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Změny

Co je změna projektu?

• jakékoli věcné i finanční odchýlení od schválené žádosti

• nedočerpání položek rozpočtu není změna

• odchýlení od žádosti o grant / od Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace (RoPD)

Kdy je potřeba žádat o změnu?

Co ZP MGS posuzuje?

• relevanci        schválený projekt

• hospodárnost

• přínos k naplnění výstupů, výsledku a účelu projektu

• cíl programu a programových oblastí



Typy změn 

• podstatné (předchozí schválení ZP MGS)

• nepodstatné (       předchozí schválení ZP MGS) 

Podle závažnosti:

Je potřebné vydání změnového (RoPD)? 

• změny s dopadem na RoPD

• změny bez dopadu na RoPD



Typ A: Podstatné změny s dopadem na RoPD

Jaká změna je považována za změnu typu A?

Kdy žádat ZP MGS o takovou změnu?

• přímý a zásadní dopad na plnění projektu

• vliv na termíny ukončení projektu, způsobilosti výdajů

KP nemůže změnu realizovat dříve než po jejím schválení
ze strany ZP MGS.

• bez zbytečného prodlení od doby, kdy je situace zakládající změnu známa

• alespoň 10 pracovních dní před plánovaným uskutečněním změny 



Typ A: Podstatné změny s dopadem na RoPD

Jak žádat o změnu?

Jak se dozvím, jestli má žádost byla schválená/ 

neschválená/ je potřeba doplnění?

• formulář „Žádost o změnu“     Příloha č. 19 Pokynu pro příjemce grantů 

(Pokyn) 

• kvalifikovaný elektronický podpis 

• vložení do sekce „Přílohy“ žádosti v IS CEDR

• informování na nástěnce v IS CEDR

• nástěnka v IS CEDR

• změna bude zanesena do změnového RoPD

• jedno paré změnového RoPD obdrží KP poštou, jedno paré si ponechává 

ZP MGS, kopie nahrána do složky projektu v IS CEDR



Co když podám žádost o změnu až po její realizaci nebo ji provedu před 

jejím schválením ZP MGS?

Co se rozumí provedením změny?

• riziko nezpůsobilosti výdajů a jejich neproplacení

• učinění závazných kroků k realizaci změn (např. podpis smlouvy nebo dodatku ke smlouvě, 

vystavení objednávky), nebo uskutečnění příslušného výdaje nad rámec stanovených limitů

Jaké jsou konkrétní příklady změny typu A?

• změna logického rámce (nový výstup a/nebo indikátor)

• změna stávající klíčové aktivity (KA) s dopadem na kapitoly rozpočtu nebo logický rámec, 

zařazení nové KA a/nebo zrušení KA

• prodloužení doby implementace projektu/způsobilosti výdajů nad rámec termínu stanoveného 

v RoPD (nejdéle však do 30. 4. 2024)

• změna partnera projektu, tj. ukončení partnerství a/nebo nové partnerství



Typ B: Nepodstatné změny s dopadem na RoPD

Jaká změna je považována za změnu typu B?

administrativní charakter / dílčí změny projektu, které nemají vliv na:

• plnění projektu

• kapitoly rozpočtu

• termíny ukončení projektu

• způsobilosti výdajů

Je potřeba schválení ZP MGS před jejich provedením?

Ne, ale potřeba vydat změnové RoPD, proto je nutné tyto změny včas oznámit ZP MGS.



Typ B: Nepodstatné změny s dopadem na RoPD

Jak oznámit změnu?
• formulář „Žádost o změnu“ (Příloha č. 19 Pokynu)

• kvalifikovaný elektronický podpis 

• vložení do sekce „Přílohy“ žádosti v IS CEDR

• napsat na nástěnku v IS CEDR bez zbytečného prodlení od doby, kdy mu je situace 

zakládající změnu známa

• ve formuláři KP požádá o vydání změnového RoPD

Jak se dozvím, jestli mou žádost vzal ZP MGS na vědomí?
• nástěnka v IS CEDR

• změna zanesena do změnového RoPD

• 1x paré změnového RoPD obdrží KP poštou, kopie nahrána do složky projektu v IS CEDR

Jaké jsou konkrétní příklady změny typu B?

• změna sídla organizace



Typ C: Podstatné změny bez dopadu na RoPD

Jaká změna je považována za změnu typu C?

Kdy žádat ZP MGS o takovou změnu?

• závažnost - jako u změn typu A, jen není nutné na jejich základě vydávat 

změnové RoPD

KP nemůže změnu realizovat dříve než po jejím schválení

ze strany ZP MGS.

• bez zbytečného prodlení od doby, kdy je situace zakládající změnu známa

• alespoň 10 pracovních dní před jejich plánovaným uskutečněním 



Typ C: Podstatné změny bez dopadu na RoPD

Jak žádat o změnu?

Jak se dozvím, jestli má žádost byla schválena/ 

neschválena, nebo je potřeba doplnění?

• formulář „Žádost o změnu“ (Příloha č. 19 Pokynu). 

• kvalifikovaný elektronický podpis 

• vložení do sekce „Přílohy“ žádosti v IS CEDR

• informování na nástěnce v IS CEDR

• nástěnka v IS CEDR



Typ C: Podstatné změny bez dopadu na RoPD

Co když podám žádost o změnu až po její realizaci nebo ji provedu před 

jejím schválením ZP MGS?

Jaké jsou konkrétní příklady změny typu C?

• riziko, že budou v případě neschválení změny veškeré výdaje se změnou spojené

považovány za nezpůsobilé a nebudou proplaceny

• finanční přesuny mezi kapitolami rozpočtu

• finanční přesuny mezi položkami v rámci jedné kapitoly rozpočtu ve výši 

10 000 Kč a více

• zařazení nové položky rozpočtu včetně realokace prostředků z jiné položky stejné kapitoly 

rozpočtu

• změna věcného plnění stávající aktivity bez dopadu na kapitoly rozpočtu nebo logický rámec 

projektu



Typ D: Nepodstatné změny bez dopadu na RoPD

Jaká změna je považována za změnu typu D?

Jak žádat o změnu?

• závažnost - jako změny typu B, jen není nutné na jejich základě vydávat změnové RoPD

• formulář průběžné zprávy (PZ)

• schválením PZ ZP MGS stvrzuje, že vzal změnu na vědomí



Typ D: Nepodstatné změny bez dopadu na RoPD
Příklady změny:

• změna adresy pro doručování

• změna statutárního zástupce KP

• změna kontaktních osob (projektového a finančního manažera)

• změna termínu ukončení zadávacího řízení (záměr prodloužit termín je nutné nahlásit před

samotným prodloužením termínu přes nástěnku v IS CEDR)

• přesun finančních prostředků mezi položkami v rámci jedné kapitoly do 10 000 Kč

• dílčí změny v technických specifikacích dodávaného zboží

• personální změny na pozicích členů projektového týmu

• změny termínu zahájení a ukončení aktivity nemající dopad na termín ukončení projektu

(splnění účelu dotace)



www.eeagrants.cz

Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram

YouTube: EEANorwayGrants

Mail: Matous.Duraj@mzcr.cz

Děkuji za pozornost!


