Konečný termín pro příjem žádostí o platbu
V bodu 6 programů podpory, jimiž jsou realizována jednotlivá opatření Operačního programu
Průmysl a podnikání je uvedeno, že přidělené prostředky mohou být nárokovány nejpozději
do 9/2008. Tímto metodickým pokynem je stanoven závazný výklad příslušného ustanovení
programu.
Konečný termín pro příjem žádostí o platbu v rámci Operačního programu Průmysl a
podnikání (OPPP) je stanoven na 30. září 2008. Žádosti o platbu předložené po tomto datu
nebudou přijaty.
Toto ustanovení se vztahuje i na žádosti o platbu, které byly předloženy před datem 30. září
2008, avšak byly příslušnou agenturou nebo Ministerstvem průmyslu a obchodu vráceny
příjemci dotace k přepracování (např. vytvoření nové verze žádosti o platbu, doplnění
chybějících dokladů apod.).
Tento termín stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu – Řídicí orgán OPPP vzhledem
k nastavení termínů pro závěrečné finanční vypořádání prostředků strukturálních fondů vůči
Ministerstvu financí – Národnímu fondu a návazně i vůči Evropské komisi a s ohledem na
pravidlo n+2, které stanoví, že alokované prostředky v programovacím období 2004-2006 je
nutno vyčerpat do konce roku 2008. Řídicí orgán nese odpovědnost nejen za finanční
vypořádání vůči příjemci dotace, ale rovněž vůči Národnímu fondu a návazně vůči Evropské
komisi. Veškeré tyto procesy musí být dokončeny do konce roku 2008.
Ministerstvo průmyslu a obchodu si vyhrazuje právo uvedený termín posunout v případě, že
dojde ke změně legislativy nebo posunu termínů pro závěrečné vypořádání ze strany
Ministerstva financí nebo Evropské komise.
Vztah k ustanovení Podmínek poskytnutí dotace – obecná část bod I. B. (9), v případě
překročení termínu realizace až o 4 měsíce: Pokud tyto 4 měsíce překračují termín 30. září
2008 a příjemce dotace ještě nedokončil realizaci, nelze náklady nárokovat. Poskytovatel
tímto ustanovením neomezuje právo příjemce dotace dokončit projekt, avšak za uznatelné lze
považovat pouze náklady prokazatelně vzniklé a proplacené do 30. září 2008.
V případě stavebních projektů tím není dotčena povinnost příjemce dotace doložit
poskytovateli kolaudační rozhodnutí nebo povolení zkušebního provozu, a to nejpozději do
konce roku 2008.

