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ROZHODNUTÍ KOMISE 

ze dne 30.4.2015, 

kterým se mění rozhodnutí C(2013) 1573 o schválení pokynů k uzavření operačních 

programů určených k čerpání pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti (2007–2013) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1297/2013
1
 bylo pozměněno 

nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
2
, aby se zajistila flexibilita, pokud jde o příspěvek 

Unie prostřednictvím plateb konečného zůstatku pro každou prioritní osu, což 

vyžaduje změnu přílohy rozhodnutí Komise C(2013) 1573 ze dne 20. března 2013 

o schválení pokynů k uzavření operačních programů určených k čerpání pomoci 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu 

soudržnosti (2007–2013). 

(2) Nařízení (EU) č. 1297/2013 rozšířilo za určitých podmínek 10% navýšení míry 

spolufinancování u průběžných plateb a plateb konečného zůstatku do konce 

programového období odchylně od čl. 53 odst. 2 a čl. 53 odst. 4 druhé věty nařízení 

(ES) č. 1083/2006. 

(3) Aby se posílilo zjednodušení a transparentnost procesu uzavírání, pokyny k uzavření 

by měly být pozměněny s cílem poskytnout další objasnění, pokud jde o lhůty 

stanovené pro platbu příspěvku z veřejných zdrojů a výběr operací, zvláštní pravidla 

pro rozdělení do více fází, využívání zbylých prostředků z nástrojů finančního 

inženýrství, prohlášení o způsobilých výdajích nástrojů finančního inženýrství při 

uzavření, prohlášení o částkách, které je třeba vybrat, podávání zpráv o platných 

stropech v nařízení, výklad článku 95 a článku 96 nařízení (ES) č. 1083/2006 a úroveň 

nápravných opatření, která mají být uplatněna s cílem získat výrok auditora bez 

výhrad, 

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1297/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se mění 

nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro 

některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi, pravidel 

pro zrušení závazku pro některé členské státy a pravidel pro platby konečného zůstatku (Úř. věst. L 347, 

20.12.2013, s. 253). 
2 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském 

fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) 

č. 1260/1999 (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25). 
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ROZHODLA TAKTO:  

Jediný článek  

Příloha rozhodnutí C(2013) 1573 se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí. 

V Bruselu dne 30.4.2015. 

 Za Komisi 

 Corina CREŢU 

 členka Komise  


