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Rozhodnutí o poskytnutí dotaceRozhodnutí o poskytnutí dotaceRozhodnutí o poskytnutí dotaceRozhodnutí o poskytnutí dotace



Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí 
dotacedotacedotacedotace

Podklady se liší v závislosti na prioritní ose do níž projekt
spadá.
Blíže specifikováno v příloze č. 2 Směrnice MŽP č. 4/2010.
Případné stavební povolení musí být i s nabytím právní moci.
Do IS BENE-FILL zanést všechna výběrová řízení spojená s
realizací opatření.
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realizací opatření.
Nutné pečlivě vyplnit přílohy rozhodnutí v IS BENE-FILL.
Poté je zaslat na SFŽP ke kontrole jak v elektronické tak
tištěné podobě.
Údaje uvedené v elektronické podobě se musí shodovat s
tištěnou podobou.
Veškeré dokumenty musí být aktuální, kompletní a podané
k odsouhlasení pokud možno všechny najednou.



Přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotacePřílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotacePřílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotacePřílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Doklady prokazující dodržení zákona o zadávání veřejných 
zakázek v platném znění

Aktuální prohlášení o plátcovství DPH 

Smlouva/y o dílo, včetně položkového rozpočtu a finančního 
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Smlouva/y o dílo, včetně položkového rozpočtu a finančního 
harmonogramu

Smlouva/y na zpracování projektové dokumentace případně 
další projektové přípravy

Doklad o technickém a autorském dozoru nad stavbou pokud 
podléhá stavebnímu zákonu v platném znění 



Přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotacePřílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotacePřílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotacePřílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Smluvní doklady o autorském a technickém dozoru nad 
stavbou

Kupní smlouva/y na pozemek/y 
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Kupní smlouva/y na pozemek/y 

Kopie smlouvy o zřízení a vedení účtu

Doklady prokazující zajištění vlastních zdrojů



Přílohy rozhodnutí v IS BENEPřílohy rozhodnutí v IS BENEPřílohy rozhodnutí v IS BENEPřílohy rozhodnutí v IS BENE----FILLFILLFILLFILL

6



Nejčastější chyby při dodávání podkladůNejčastější chyby při dodávání podkladůNejčastější chyby při dodávání podkladůNejčastější chyby při dodávání podkladů
k Rozhodnutí o poskytnutí dotacek Rozhodnutí o poskytnutí dotacek Rozhodnutí o poskytnutí dotacek Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Velmi dlouhý proces postupného dodávání podkladů ze
strany žadatelů.

Změny stavby v průběhu přípravy akce s dopadem na
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Změny stavby v průběhu přípravy akce s dopadem na
splnění účelu dotace.

Nevyplněný IS BENE-FILL.
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Žádosti o platbuŽádosti o platbuŽádosti o platbuŽádosti o platbu



Pravidla pro uvolňování finanční podpory a Pravidla pro uvolňování finanční podpory a Pravidla pro uvolňování finanční podpory a Pravidla pro uvolňování finanční podpory a 
pro zahájení administrace žádostí o platbupro zahájení administrace žádostí o platbupro zahájení administrace žádostí o platbupro zahájení administrace žádostí o platbu

Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Zpracovaný finančně platební kalendář.
Finanční podpora je převáděna zásadně
bezhotovostním platebním stykem v měně CZK.
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bezhotovostním platebním stykem v měně CZK.
Příjemce podpory není povinen zřizovat zvláštní
samostatný bankovní účet.
Náležitosti žádostí o platbu jsou blíže specifikovány
v „Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory
v OPŽP“.



Pravidla pro uvolňování finanční podpory a Pravidla pro uvolňování finanční podpory a Pravidla pro uvolňování finanční podpory a Pravidla pro uvolňování finanční podpory a 
pro zahájení administrace žádostí o platbupro zahájení administrace žádostí o platbupro zahájení administrace žádostí o platbupro zahájení administrace žádostí o platbu

Realizace plateb příjemcům podpory bude probíhat s výjimkou
tzv. projektů menšího rozsahu:

průběžně podle postupu realizace/výstavby projektu,
parciálně podle % přiznané podpory,

10

parciálně podle % přiznané podpory,
u projektů menšího rozsahu jednorázově.

Příjemce po obdržení faktury od dodavatele zadá údaje do IS
BENE-FILL.



