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1. Je možné v rámci udržitelnosti projektu navýšit cílovou hodnotu indikátoru v rámci 
žádosti o změnu, pokud dojde po realizaci projektu k navýšení. Je to předmětem sankce? 

 
Jakoukoliv změnu projektu je nutné hlásit dopředu (pokud o ní samozřejmě žadatel ví), tzn. i 
navýšení indikátoru. Pokud je navýšení indikátoru oznámeno dopředu, sankce ze strany 
poskytovatele dotace nehrozí.                  
Ze Specifických pravidel pro danou výzvu (obecně pro všechny aktivity) momentálně vyplývá toto 
nařízení: „Nenaplnění či překročení vykazovaného indikátoru k datu uvedenému v Rozhodnutí může 
vést ke krácení nebo nevyplacení dotace! Jeho neudržení po dobu udržitelnosti může mít charakter 
porušení rozpočtové kázně s následkem finanční sankce“.                                                                                                                                           
Z výše uvedeného stanoviska, je zřejmé, že i překročení hodnoty indikátoru, které není nahlášeno 
řádným způsobem, je sankcionováno.  Doporučujeme všem žadatelům, aby všechny případné 
změny projektu konzultovaly dopředu s kanceláří MAS Zubří země, která individuálně posoudí 
potřebnost ohlášení změny poskytovateli dotace. 

2. Je možné podat bližší informaci k dynamickému zpomalovacímu systému, aktivita: 
Bezpečnost dopravy? 

 
Pod pojmem dynamický zpomalovací systém se rozumí dynamický zpomalovací semafor, který je 
ideálně umístěn v křižovatce, v místě přechodu pro chodce nebo v místě pro přecházení, jehož 
umístění schválí Policie ČR. 
 
3. Je třeba označit typ parkovacího systému, který je řešen v rámci aktivity: Terminály a 

parkovací systémy? Jak probíhá kontrola zvoleného parkovacího systému 
poskytovatelem dotace (CRR – Centrum pro regionální rozvoj) na místě? 
 

Parkoviště musí být označeno odpovídajícím značením, s uvedením zvoleného typu parkovacího 
systému. Předmětem kontroly ze strany CRR není dodržování pravidel běžnými uživateli, ale 
příjemcem dotace. Předmětem kontroly CRR na místě může být tedy kontrola, zda jsou parkovací 
pruhy „zakresleny“ správně, jestli jich je tolik, kolik bylo avizováno v projektu apod. 

4. Co se stane, když nadefinuje žadatel termín žádosti o platbu v rámci kritéria věcného 
hodnocení: „Lhůta pro podání žádosti o platbu“, a tento termín nebude splněn z důvodu 
nedodržení termínu pro administraci ze strany MAS nebo CRR. 

 
V současné době je nastaveno Řídícím orgánem IROP, že jakákoliv změna, která bude mít vliv na 
hodnocení projektu, není ze strany MAS povolena.  
Apelujeme na žadatele, aby si dobře nastavili termíny, ke kterým se zavazují.  

OTÁZKY A ODPOVĚDI 
 K SEMINÁŘI PRO ŽADATELE O PODPORU V RÁMCI IROP 

Výzvy č. 1 MAS Zubří země – IROP – Podpora bezpečnosti a 
komfortu nemotorové a hromadné dopravy – (I.) 


