Příloha č. 3 - Přehled relevantních nařízení, prováděcí legislativy a metodických
pokynů a doporučení Evropské komise



























Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU);
Listina základních práv Evropské unie;
Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k článku 93 Smlouvy o ES;
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů
Evropských společenství;
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 ze dne 11. prosince 1996 o kontrolách a inspekcích
na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství
proti podvodům a jiným nesrovnalostem;
Nařízení Komise (ES) 213/2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde
o přezkum CPV;
Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012,
kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES,
Euratom) č. 1605/2002 (dále také „finanční nařízení“);
Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské
unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského
zájmu;
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013
o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj
pro cíl Evropská územní spolupráce (dále také „nařízení o EÚS“);
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu
soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 (dále také „nařízení o FS“);
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice
pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 (dále také „nařízení o EFRR“);
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým
se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS),
pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto uskupení
(dále také „nařízení o ESÚS“);
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském
námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském
fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále také „obecné nařízení“);
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013
o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (dále také „nařízení
o ESF“);
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro
rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (dále také „nařízení o EZFRV“);
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS)
č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES)
č. 485/2008 (dále také „nařízení o SZP“);



























Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/1046 ze dne 18. července
2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, a kterým se mění
nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU)
č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí
č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012;
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis;
Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství;
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014
o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES)
č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1255/2011 (dále také „nařízení o ENRF“);
Seznam prováděcích nařízení Komise (EU), kterým se stanoví pravidla podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu
– http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index cs.htm;
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107
a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem;
Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury;
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října, o prováděcích
pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EK, Euratom) č. 966/2012, kterým se
stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie;
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 o evropském
kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci Evropských strukturálních a investičních
fondů (dále delegovaný akt č. 240/2014);
Nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním
a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu;
Nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný
administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní
sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost;
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební
agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura;
Nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1378/2014 ze dne 17. října 2014,
kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a přílohy
II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (dále nařízení č. 1378/2014);
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1516 ze dne 10. června 2015, kterým se
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 stanoví paušální sazba pro
operace financované z evropských strukturálních a investičních fondů v sektoru výzkumu,
vývoje a inovací;
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013
o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom)
č.1074/1999;



























Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/1929 ze dne 28. října 2015,
kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro
souhrnný rozpočet Unie;
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1970 ze dne 8. července 2015, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o zvláštní ustanovení
k podávání zpráv o nesrovnalostech ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu;
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1974 ze dne 8. července 2015, kterým se stanoví četnost
a formát zpráv, jež se týkají nesrovnalostí ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Evropského
sociálního
fondu,
Fondu
soudržnosti
a
Evropského
námořního
a rybářského fondu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013;
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1971 ze dne 8. července 2015, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 o zvláštních ustanoveních
k podávání zpráv o nesrovnalostech ohledně Evropského zemědělského záručního fondu a
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a kterým se ruší nařízení Komise (ES)
č. 1848/2006;
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1975 ze dne 8. července 2015, kterým se stanoví četnost
a formát zpráv, jež se týkají nesrovnalostí ohledně Evropského zemědělského záručního fondu
a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1306/2013;
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým
se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné
zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES)
č. 73/2009;
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým
se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS)
č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007;
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým
se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), kterým se mění nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013,pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2014,
a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1307/2013, č. 1306/2013 a č. 1308/2013, pokud jde o jejich použití v roce 2014;
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014
o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje
pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné
činnosti a řešení krizí;
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1973 ze dne 8. července 2015, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 o zvláštních ustanoveních
k podávání zpráv o nesrovnalostech ohledně Azylového, migračního a integračního fondu
a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti
trestné činnosti a řešení krizí;
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1977 ze dne 8. července 2015, kterým se stanoví četnost
a formát zpráv, jež se týkají nesrovnalostí ohledně Azylového, migračního
a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné
činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 514/2014;
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014, o Fondu
evropské pomoci nejchudším osobám;
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1972 ze dne 8. července 2015, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 o zvláštních ustanoveních
k podávání zpráv o nesrovnalostech ohledně Fondu evropské pomoci nejchudším osobám;

















