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ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
Tisková oprava Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření
IV.1.2.
Tisková oprava se týká Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření
IV.1.2, kapitoly Společné podmínky pro způsobilé výdaje, bodu 5, kde u poznámky
pod čarou č. 6 vypadla následující věta: Toto neplatí v případě opatření III.2.1.1,
záměru c) územní plán.
Původní znění:
Společné podmínky pro způsobilé výdaje:
5. V případě, že projekt nezakládá veřejnou podporu nebo je podpora poskytována v režimu
„de minimis“ (viz kapitola II Charakteristika režimů podpory), jsou výdaje uskutečněné v rámci
projektu způsobilé od 1.1.2007 v případě projektové a technické dokumentace a nákupu
nemovitostí; ostatní výdaje jsou způsobilé, jestliže vznikly 6 a byly skutečně uhrazeny nejdříve
v den shodný s datem registrace Žádosti o dotaci z PRV na RO SZIF.
Poznámka pod čarou6:
Za vznik výdaje je považováno vystavení objednávky, uzavření smlouvy s dodavatelem či
zahájení stavebních prací (v případě věcného plnění).
Správné znění:
Společné podmínky pro způsobilé výdaje:
5. V případě, že projekt nezakládá veřejnou podporu nebo je podpora poskytována v režimu
„de minimis“ (viz kapitola II Charakteristika režimů podpory), jsou výdaje uskutečněné v rámci
projektu způsobilé od 1.1.2007 v případě projektové a technické dokumentace a nákupu
nemovitostí; ostatní výdaje jsou způsobilé, jestliže vznikly 6 a byly skutečně uhrazeny nejdříve
v den shodný s datem registrace Žádosti o dotaci z PRV na RO SZIF.
Poznámka pod čarou6:
Za vznik výdaje je považováno vystavení objednávky, uzavření smlouvy s dodavatelem či
zahájení stavebních prací (v případě věcného plnění). Toto neplatí v případě opatření III.2.1.1,
záměru c) územní plán.
Celé znění Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 naleznete na
https://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4/1/12 v sekci „Ke stažení“.
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