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I.

Východisko

Na základě rozhodnutí o schválení žádostí o podporu, Příloha č. 2 k č. j. MV-116187-25/SFV2020, byly náměstkem ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu schváleny
k podpoře projekty v rámci 28. výzvy AMIF. Tyto projekty jsou realizovány v tzv. režimu mixeduse dle pravidel 28. výzvy AMIF a příslušných právních aktů. Pro vykazování výdajů v rámci
monitorovacích zpráv o realizaci projektů je nutné upravit relevantní přílohy k monitorovacím
zprávám tak, aby zohledňovaly specifická pravidla financování těchto projektů, tj. poměry
financování mezi komponentou AMIF a komplementární komponentou.

II.

Postup

Příloha č. 1 „Žádost o platbu“ (dále jen „ŽoP“) a Příloha č. 2 „Soupiska účetních dokladů“ (dále
jen „Soupiska“) se stanovují odlišně od obecných vzorů těchto příloh, které jsou vydány jako
přílohy k Postupu pro vyplnění monitorovací zprávy o realizaci projektu, č. j. MV-1071111/SFV-2017, a zveřejněny na webových stránkách odpovědného orgánu NP AMIF a ISF.
Upravený vzor Soupisky je v souhrnné části doplněn o pole rozpadu zdrojů financování
nárokovaných, resp. schválených, krácených a vyjmutých výdajů, mezi komponentu AMIF (EU
podíl a SR podíl) a komplementární komponentu (pouze SR podíl).
Nově doplněná pole Soupisky jsou zelená, tzn., že příjemce tyto pole nevyplňuje a ani jinak
do nich nezasahuje (zejména nemění přednastavené vzorce). Pole se vyplňují automaticky
na základě údajů, které příjemce doplnil do bílých polí Soupisky.
Stejně upravený vzor ŽoP je součástí excelového souboru jako Soupiska a je s ní provázán
pomocí přednastavených vzorců. Nová pole ŽoP jsou také zelená a příjemce je nevyplňuje a
ani jinak do nich nezasahuje. Pole se vyplňují automaticky na základě údajů ze souhrnné části
Soupisky.
Pro potřeby projektů schválených v rámci 28. výzvy AMIF použije příjemce Soupisku a ŽoP
výhradně ve formě vzorů, v jaké jsou přiloženy k tomuto metodickému dopisu. Postup
pro vyplnění výše uvedených příloh se v ostatních věcech nemění.
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