METODICKÝ POKYN
k „Závěrečnému vyhodnocení projektu“–
Smlouvy o poskytnutí dotací z prostředků SFRB
na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
na území České republiky podle nařízení vlády
č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Doklady o závěrečném vyhodnocení projektu podle § 7 odst. (4) NV č. 390/2017 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Nařízení vlády“) o použití peněžních prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, budou
zaslány SFRB nejpozději do 6 měsíců od dokončení realizace projektu/Akce.
Termín realizace projektu/Akce je uveden ve Smlouvě o poskytnutí dotace na úhradu
nákladů na regeneraci veřejného prostranství na sídlišti, Článek III. odst. 2 (dále jen „Smlouva
o poskytnutí dotace“). Je závazným termínem pro příjemce dotace, je to datum vydání a
podepsání protokolu o „Předání a převzetí díla“ bez vad a nedodělků bránících v užívání díla.
V případě, že projekt/Akce podléhá kolaudačnímu řízení, je vystavený kolaudační souhlas
nebo kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci předložen nejpozději v termínu
závěrečného vyhodnocení akce nikoliv v termínu realizace projektu/Akce.
Termín ukončení financování je termín, po němž již příjemce nemůže provádět žádné další
úhrady a musí mít ukončeno financování ze všech zdrojů. Následuje po termínu ukončení
realizace projektu/Akce a předchází závěrečnému vyhodnocení projektu/Akce.
Termín předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení je stanoven ve Smlouvě o
poskytnutí dotace, Článek III., odst. 7. a v Nařízení vlády §7, odst. 4. Nejpozději v tomto
termínu doručí příjemce dotace dokumentaci závěrečného vyhodnocení projektu/Akce.
Dokumentace závěrečného vyhodnocení projektu:
Požadovaný doklad

Bližší specifikace přiložených dokladů
Doklady a údaje o financování. Formulář ke
1) Přehled o čerpání prostředků na financování stažení na stránkách
projektu/Akce.
http://www.sfrb.cz/programy-apodpory/program-regenerace-sidlist/
Základní údaje uvedené na str. 2.

2) Zpráva o plnění cílů stanovených
v dokumentaci projektu/Akce.

Dokument Specifické údaje. Ke stažení na
stránkách http://www.sfrb.cz/programy-apodpory/program-regenerace-sidlist/

3) Skutečně dosažené hodnoty závazných
parametrů.
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Doklad o ukončení realizace projektu/Akce.
„Protokol o předání a převzetí díla“ bez vad a
nedodělků bránících v užívání díla - s přesnou
identifikací dotované akce – originál nebo
úředně ověřená kopie.
Kolaudační souhlas, popř. Kolaudační
rozhodnutí s nabytím právní moci – v případě
vydání pravomocného stavebního povolení.
S přesnou identifikací dotovaného
projektu/Akce – originál nebo úředně ověřená
kopie.
Zprávy z kontrol FÚ daného projektu/Akce
(pokud proběhla) - kopie originálu.
Fotodokumentace průběhu provádění
projektu/Akce. Doložení stavu před a po
dokončení projektu/Akce ve formě fotografií
nebo elektronicky (CD) – snímky je nutno
popsat.

4) Prokázání efektivnosti vynaložených
peněžních prostředků.

Zpráva o průběhu plnění závazných ukazatelů a podmínek je podkladem pro závěrečné
vyhodnocení projektu.
Obsahuje stručný popis průběhu projektu/Akce, dosažené hodnoty parametrů a údaje o
splnění podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace, tj. následující základní
údaje:
-

název a identifikační číslo projektu/Akce
identifikace účastníka programu, příjemce dotace – název, adresa
statutární zástupce – jméno, kontakty
osoba odpovědná za vypracování zprávy – jméno, kontakty
stručný výčet realizovaných prací a dosažené cíle
informace o povolení stavby, úprav prostranství apod. (vydané pravomocné stavební
povolení nebo uzavřená veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo certifikát
autorizovaného inspektora nebo souhlas s provedením ohlášené stavby)
- stručné zhodnocení projektu/Akce z věcného (přínosy, zlepšení), finančního (celkové
náklady, dotace, vlastní náklady, investiční a neinvestiční náklady – v souladu s údaji
stanovenými Smlouvou o poskytnutí dotace) a časového hlediska (plnění termínů
stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace)
- informace o kontrolách daného projektu/Akce provedených příslušnými kontrolními
orgány (termín a výsledek kontroly)
- zprávu předkládá – jméno, podpis – statutární zástupce
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Doplňující informace:
Výše dotace. V rámci tohoto programu může být poskytnuta dotace na projekt nebo jeho
etapu/Akci až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 6 mil. Kč na projekt/Akci.
Výše úvěrových prostředků. Dle podmínek Nařízení vlády může výše úvěru na dofinancování
nákladů akce být nejvýše 90 % uznatelných nákladů v součtu dotace a úvěru.
Výše vlastních prostředků. Dle podmínek Nařízení vlády musí výše vlastních prostředků,
která pokrývá dofinancování celkových nákladů projektu/Akce, být minimálně 50 %
uznatelných a 100 % neuznatelných nákladů projektu. Pokud žadatel zjistí, že tuto podmínku
nesplní, neprodleně informuje SFRB a současně předloží návrh na změnu Smlouvy o dotaci.
V případě poskytnutí dotace a úvěru musí být výše vlastních prostředků minimálně 10 %
uznatelných a 100 % neuznatelných nákladů projektu/Akce.
Doklady a údaje o financování – viz formulář bod 1 - doložte soupis všech faktur (daňových
dokladů) hrazených z vlastních zdrojů, úvěru a z dotačních prostředků. K soupisu přiložte
kopie faktur (daňových dokladů) společně s výpisy z účtu s jejich úhradou, pokud ještě
nebyly doloženy k danému projektu/Akci.
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