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Metodická informace č. 27
Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platná pro všechny
subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod, kterou se upřesňují, případně mění postupy popsané v řízené dokumentaci
Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

k upřesnění vykazování finančních údajů projektů generujících
příjmy
Metodickou informací jsou upřesněny pojmy a postupy související s vykazováním finančních údajů projektů
generujících příjmy. Metodická informace nemění stanovené postupy, ale pouze upřesňuje jejich výklad a
výpočet dotace, a to v návaznosti na dotazy z konzultací u projektů připravovaných k předložení do ROP
Severovýchod. Řídící orgán považuje za nezbytné poskytnout tyto informace všem žadatelům/příjemcům. Tato
metodická informace je platná pro všechny projekty z 28. kola výzvy a pro projekty z 27. kola výzvy, které jsou
ke dni účinnosti Metodické informace ve stavu „Projektová žádost zaregistrována“ nebo budou po dni účinnosti
metodické informace předloženy.
Oproti příloze č. 9 Metodika projektů generujících příjmů, Příručky pro žadatele a příjemce, se metodickou
informací upřesňují následující postupy:
V části „Výchozí podmínky – obecná pravidla“ se doplňuje následující upřesnění:
-

Pro vyčíslení příjmů dle čl. 55 Obecného nařízení č. 1083/2006 (dále jen „příjmy dle čl. 55“), jiných
peněžních příjmů a provozních výdajů se použije Metoda rozdílové varianty. V rámci konsolidované
finanční analýzy posuzuje vstupy prostřednictvím rozdílové varianty nejen vlastník, ale i provozovatel.

V části „Výchozí podmínky – obecná pravidla“ se k tabulce „Příklady příjmů“ doplňuje následující
upřesnění:
-

Rozdělení příjmů na příjmy dle čl. 55 a jiné peněžní příjmy závisí na konkrétních podmínkách a povaze
projektu. Ve vybraných případech (např. regulační poplatky ve zdravotnictví) doporučuje řídící orgán
jejich zatřídění konzultovat na příslušném územním odboru realizace programu.
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V části „Projekty, které nespadají pod působnost čl. 55 (celkové náklady projektu jsou nižší než 1 mil. EUR)“
se doplňuje následující upřesnění:
-

U projektů podléhajících pravidlům o veřejné podpoře ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování EU
(2009), čl 55(6) a projektů v režimu „de minimis“ nejsou jiné peněžní příjmy zvažovány.

V části „Princip finanční mezery“, „Krok 1) výpočet míry mezery ve financování“ se doplňuje následující
upřesnění:
-

V případě projektu, jehož příjmy nepřevýší provozní náklady, ale při zohlednění zůstatkové hodnoty
budou jeho celkové čisté příjmy kladné, nelze při výpočtu výše dotace aplikovat čl. 55. Z tohoto důvodu
bude v tabulce 9a Tabulka pro výpočet maximální dotace v řádku určeném pro vyčíslení zůstatkové
hodnoty investice uvedena nula.

-

Vstupy pro výpočet finanční mezery jsou zpracovávány z pohledu vlastníka infrastruktury – žadatele.
V případě, že provozovatelem infrastruktury bude jiný subjekt než vlastník, jsou vstupy vyčísleny
v konsolidované podobě, tzn. souhrnně za vlastníka i provozovatele. Konsolidaci vstupů je nutné
provést u těch subjektů, u kterých přesáhnou náklady (vytvořené v souvislosti s projektem) 5 %
celkových nákladů projektu za dobu referenčního období nebo příjmy (vytvořené v souvislosti s
projektem) 5 % celkových příjmů projektu za dobu referenčního období.
V rámci konsolidované finanční analýzy je třeba vyhodnotit skutečnou ziskovost investice nezávisle na
peněžních tocích mezi vlastníky a provozovateli, tzn, že do finanční analýzy jsou zahrnuty vstupy
a výstupy obou subjektů, dochází k jejich vzájemnému započtení, čímž se vyloučí peněžní toky mezi
oběma subjekty a zůstává k vyhodnocení pouze finanční analýza investice.
Provozovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která např. na základě smluvního vztahu (smlouva
o pronájmu apod.) pro naplnění cílů projektu v rámci své činnosti využívá infrastrukturu vlastníka. Jedná
se o situaci, kdy cíl/udržitelnost projektu nezajišťuje vlastník, ale jím vybraný provozovatel.

