
Doporučení příjemcům při realizaci změn v projektech 4.1 
 
1. Změny v projektu oznamujte písemně, prostřednictvím formuláře Oznámení o 

změnách v projektu (Příloha č. 18 PPŽP). 

2. Oznámení o změnách (dále jen „Oznámení“) musí být s výjimkou neočekávaných 
událostí předloženo, tj. doručeno na CRR ČR, dříve, než se začne změna realizovat. 
Neočekávané události/změny, které mají vliv na realizaci projektu nebo jeho 
udržitelnost, oznamte neprodleně po jejich uskutečnění. 

3. Změny finančních údajů a termínů nelze povolovat zpětně. 

4. Rozhodné datum předložení Oznámení je datum jeho přijetí na pobočce CRR. 

5. Jednotlivá Oznámení chronologicky číslujte.  

6. V Oznámení je nutné uvádět všechny požadované změny.  

7. Pokud jsou součástí Oznámení přílohy, musí skutečnosti v nich uvedené odpovídat 
požadovaným změnám popsaným ve vlastním textu Oznámení. Není možné, aby 
v přílohách Oznámení byly uvedeny/popsány změny, které nejsou uvedeny ve 
vlastním Oznámení. Je ale možné v textu Oznámení odkázat na přílohu (např. při 
změnách rozpočtu není nutné vypisovat jednotlivé přesuny mezi rozpočtovými 
položkami v Oznámení, ale stačí doložit původní a nový rozpočet, ve kterém jsou 
barevně zvýrazněny položky, kterých se změna týká. V textu Oznámení bude uvedeno 
pouze zdůvodnění této změny.). 

8. V Oznámení uvádějte původní a nově požadované hodnoty. Jako původní hodnoty 
vždy uvádějte aktuální platné hodnoty (tzn. schválené poslední změnou), které 
nemusí odpovídat hodnotám uvedeným v projektové žádosti Benefit7, resp. 
Podkladech pro hodnocení kvality projektu.  

9. Každou požadovanou změnu řádně zdůvodněte. 

10. Vždy označte kapitolu projektové žádosti Benefit7 (resp. Podkladů pro hodnocení 
kvality), které se změna týká (např. 1. Harmonogram, 2. Etapy atd.). 

11. Pro změny v projektu týkající se přesunů finančních prostředků mezi etapami platí: 

a. Úsporu finančních prostředků, tzn., že dojde k naplnění aktivit etapy/projektu, 
monitorovacích indikátorů a cílů etapy/projektu za nižší než cenu 
předpokládanou v projektové žádosti, nelze využívat k financování nových 
aktivit a rozšíření stávajících aktivit. 

b. Pokud jsou aktivity v etapě/projektu zrealizovány za nižší finanční částku, než 
bylo předpokládáno, není nutno tuto skutečnosti hlásit prostřednictvím 
Oznámení. 

c. Přesun nevyčerpaných (nikoli uspořených!) finančních prostředků mezi 
etapami lze realizovat pouze při odpovídajícím přesunu plánovaných aktivit 
(částí aktivit) projektu.  

d. V případě změny uvedené v bodě c) je nutné předložit upravené etapové 
rozpočty, upravený harmonogram etap a upravené popisy dotčených etap,  
tzn. nutno vyčíslit:  



i. Celkové způsobilé výdaje investiční 

ii. Celkové způsobilé výdaje neinvestiční 

iii. Nezpůsobilé výdaje 

12. Pro lepší přehlednost a urychlení procesu administrace změny je při předložení 
opraveného/doplněného Oznámení o změně vhodné změnové texty i hodnoty 
vyznačit tak, aby bylo na první pohled patrné, v čem dochází ke změně oproti původní 
verzi Oznámení a co zůstává v původních hodnotách. 

13. Při prodloužení termínu ukončení realizace projektu je třeba zároveň požádat o 
posunutí termínu finančního ukončení projektu, termínu pro podání závěrečného 
vyhodnocení akce a data dosažení cílové hodnoty monitorovacích indikátorů. 
Ukončení realizace projektu nelze posunout za termín stanovený ve výzvě. 

 
14. Pokud příjemce ukončí realizaci projektu před termínem stanoveným 

v Rozhodnutí/Stanovení výdajů, není nutné předkládat Oznámení o změně. Příjemce 
předloží rovnou závěrečnou monitorovací zprávu, v které uvede datum skutečného 
ukončení realizace projektu a závěrečnou žádost o platbu. 

15. Není možné povolit změny, které by znamenaly porušení kritérií přijatelnosti nebo 
formálních náležitostí projektu, příp. by došlo k poklesu počtu bodů pod limit 
stanovený výzvou. 

16. Pokud má změna vliv na hodnocení kvality projektu, je nutné provést přebodování 
odpovídajících kritériích. Pokud by změna způsobila pokles pod stanovenou bodovou 
hranici, není možné změnu schválit. 

17. Změny doporučujeme konzultovat s pobočkou CRR!!! 
 

 
 


