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ROZHODNI SE 

Každá obec má svá specifi ka a různé potřeby a každá starostka nebo starosta dobře 
vědí, kde je zapotřebí možnosti pro obyvatele posílit. Pokud například v obci chybí 
sportovní vyžití mladých, starostův záměr bude podpořit sport či sportoviště v obci.

Aby však mohl požádat o spolufi nancování z fondů Evropské unie, musí nejprve 
ze svého záměru vytvořit konkrétní projekt. Musí mít jasno, co bude projekt řešit 
a jaké konkrétní aktivity povedou k jeho naplnění.

Může se například rozhodnout, že školákům nejlépe pomůže vybudováním nového 
hřiště či sportovního areálu. Jeho umístění a účel zvolí tak, aby těm, kterým je určen, 
co nejvíce vyhovoval. Bude mít představu o jeho využití a nákladech na provoz atp.
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NESNAŽTE SE DĚLAT VŠE, BUĎTE KONKRÉTNÍ



HLEDEJ CESTU

Fondy Evropské unie netvoří jeden velký balík peněz. Finance jsou rozděleny do několika 
operačních programů a ty se dále člení na prioritní osy podpory. Regionální operační 
program Jihovýchod poskytuje dotace převážně investičním projektům s přímým 
dopadem na oblast Jihomoravského kraje a Vysočiny.

Prioritní osy programu mají specifi cké žadatele a ne každý má možnost o dotace žádat. 
A osy se ještě dále člení na jednotlivé oblasti podpory a ty rovněž možnosti fi nancování 
částečně omezují. Detailní popis všech oblastí podpory naleznete na www.jihovychod.cz. 

Při výběru vhodné oblasti podpory projektu mějte na paměti několik základních otázek:
Vztahuje se oblast podpory na činnost, kterou chci fi nancovat?
Jsem oprávněn žádat o dotace z dané oblasti podpory?
Vyhovuje žádost o fi nanční dotaci podmínkám a pravidlům programu?
Vím, kdy a jak mám žádost podat?

Jestliže se rozhodnete podat žádost v příslušné oblasti podpory, musí váš projekt 
splňovat všechna kritéria stanovená v pravidlech programu. Svou představu proto 
popište tak, aby byla fakta potřebná k hodnocení projektu zcela zřejmá.
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NESPLNIT KRITÉRIA ZNAMENÁ NEÚSPĚCH 



PŘIPRAV SE

Každou žádost musíte vyplnit velmi pečlivě. Je tedy vhodné dobře si předem zjistit, 
jaké podkladové materiály je třeba předložit a kdy či dokdy tak učinit. 

Fondy Evropské unie se čerpají na základě tzv. výzev k předkládání žádostí a ty mají 
daný termín podání. Uchazeči by tedy měli dobře zhodnotit, zda stihnou všechny 
materiály připravit včas. 

Výzvy se opakují, i když nikoli v pravidelných cyklech. Zvažte tedy, zda vaše žádost 
nesnese odklad a nevyplatí se vám dokumentaci připravit lépe do dalšího období. 
Přehled výzev najdete na www.jihovychod.cz.
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NEZMEŠKEJTE START



4
PROSTUDUJ SI

Vyplňování žádosti o dotace z fondů Evropské unie je zdlouhavý proces, vyžadující 
značnou míru trpělivosti a píle. To však neznamená, že je sestavování dokumentace 
složité. Kdo si dobře prostuduje pokyny a pak je dodrží, výrazně zvyšuje své šance 
na úspěch.

Základní dokument, do detailu popisující postup při vyplňování žádosti, je příručka pro 
žadatele a tvoří součást souborné dokumentace ke každé jednotlivé výzvě k předložení 
projektu. 

Abyste proces žádání skutečně dobře pochopili, můžete se rovněž zúčastnit několika 
seminářů pro žadatele, které Regionální rada Jihovýchod pravidelně pořádá. Tam se 
přímo od pracovníků Regionální rady dozvíte o vyplňování žádostí více.

Rovněž důležité je znát hodnotící a bodovací kritéria předem vymezující parametry, 
na jejichž základě se bude váš projekt vyhodnocovat. Navštivte stránky 
www.jihovychod.cz, stáhněte si zmíněnou dokumentaci a prostudujte si ji dříve, 
než začnete projekt zpracovávat.
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KDO NESTUDUJE PŘÍRUČKU PRO ŽADATELE, NEUSPĚJE



5
VŠE SI SROVNEJ

U velkého množství projektů, a zvláště pak u stavebních a infrastrukturních, představuje 
celková dokumentace včetně všech příloh několik krabic materiálů. A každá část je pro 
formální správnost a celkové hodnocení projektu velmi důležitá.

Dokumentaci připravujte s velkým důrazem na srozumitelnost, logickou posloupnost 
a jasnou grafi ckou podobu. To vše usnadní hodnotitelům jejich práci. Sami si interně 
ověřte, zda vaše žádost umožňuje pouze jeden jasný výklad. I formální nedostatek může 
jinak velice kvalitní projekt zcela zbytečně zhatit.
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NEDĚLEJTE Z ŽÁDOSTI SALÁT



6
PORAĎ SE

Dříve než odevzdáte svůj projekt ke konečnému posouzení, konzultujte obsah 
s příslušným úředníkem na Úřadu Regionální rady Jihovýchod „nanečisto“. Pracovníci 
vám poskytnou důležité rady, jak projekt opravit či doplnit, aby splňoval veškeré 
náležitosti.