Prováděcí nařízení komise (EU) 2015/1976 ze dne 8. července 2015, kterým se stanoví četnost
a formát zpráv, jež se týkají nesrovnalostí ohledně Fondu evropské pomoci nejchudším osobám
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014;
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se
jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu policejní
spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí a zrušuje
rozhodnutí Rady 2007/125/SVV;
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 184/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu,
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním
fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu stanoví podmínky týkající
se systému pro elektronickou výměnu dat mezi členskými státy a Komisí a kterým se podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních
týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní
spolupráce přijímá nomenklatura kategorií zásahů pro podporu z Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci cíle Evropská územní spolupráce (dále implementační akt
č. 184/2014);
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 215/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním
a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu,
pokud jde o metodiky podpory opatření v souvislosti se změnou klimatu, určování milníků a cílů
ve výkonnostním rámci a nomenklaturu kategorií zásahů pro evropské strukturální a investiční
fondy (dále implementační akt č. 215/2014);
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 288/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se stanovují
pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním
a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu,
pokud jde o vzor pro operační programy v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, a podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních
týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní
spolupráce, pokud jde o vzor pro programy spolupráce v rámci cíle Evropská územní
spolupráce (implementační akt č. 288/2014);
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde
o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost;
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 821/2014 ze dne 28. července 2014, kterým se stanoví
pravidla pro uplatňování nařízení (EU) č. 1303/2013 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde
o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních
nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém
pro zaznamenávání a uchovávání údajů;
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. července 2014, kterým se stanoví
pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde
o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro
kontroly, jistoty a transparentnost;
































Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 964/2014 ze dne 11. září 2014, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o standardní
podmínky pro finanční nástroje;
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde
o vzory pro předkládání určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny
informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány
a zprostředkujícími subjekty (dále implementační akt č. 1011/2014);
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/207 ze dne 20. ledna 2015, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde
o vzory pro zprávu o pokroku, předkládání informací o velkém projektu, společný akční plán,
zprávy o provádění pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost, prohlášení řídicího subjektu,
auditní strategii, výrok auditora a výroční kontrolní zprávu a metodiku provádění analýzy
nákladů a přínosů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde
o vzor zpráv o provádění pro cíl Evropská územní spolupráce;
Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu;
Rozhodnutí Komise C(2013) 9527 ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje
spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v případě nedodržení pravidel
pro veřejné zakázky;
Rozhodnutí Komise 2013/478/EU ze dne 27. září 2013, kterým se mění rozhodnutí Komise
1999/352/ES, ESUO, Euratom, kterým se zřizuje Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF;
Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu
udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu;
Směrnice 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001 o posuzování
vlivů některých plánů a programů na životní prostředí;
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání
veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES;
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání
zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních
služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES;
Rámec společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby;
Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací;
Pokyny společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích
(2004/C 244/02);
Pokyny EK k auditní strategii – COCOF 07/0038/01;
Pokyny ke společné metodice pro hodnocení řídicích a kontrolních systémů v členských státech
(programové období 2007-2013) – COCOF 08/0019/01;
Pokyny pro auditní orgány ohledně metod výběru vzorků – COCOF 08/0021/03;
Pokyn ke konceptu spoléhání se na práci jiných auditorů – COCOF 09/0002/01;
Pokyn k výročním kontrolním zprávám a stanoviskům – COCOF 09/0004/01;
Pokyny ke zpracování chyb uvedených ve výročních kontrolních zprávách – COCOF
11/0041/01;
Pokyn EK k hodnocení rizika podvodu a efektivní a přiměřená opatření proti podvodům
(Guidance note on fraud assessment and effective and proportionate anti-fraud measures - Ref.
Ares(2013)3769073) z 19. prosince 2013;
Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k zavádění širokopásmových sítí (2013/C
25/01);
Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 – 2020 (2013/C 209/01);
Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky pro léta 2014 – 2020;







