Údaje o fakturách v IS BENEÚdaje o fakturách v IS BENEÚdaje o fakturách v IS BENEÚdaje o fakturách v IS BENE----FILLFILLFILLFILL
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Náležitosti žádosti o platbuNáležitosti žádosti o platbuNáležitosti žádosti o platbuNáležitosti žádosti o platbu

Příjemce zašle/předá fakturu v listinné podobě spolu s dalšími
doklady projektovému manažerovi ke kontrole.
Projektový manažer schválí/neschválí fakturu v prostředí IS
BENE-FILL.
Příjemce předkládá faktury ke kontrole věcné a formální
správnosti, včetně všech náležitostí a příloh.
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Příjemce předkládá faktury ke kontrole věcné a formální
správnosti, včetně všech náležitostí a příloh.
Kopie předkládaných faktur musí být opatřeny originálním
podpisem a razítkem a ověřeny nezávislým dohledem, pokud
je vyžadován.
Faktury musí být doloženy soupisem provedených prací a
zjišťovacím protokolem.
Příjemce následně podá finančnímu manažerovi kompletní
žádost o platbu.



Žádost o platbu v IS BENEŽádost o platbu v IS BENEŽádost o platbu v IS BENEŽádost o platbu v IS BENE----FILLFILLFILLFILL
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Náležitosti žádosti o platbuNáležitosti žádosti o platbuNáležitosti žádosti o platbuNáležitosti žádosti o platbu

Kopie bankovního výpisu je vždy opatřena originálním
podpisem a razítkem příjemce podpory.

Příjem prostředků od spolufinancujících subjektů na účet
příjemce podpory bude doložen kopií bankovního výpisu.
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příjemce podpory bude doložen kopií bankovního výpisu.

Tyto účty musí být uvedeny v technické a finanční příloze.



Nejčastější chyby při podávání žádostí Nejčastější chyby při podávání žádostí Nejčastější chyby při podávání žádostí Nejčastější chyby při podávání žádostí 
o platbuo platbuo platbuo platbu

Kopie předkládaných faktur nejsou opatřeny originálním
podpisem a razítkem a nejsou případně ověřeny nezávislým
dohledem.
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Předkládání výpisu z bankovního účtu bez ověření.

Úhrada faktur na účty dodavatelů, které nejsou v technické a
finanční příloze.
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Závěrečné vyhodnocení akceZávěrečné vyhodnocení akceZávěrečné vyhodnocení akceZávěrečné vyhodnocení akce



Podklady pro Závěrečné vyhodnocení akcePodklady pro Závěrečné vyhodnocení akcePodklady pro Závěrečné vyhodnocení akcePodklady pro Závěrečné vyhodnocení akce

Podklady se liší v závislosti na prioritní ose do níž projekt
spadá.
Blíže specifikováno v příloze č. 3 Směrnice MŽP č. 4/2010.
Nutné pečlivě vyplnit podklady pro závěrečné vyhodnocení
akce v IS BENE-FILL.
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akce v IS BENE-FILL.
Poté je zaslat na SFŽP ke kontrole jak v elektronické tak
papírové podobě.
Údaje uvedené v elektronické podobě se musí shodovat s
tištěnou podobou.
Veškeré dokumenty musí být podané včas a kompletní.



Nejčastější chyby při dodávání podkladůNejčastější chyby při dodávání podkladůNejčastější chyby při dodávání podkladůNejčastější chyby při dodávání podkladů
k Závěrečnému vyhodnocení akcek Závěrečnému vyhodnocení akcek Závěrečnému vyhodnocení akcek Závěrečnému vyhodnocení akce

Možné nedodání požadovaných podkladů v termínu dle
rozhodnutí o poskytnutí dotace (urgence ze strany
SFŽP ČR, pozdní podání žádosti o změnu rozhodnutí).
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Neúplné nebo problémové (záporné stanovisko k akci)
podklady.

Nesprávně vyplněná závěrečná monitorovací zpráva.



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornostDěkuji za pozornostDěkuji za pozornost

1919

Ing. Lukáš ŠambergerIng. Lukáš ŠambergerIng. Lukáš ŠambergerIng. Lukáš Šamberger
lukas.samberger@sfzp.czlukas.samberger@sfzp.czlukas.samberger@sfzp.czlukas.samberger@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4,
tel.: 267 994 300
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