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Závazné stanovisko Řídicího orgánu IROP 
č. 27 

 

Popis současného stavu 

S ohledem na válečné události na Ukrajině a návaznou migrační vlnu se i mezi příjemci projektů 
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 2014 – 2020) začala projevovat vlna 
solidarity, kterou Řídicí orgán IROP jako poskytovatel dotace vítá a podporuje.  

Objevují se nabídky ze strany příjemců projektů, že by rádi přispěli k řešení nelehké situace uprchlíků 
z Ukrajiny nabídnutím výstupů projektů k vhodnému využití pro uprchlíky nebo pro řešení situace 
uprchlíků. Důsledkem takového využívání výstupů projektu může být, že nebude po určitou část období 
udržitelnosti naplňován cíl a účel projektu. 

Stanovisko ŘO IROP 

Pokud budou výstupy projektu1 využívány k řešení situace uprchlíků z Ukrajiny a v důsledku toho dojde 
k neplnění cíle a účelu projektu (popř. nedodržování parametrů Specifických pravidel pro žadatele 
a příjemce a hodnotících kritérií nebo indikátorů) po určitou část období udržitelnosti, oznámí příjemce 
tuto skutečnost pouze v nejbližší Zprávě o udržitelnosti projektu (dále také „ZoU“) a nikoli 
prostřednictvím Žádosti o změnu (dále jen „ŽoZ“). V ZoU popíše důvod a aktivity týkající se řešení 
situace ukrajinských uprchlíků, které probíhaly po dobu, po kterou nebyl plněn účel a cíl projektu. Toto 
tvrzení podloží v příloze ZoU dokumenty prokazujícími, že výstupy projektu byly využívány uprchlíky, 
resp. sloužily k řešení situace uprchlíků. Pokud tak příjemce učiní, nebude neplnění účelu a cíle projektu 
postiženo finanční opravou podle Podmínek Právního aktu. Neplnění účelu a cíle projektu po určitou 
část období udržitelnosti v důsledku využívání výstupů projektu k řešení situace uprchlíků z Ukrajiny 
nemá vliv na stanovenou délku doby udržitelnosti projektu.  

V případě, že bude v mezidobí od provedení změny v projektu do předložení ZoU zahájena 
veřejnosprávní kontrola ŘO IROP / CRR, budou doklady prokazující provádění aktivit k řešení situace 
uprchlíků založeny do spisu kontroly a v následující ZoU je již příjemce nebude muset předkládat 
a pouze popíše prováděné aktivity. 

 
1 Využívání výstupů projektu k řešení situace uprchlíků z Ukrajiny musí být realizováno nekomerční formou, tzn. 
pokud bude účtováno nájemné, tak toto nájemné musí pokrývat jen nezbytné náklady nebo v případě výzev na 
sociální bydlení splnění limitu nájemného daného výzvou. 
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Příjemce bude tedy postupovat odchylně od kapitoly 16 „Změny v projektu“ Obecných pravidel pro 
žadatele a příjemce, která ukládá příjemci povinnost hlásit jakékoli změny v projektu prostřednictvím 
ŽoZ. Zdůvodnění v nejbližší ZoU je považováno za dostačující a příjemce nebude za nepředložení ŽoZ 
postižen finanční opravou. Stejně tak příjemce nebude podávat ŽoZ v okamžiku zahájení opětovného 
plnění cíle a účelu projektu. Časové období výpadku bude jednoznačně specifikováno v ZoU, v případě 
přesahu v ZoU za následující období, ve kterém opětovně dojde k plnění účelu a cíle projektu.  

Odůvodnění stanoviska 

Vzhledem ke stále stoupajícímu počtu uprchlíků z Ukrajiny přistoupil ŘO IROP k vydání tohoto 
Závazného stanoviska, jehož účelem je umožnit příjemcům nabízet a využívat vhodné výstupy projektu 
k řešení obtížné situace uprchlíků z Ukrajiny. 

ŘO IROP nebude závěry tohoto Závazného stanoviska promítat do Obecných ani Specifických pravidel 
pro žadatele a příjemce při jejich příští revizi.  

Tímto Závazným stanoviskem není dotčena povinnost příjemce plnit ostatní části Podmínek Právního 
aktu. 

Všichni žadatelé a příjemci budou o vydání Závazného stanoviska informováni depeší.  


		2022-03-11T13:05:54+0000
	Not specified