Čím blíže k ukončení výzvy, tím méně se vám úředníci budou moci při konzultacích plně 
věnovat. Zajistěte, aby byl váš projekt hotov alespoň měsíc před odevzdáním, avšak 
raději i dřív.

Při konzultacích vám pracovníci Úřadu Regionální rady Jihovýchod mohou pomoci 
odhalit případné nedostatky projektu (alespoň tak to v praxi většinou bývá). Ve vašem 
zájmu je potom všechny připomínky do žádosti zapracovat. Naděje na úspěch 
se tak zvýší.
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ODEVZDÁVAT ŽÁDOST NA POSLEDNÍ CHVÍLI
NIKOMU NEPROSPĚJE



7
VYTRVEJ, ZVÍTĚZÍŠ

Po ukončení výzvy začínají pracovníci Regionální rady projekty ihned hodnotit 
na základě předem daných kritérií. Jednotlivé projekty jsou seřazeny podle výsledného 
skóre. Kolik projektů Výbor Regionální rady Jihovýchod schválí a kdo z žadatelů dotaci 
získá, záleží na výši fi nancí, jež Rada vyčlenila pro danou výzvu.

V případě, že se váš projekt nachází mezi úspěšnými, předloží vám pracovníci Regionální 
rady k podpisu smlouvu o poskytnutí dotace. Ta nejen určí výši fi nanční podpory, ale 
zároveň stanoví podmínky čerpání dotace.

Jestliže neuspějete, nevzdávejte se. Nechejte si od pracovníků Regionální rady vysvětlit, 
v čem měl váš projekt nedostatky, a svou žádost do další výzvy přehodnoťte.

16



1717

NEZOUFEJTE, PŘÍŠTĚ TO VYJDE



8
PROVEĎ A POSTUPUJ KOREKTNĚ

Úspěšným získáním dotace z fondů Evropské unie vaše práce teprve začíná. Každý 
příjemce musí velmi dbát, aby dodržel všechna pravidla pro čerpání dotace. Zvláště pak 
pravidla pro výběr dodavatelů podle metodiky pro zadávání veřejných zakázek, pravidla 
pro povinnou publicitu a zásady uschování důležitých dokladů a faktur.

Kdybyste předepsané podmínky nesplnili, mohlo by se stát, že budete muset peníze 
vrátit. Je to vždy až krajní řešení, nikoliv však ojedinělé. Nejste-li si jisti, zda dotace 
z fondů Evropské unie čerpáte správným způsobem, neváhejte zajít na Úřad Regionální 
rady Jihovýchod pro radu.

Pravidla čerpání dotací jsou rozsáhlá, avšak pro čerpání evropských prostředků nutná. 
V mnohých případech tak u příjemců, zvláště v menších organizacích, nutně naroste 
administrativní činnost. Zajistěte si tedy na svém pracovišti dostatek pracovních sil, 
abyste všechnu agendu s projektem spojenou zvládli bez větších problémů.
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PRAVIDLA NEOBCHÁZEJTE



9
VŠE PODLOŽ

Závazky a cíle, tzv. indikátory, které uvedete ve svých žádostech, chápou instituce 
Evropské unie i Regionální rada skutečně jako závazné, jsou součástí smlouvy 
o poskytnutí dotace a očekává se, že je splníte. Právě na jejich základě se příslušní 
pracovníci rozhodují, jakou důležitost vašemu projektu dají.

Jste například obec na jižní Moravě a chcete otevřít muzeum vína a fi nancovat jej 
z fondů Evropské unie? Vytyčíte si ve své žádosti cíl zvýšit díky muzeu počet turistů 
v oblasti o 500 ročně? Musíte tedy zajistit taková měření, jež vaše předpoklady 
objektivně potvrdí.

Kdyby realizace vašeho projektu nedostála kritériím, ke kterým jste se v žádosti zavázali 
nebo byste nebyli schopni jejich plnění prokázat, je možné, že byste museli dotace 
vrátit. Stanovte si tedy reálné cíle už v momentu vyplňování žádosti.
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NESTAVTE VZDUŠNÉ ZÁMKY, ULETÍ VÁM



10
ÚSPĚŠNĚ ZAKONČI

Už v průběhu naplňování projektu budete muset pracovníkům Regionální rady 
Jihovýchod pravidelně předkládat průběžné monitorovací zprávy. K vašim povinnostem 
patří i vypracování žádosti o platbu a závěrečné zprávy. Tím však vaše administrativní 
povinnosti nekončí.

V průběhu následujících tří až pěti let budete na základě žádosti předkládat zprávy 
o průběhu projektu, zaměřené na dosažení vytyčených cílů, a to zpravidla jednou 
za rok. Zprávy slouží k vyhodnocení udržitelnosti výstupů.

Dotace z fondů Evropské unie znamenají pro Jihomoravský kraj a Vysočinu 
velkou pomoc. Jejich čerpání však vyžaduje nemalou soustředěnost a vyčlenění 
administrativních sil. Dotační proces si proto dobře naplánujte ještě dřív, než se pustíte 
do vyplňování žádosti.
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