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Opera ní program Životní prost edí
PR

H PROJEKTU - ADMINISTRATIVA

Vydání ROPD
Doložení doklad dle p ílohy . 1 sm rnice MŽP .12/2012
Realizace
Doložení doklad týkající se realizace, profinancování projektu – dle
závazných pokyn pro žadatele a p íjemce podpory v OPŽP
Záv re né vyhodnocení
Doložení doklad dle p ílohy . 2 sm rnice MŽP . 12/2012

Opera ní program Životní prost edí
NEKVALITNÍ PROVÁD CÍ PROJEKT
pochybení
• nesoulad s žádostí a EA (plochy,
tlouš ky, U, )
• nerespektování vyhlášek
(499/2006, 230/2012)
• obchodní názvy
• nedo ešené detaily
• nesoulad mezi projektem a
rozpo tem
• variantní ešení
• opomenutí izolací a dalších prací

možné následky
• prodlužování/zrušení
výb rového ízení
oddalování realizace projektu
• vícepráce
• ztráta ásti nebo celé dotace

Opera ní program Životní prost edí
CHYBY VE VÝB ROVÉM ÍZENÍ
pochybení
• nezve ejn ní na ú ední desce,
profilu zadavatele, v stníku
ve ejných zakázek
• nezve ejn ní zm n na ú ední
desce, profilu zadavatele
• nedostate ný po et oslovených
firem a podaných nabídek
• p ekro ení limitu subdodávek
• nedodržení lh t
• nedostate ná archivace VZ

možné následky
• prodlužování/zrušení
výb rového ízení
oddalování realizace projektu
• ztráta ásti nebo celé dotace

Opera ní program Životní prost edí
POZDNÍ DOLOŽENÍ DOKLAD
pochybení
• po ukon ení platnosti RL
• déle než do 10 dn od podpisu
smlouvy o dílo s dodavatelem
stavby

K VYDÁNÍ ROPD
možné následky

• ztráta ásti nebo celé dotace

OPERA NÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

V PR

HU REALIZACE STAVBY

pochybení
• nedodržení lh t realizace
(vy kávání se zahájením na
vydání ROPD)
• použití materiál /výrobk , které
nemají požadované vlastnosti a
kvalitu
• nedodržení tlouš ky izolant
• nedoložení (správných) certifikát
• neinformování o provedených
zm nách
• nedodržení pravidel publicity

možné následky
• ztráta ásti nebo celé dotace
• sankce ze strany kontrolních
orgán (FÚ)
• oddálení profinancování
projektu

OPERA NÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

V PR

HU REALIZACE STAVBY

pochybení
• chyby v administrativ
•nesoulad soupisu prací u
faktur s nabíd. rozpo tem
•platba dodavateli na jiný ú et
než ve smlouv
•platba z jiného ú tu, než byl
doložený SFŽP
•platba na cizí ú et
•vyrovnání zápo tem
•fakturace neprovedených
prací, chyb jící podpisy a
razítka na fakturách

možné následky

• ztráta ásti nebo celé dotace
• sankce ze strany kontrolních
orgán (FÚ)
• oddálení profinancování
projektu

Opera ní program Životní prost edí
PO REALIZACI
pochybení

• nenapln ní monitorovacích
indikátor
• pozdní doložení doklad k
Záv re nému vyhodnocení akce

možné následky

•

ztráta ásti nebo celé dotace

•

sankce ze strany kontrolních
orgán (FÚ)
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