
 
 

 
 

Metodický výklad účinnosti verzí Pravidel pro žadatele a příjemce 

obecná / specifická část (dále jen PpŽP)  

Výzvy vyhlášené do 31. 8. 2016: 

Pro výzvy, které byly vyhlášeny do 31. 8. 2016, administruje Řídicí orgán OP VVV žádost 

o podporu v každé dílčí fázi hodnoticího a výběrového procesu v souladu s aktuálně platnou 

verzí PpŽP. 

Žadatel je povinen řídit se v každé dílčí fázi přípravy projektu a předložení žádosti o podporu 

aktuálně účinnou verzí PpŽP, tzn., že před započetím úkonu je povinen sledovat, zda nedošlo 

k vydání a nabytí účinnosti další verze pravidel.  

Za úkon je považováno zejména: 

 podání žádosti o podporu prostřednictvím MS2014+; 

 doplnění žádosti o podporu na základě výzvy k doplnění ze strany Řídicího orgánu 

OP VVV (při zjištění některého z opravitelných nedostatků při kontrole formálních 

náležitostí a přijatelnosti); 

 podání připomínek (žádost o přezkoumání rozhodnutí Řídicího orgánu OP VVV); 

 proces negociace (pokud je v rámci konkrétní výzvy uplatňován);  

 zapracování změn v žádosti o podporu vycházejících ze závěrů jednotlivých fází 

schvalovacího procesu na základě výzvy ze strany Řídicího orgánu OP VVV (např. 

zapracování výhrad hodnotitele); 

 doložení dokumentace potřebné pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu 

podpory. 

Pokud došlo k započetí úkonu/dílčí fáze hodnocení a následně byla vydána a nabyla účinnosti 

vyšší verze pravidel, úkon/fáze hodnocení je dokončen/a podle té verze PpŽP, dle které byl/a 

započatý/započata.  

Výzvy vyhlášené od 1. 9. 2016: 

Při přípravě žádosti o podporu je žadatel povinen řídit se verzí Pravidel pro žadatele a příjemce 

– obecná a specifická část, platné a účinné ke dni vyhlášení výzvy. Pokud dojde k vydání další 

verze PpŽP, řídí se žadatel: 

a) v případě kolové výzvy stále tou verzí Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná 

a specifická část, která byla platná a účinná ke dni vyhlášení výzvy, a to po celou dobu 

přípravy žádosti o podporu a v každé dílčí fázi hodnoticího a výběrového procesu, 

b) v případě průběžné výzvy: při přípravě žádosti o podporu vždy platnou a účinnou verzí 

Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část, v každé dílčí fázi 

hodnoticího a výběrového procesu pak tou verzí Pravidel pro žadatele a příjemce – 

obecná a specifický část, která byla platná a účinná v den předložení žádosti o podporu 

ŘO OP VVV.  

Řídicí orgán OP VVV administruje žádost o podporu v každé dílčí fázi procesu schvalování 

v souladu s výše uvedeným bodem a) a b) podle toho, o jaký typ výzvy se jedná.  

 


