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Komu: Bohumín; Brno; Břeclav; České Budějovice; Český Těšín; daniela.cimrmanova@mestokladno.cz; 
Děčín; Frýdek-Místek; Havířov ; Hododnín; Hradec Králové; Cheb; Chomutov; Chrudim ; 
Jablonec nad Nisou ; Jirkov ; Karlova vary ; Karviná ; Kopřivnice ; Kroměříž ; Liberec ; Litvínov ; 
Mladá Boleslav ; Most ; Náchod ; Nový Jičín ; Olomouc; Opava ; Orlová ; Ostrava ; Pardubice ; 
Písek ; Přerov ; Příbram ; Strakonice ; Tábor ; Třebíč ; Uherské Hradiště ; Ústí nad Labem ; 
Vsetín ; Znojmo 

Kopie: Mazal Rostislav; Vilímová Anna; Patočka Jan; Pejpalová Hana; Bechyňová Eva; Musilová 
Dagmar; studnicka@crr.cz; miskovicova@crr.cz
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Dobrý den vážené kolegyně a kolegové, 
 
dovolte mi Vás informovat o upřesnění používání účelových znaků u projektů v oblasti intervence 5.2. 
IOP. Prosím vezměte tuto informaci na vědomí. Informace bude vyvěšena i na webových stránkách 
programu IOP.
 
 
ŘO IOP upřesňuje používání účelových znaků v PPŽP pro oblast 5.2 Zlepšení prostředí v problémových 
sídlištích, vydání 04, platnost do 12. 1. 2011, str. 56.
 
Účelové znaky 
 
Úhrada nákladů projektu se neúčtuje s účelovými znaky – příjemce proplácí náklady z vlastních 
prostředků.
 
Příjem dotace ze SR a EU bude zaúčtován s účelovými znaky platnými pro jednotlivé zdroje 
spolufinancování uvedenými níže.
V případě prostředků obcí, které se podílejí na veřejném financování, se účelové znaky neuvádějí.
 
Po kontrolách žádosti o platbu a povinných příloh je známa výše způsobilých výdajů a dotace ze 
strukturálních fondů a státního rozpočtu. Obec je povinna vyznačit na jednotlivých fakturách, nebo jejich 
krycích listech příslušný účelový znak.
 
Účelové znaky:
 
Pro 5.2a) a část aktivity 5.2c) spojené s revitalizací veřejných prostranství:
                        – dotace z EU (85 % způsobilých výdajů) - 17003  EU - NIV
                                                                                                           17871  EU – IV
Pro 5.2b) a část aktivity 5.2c) spojené s regenerací bytových domů:
                        – dotace z EU (85 % ze 40 % způsobilých výdajů) -   17003  EU - NIV
                                                                                                                              17871  EU – IV

 
                       – dotace ze SR (15 % ze 40 % způsobilých výdajů) -  17002    SR - NIV
                                                                                                                               17870    SR - IV 
 
Aktuální účelové znaky jsou zveřejňovány na stránkách Ministerstva financí ČR (www.mfcr.cz).
Kontaktní osoba na Ministerstvu financí ČR pro konzultace k účelovým znakům: Ing. Rudolf Kotrba, tel. 
257 042 495, e-mail: rudolf.kotrba@mfcr.cz. 

 



V případě jakékoliv nejasnosti mě neváhejte kontaktovat. 

 

Děkuji Vám.

 

S pozdravem 

 
Mgr. Jakub Horáček
--------------------------------------------
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor řízení operačních programů
Oddělení řízení
tel:       +420 224861 575
fax:       +420 224861 560
e-mail:  horjak@mmr.cz
 --------------------------------------------
http://www.mmr.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz  
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