V části „Projekty, které spadají pod působnost čl. 55“, se doplňuje následující upřesnění:
Příjmy dle čl. 55 odhadne příjemce po dobu referenčního období, a to i v případě, že referenční
období končí po 31. 3. 2017 (předpokládaný termín závěrečné platby operačního programu).
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Jiné peněžní příjmy způsobilé odhadne příjemce po dobu udržitelnosti projektu, a to i v případě, že
doba udržitelnosti končí po 31. 3. 2017 (předpokládaný termín závěrečné platby operačního
programu).
V případě, že projekt bude vytvářet pouze jiné peněžní příjmy a jejich způsobilá část bude vyšší než
provozní náklady, pak jejich část nad rámec provozních nákladů sníží celkové způsobilé výdaje
projektu. Vlastní výše dotace bude vypočtena ze snížených celkových způsobilých výdajů dle
pravidel financování uvedených v příslušné výzvě – stejných jako pro projekty příjmy nevytvářející.
Příjemce zohlední způsobilou část jiných peněžních příjmů v IS BENEFIT7- pouze pokud bude vyšší
než provozní náklady.
Příjemce v tabulce 9a Tabulka pro výpočet maximální výše dotace vyplní pouze část k tomu určenou
– část B. V části B uvede výši jiných peněžních příjmů způsobilých a provozních nákladů. Příjemce
zadá vypočtenou část příjmů do IS BENEFIT7 dle pokynů uvedených v příručce Pokyny pro vyplnění
webové žádosti.
Tabulku 9a Tabulka pro výpočet maximální výše dotace - část B vyplní příjemce i v případě, že jiné
peněžní příjmy budou nižší než provozní náklady a to z důvodu možnosti sledování vývoje příjmů.
Bude-li projekt vytvářet příjmy dle čl. 55 (ve výši, která je nižší než provozní náklady) a kromě toho
bude vytvářet i jiné peněžní příjmy, je třeba při výpočtu dotace zohlednit následující: pouze pokud
budou příjmy dle čl. 55 a způsobilá část jiných peněžních příjmů v součtu vyšší než provozní náklady,
pak jejich část nad rámec provozních nákladů sníží celkové způsobilé výdaje projektu. Vlastní výše
dotace bude vypočtena ze snížených celkových způsobilých výdajů dle pravidel financování
uvedených v příslušné výzvě – stejných jako pro projekty příjmy nevytvářející.
Příjemce zohlední příjmy dle čl. 55 a způsobilou část jiných peněžních příjmů v IS BENEFIT7 - pouze
pokud součet obou druhů příjmů bude vyšší než provozní náklady.
Příjemce v tabulce 9a Tabulka pro výpočet maximální výše dotace vyplní pouze část k tomu určenou
– část B. V části B uvede výši příjmů dle čl. 55, výši jiných peněžních příjmů způsobilých
a provozních nákladů. Příjemce zadá vypočtenou část příjmů do IS BENEFIT7 dle pokynů uvedených
v příručce Pokyny pro vyplnění webové žádosti.
Tabulku 9a Tabulka pro výpočet maximální výše dotace - část B vyplní příjemce i v případě, že
souhrn příjmů bude nižší než provozní náklady a to z důvodu možnosti sledování vývoje příjmů.
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V části „projekty, které nespadají pod působnost čl. 55“, se doplňuje následující upřesnění:
Příjmy dle čl. 55 a jiné peněžní příjmy způsobilé odhadne příjemce po dobu udržitelnosti projektu, a
to i v případě, že doba udržitelnosti končí po 31. 3. 2017 (předpokládaný termín závěrečné platby
operačního programu).

Žadatelé/příjemci s projekty s celkovými náklady projektu vyššími než 20 mil. Kč a vytvářejícími jakékoliv příjmy
budou používat po účinnosti této metodické informace Tabulku 9a Tabulka pro výpočet maximální dotace
(příslušnou část A nebo B) v aktualizované podobě dle přílohy č. 1.

Příloha č. 1 – tabulka 9a Tabulka pro výpočet maximální výše dotace

Metodickou informaci schválil:

…...…………………......................................
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