Pokyny k státní podpoře investic v rámci rizikového financování (2014/C 19/04);
Pokyny k státní podpoře letišť a leteckých společností (2014/C 99/03);
Informativní zpráva o ukazatelích podvodů pro EFRR, ESF a FS – COCOF 09/0003/00;
Nepřímé náklady vykazované paušálně, paušální náklady vypočítané na základě standardní
stupnice jednotkových nákladů, jednorázové částky – COCOF 09/0025/04;
Referenční manuál pro audit strukturálních fondů – COCOF 09/0023/00;
Draft guidance on EMFF specific Ex-ante conditionalities;
Draft Template and Guidelines on the Content of the Partnership Agreement;
Draft Template and Guidelines on the Content of the EMFF Operational Programme
2014-2020;
ENRF - Guidance fiche no 3 common indicators in the EMFF;
Fiche 4B - Monitoring of Financial Instruments and Provision of Monitoring Information
to the Commision;
Fiche 17A - Management and Control Systems – Implementing Act;
Fiche 24A – Implementing Act on the Arrangements to Ensure a Consistent for Determining
Milestones and Targets in the Performance Framework for Each Priority and for Assessing the
Attainment of the Milestones and Targets;
Guidance document (Draft): Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European
Social Fund;
Guidance on ex-ante conditionalities for the European Structural and Investment Funds;
Guidance fiche: Performace Framework Review and Reserve in 2014–2020 – final version – 14
May 2014;
Guidance fiche no 4 monitoring the EMFF;
Guidance fiche 5 - Annual Implementation Report (pozn. pro programy spolufinancované
z ENRF);
Guidance fiche no 10 delegated act on the content and construction of the common monitoring
and evaluation system (EMFF);
Guidance fiche no 21 list of data to be communicated to the commission at project level (EMFF);
Guidance document for Programming Period 2014-2020 Monitoring and Evaluation
of European Cohesion Policy, European Regional Development Fund and Cohesion Fund –
Concepts and Recommendation;
Guidance document for Programming Period 2014-2020 Monitoring and Evaluation
of European Cohesion Policy, European Social Fund
Guidance Document on Evaluation Plans, Terms of Reference of Impact Evaluations, Guidance
on Quality Management of external Evaluation;
Guidance document on ex-ante evaluation;
Guidance document on management verifications to be carried out by Member States
on operations co financed by the Structural Funds, the Cohesion Fund and the EMFF for the
2014- 2020 programming period;
Guidance for Member States on the selection of bodies implementing financial instruments
Guidance note about interest and other gains generated by ESIF support paid to FI
Guidance for Member States on Article 42(1)(d) CPR– Eligible management costs and fees
Guidance for Member States and Programme Authorities CPR_37(7)(8)(9) Combination of
support from a FI with other forms of support
Guidance for Member States on Article 41 CPR– Request for payment
Guidance for Member States on Article 37(4) CPR, Support to enterprises/working capital
Guidance for Member States on Financial Instruments – Glossary
Guidance for Member States on Article 37(2) CPR– Ex-ante assessment
EC Regulatory Guidance (EC short reference guide)
Guidelines for strategic programming for the period 2014-2020 (pozn. pro programy
spolufinancované z EZFRV);








Guidelines for the ex-ante evaluation of 2014-2020 EMFF OPs;
Guidelines for the ex-ante evaluation of 2014–2020 RDPs;
Rural Development Monitoring (2014-2020) – Implementation Report tables;
Working document by DG AGRI staff on proposed substance of the empowerments given by
the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on support for rural
development by the European Agricultural Fund for Rural Development;
Working Paper Elements of strategic programming for the period 2014-2020, Directorate
General for Agriculture and Rural Development.

