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Delegace naleznou v příloze kompromisní znění částí návrhu nařízení o společných ustanoveních
týkajících se velkých projektů.
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VELKÉ PROJEKTY1
Článek 90

Obsah

Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti mohou jako součást operačního programu
nebo operačních programů, jež podléhají rozhodnutí Komise podle čl. 87 odst. 10, podporovat
operaci skládající se z řady prací, činností nebo služeb, které jsou samy o sobě určeny ke splnění
nedělitelného úkolu přesné hospodářské nebo technické povahy s jasně určenými cíli a u nichž
celkové způsobilé náklady přesahují 50 000 000 EUR, a v případě operací, jež podporují
tematické cíle podle čl. 9 odst. 7, u nichž celkové způsobilé náklady přesahují 75 000 000 EUR
(dále jen „velký projekt“). Finanční nástroje nebudou pro velké projekty zvažovány.
Článek 91

Informace nezbytné ke schválení velkých projektů […]

1.

[…] Před schválením velkého projektu zajistí řídící orgán, aby byly k dispozici tyto
údaje:

a)

[…] subjekt, který odpovídá za provedení velkého projektu, a jeho způsobilost;

b)

popis investice a jejího umístění;

c)

celkové náklady a celkové způsobilé náklady s ohledem na požadavky stanovené
v článku 54;

d)

1

[…] vypracované studie proveditelnosti, včetně analýzy variant a výsledků, […];

Pokud bylo rozhodnutí o schválení velkého projektu učiněno v programovém období 2007–2013,
avšak provádění tohoto projektu překračuje programové období řízené nařízením o společných
ustanoveních, měla by být možnost a podmínky pro pokračování podpory takových projektů
stanovena v článku 145 nařízení o společných ustanoveních.
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e)

analýza nákladů a přínosů, včetně hospodářské a finanční analýzy a posouzení rizik;

f)

analýza dopadů na životní prostředí s ohledem na potřebu přizpůsobit se změně klimatu
a zmírnit její dopady a odolnost vůči katastrofám;

g)

soulad s příslušnými prioritními osami dotčeného operačního programu nebo
operačních programů a jeho očekávaný přínos k dosažení specifických cílů těchto
prioritních os;

h)

plán financování, ve kterém jsou uvedeny celkové plánované finanční zdroje
a plánovaný příspěvek z fondů, od EIB a ze všech dalších zdrojů financování, spolu
s materiálními a finančními ukazateli pro monitorování pokroku, s ohledem na zjištěná
rizika;

i)

harmonogram provádění velkého projektu, a pokud se předpokládá, že prováděcí období
bude delší než programové období, rovněž údaje o tom, pro které fáze se žádá
o podporu z fondů během programového období 2014–2020.

Komise poskytne orientační metodické pokyny pro provedení analýzy nákladů a přínosů
podle písmene e) […] v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 143 odst. 2.
Z podnětu členských států mohou být informace uvedené v čl. 91 písm. a) až i)
posouzeny nezávislými odborníky podporovanými technickou pomocí Komise nebo
jinými nezávislými odborníky po dohodě s Komisí. V ostatních případech předloží
členské státy Komisi informace uvedené v čl. 91 písm. a) až i), jakmile budou k dispozici.

[…] Komise prostřednictvím prováděcích aktů poskytne metodické pokyny pro provedení
hodnocení kvality velkého projektu a vypracuje formát pro předkládání informací
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uvedených v čl. 91 písm. a) až i). Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem
podle čl. 143 odst. 3.

2.

[…]
Článek 92

Rozhodnutí o velkém projektu

1.

Pokud budou informace uvedené v článku 91 posouzeny nezávislými odborníky v rámci
hodnocení kvality kladně, může členský stát pokračovat ve výběru velkého projektu
podle čl. 114 odst. 3. Řídící orgán oznámí Komisi vybraný velký projekt. Toto oznámení
obsahuje tyto prvky:

a)

dokument uvedený v čl. 114 odst. 3 písm. c), který stanoví:
i)

subjekt, který má zodpovídat za provedení velkého projektu;

ii)

popis investice, její umístění, harmonogram a očekávaný přínos velkého
projektu k cílům příslušné prioritní osy nebo prioritních os;

iii)

celkové náklady a celkové způsobilé náklady s ohledem na požadavky
stanovené v článku 54; a

iv)

plán financování a materiální a finanční ukazatele pro monitorování
pokroku, s ohledem na zjištěná rizika;

b)

hodnocení kvality provedené nezávislými odborníky, které poskytuje jasné
prohlášení ohledně proveditelnosti a hospodářské životaschopnosti investice.
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Velký projekt se považuje za schválený Komisí, nebude-li do dvou měsíců ode dne
oznámení vydáno rozhodnutí, prostřednictvím prováděcího aktu, zamítající velký
projekt. Komise zamítne velký projekt pouze z důvodů, že prokáže významné
nedostatky v nezávislém hodnocení kvality1.
Komise vypracuje formát pro oznámení prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto
prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 143 odst. 3.

2.

V ostatních případech Komise velký projekt posoudí na základě informací uvedených
v článku 91, aby se zjistilo, zda je výběr velkého projektu řídícím orgánem podle čl. 114
odst. 3 oprávněný. Komise přijme rozhodnutí o schválení velkého projektu prostřednictvím
prováděcího aktu nejpozději do tří měsíců po předložení informací uvedených v článku 91.
[…]

3.

Schválení Komisí podle čl. 92 odst. 1 a 2 by mělo být podmíněno zadáním první zakázky,
nebo v případě operací prováděných v rámci struktur partnerství veřejného
a soukromého sektoru podpisem smlouvy o partnerství veřejného a soukromého sektoru
mezi veřejným a soukromým subjektem do tří let ode dne schválení. Na řádně
odůvodněnou žádost členského státu, zejména v případě prodlev způsobených postupy
správních a soudních řízení souvisejících s prováděním velkých projektů, podanou ve
lhůtě do tří let, může Komise rozhodnout prostřednictvím prováděcího aktu
o prodloužení tohoto období o nejvýše dva další roky.

4.

Pokud Komise daný velký projekt neschválí, uvede ve svém rozhodnutí důvody
zamítnutí.

1

S cílem poskytnout stejnou právní jistotu různým druhům řízení uvedeným v tomto článku.
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5.

Velké projekty oznámené Komisi podle odstavce 1 nebo předložené Komisi ke schválení
podle odstavce 2 musí být uvedeny v seznamu velkých projektů, který je součástí
operačního programu.

6.

Výdaje spojené s určitým velkým projektem mohou být zahrnuty do žádosti o platbu po
oznámení uvedeném v odstavci 1 tohoto článku nebo po předložení ke schválení
uvedeném v odstavci 2. Pokud Komise daný velký projekt neschválí, musí být výkaz
výdajů po přijetí rozhodnutí Komise odpovídajícím způsobem upraven.

_________________
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