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1 Obecné zásady křížového financování
Metodický pokyn Křížové financování je v souladu s evropskou a českou legislativou,
s „Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů
a Fondu soudržnosti pro programové období 2007 – 2013“ (www.rr-strednimorava.cz/ „Ke
stažení“ / „Dokumentace k výzvě“).

2 Křížové financování
Křížové financování je upraveno:
 čl. 34 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti.
 č. 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu
pro regionální rozvoj
 č. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 o Evropském
sociálním fondu.
Křížové financování dává možnost doplňkovým způsobem financovat aktivity spadající
do oblasti pomoci Evropského sociálního fondu (ESF), pokud jsou taková opatření nezbytná
pro uspokojivé provádění projektu a přímo s ním souvisí.
Na základě Pokynů pro křížové financování na programové období 2007 – 2013:
1. Křížové financování bude využito v oblasti podpory 3.4 – Propagace a řízení
2. Výdaje spadající do oblasti pomoci ESF lze doplňkovým způsobem spolufinancovat
max. do výše 20 % projektu v rámci operačního programu financovaného
z ERDF.
3. Sledování křížového financování bude analogické ke sledování čerpání alokací.
4. Tento způsob financování bude zapracován do Smlouvy o poskytnutí dotace.
5. Křížového financování, jako doplňkového způsobu financování bude využito pouze ve
výjimečných a řádně zdůvodněných případech a nestane se běžným způsobem
financování projektů.
UPOZORNĚNÍ
Aktivity financované křížovým financováním musí být v souladu s podmínkami veřejné
podpory, jelikož veřejná podpora je principem nadřazeným principům způsobilých výdajů.
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3 Limity
způsobilých
financování

výdajů

v rámci

křížového

Řídící orgán stanovuje návazně na nařízení ES a národní metodiku způsobilých výdajů
následující výdaje jako způsobilé ve vazbě na nastavení jejich maximálních procentuálních
limitů v rámci celkových způsobilých výdajů projektu: a to ve výši max. v souhrnu do 20 %
celkových způsobilých výdajů projektu a to na :
 osobní náklady,
 cestovní náklady,
 spotřební materiál

4 Financování projektů z prostředků
s využitím křížového financování

rozpočtu

RR

Příjemce nárokuje proplacení křížového financování při předložení každé Žádosti o platbu
(zde musí být uvedeno využití křížového financování) vyplněné v Benefitu - každá žádost je
podložena proplacenými doklady. Příjemce rozčlení své doklady podle způsobilosti na
ERDF a křížové financování (tj. financování aktivit spadající do oblasti pomoci ESF), určený
pracovník OKPO (Z) vyplní formulář D61 - F1 - Žádost o platbu - tedy součet výdajů podle
dokladů. Částky za jednotlivé fondy budou zpracovány informačním systémem tak, aby bylo
zajištěno sledování křížového financování - automaticky bude dopočítáno použité procento
křížového financování, aby mělo OKPO (Z) přehled o jeho dodržování.
Příjemci bude z rozpočtu RR proplacena celková částka žádosti o platbu tj. jedna částka
souhrnně za výdaje způsobilé pro financování z ERDF i v rámci křížového financování).
Určený pracovník OKPO (Z) ověří v žádostech o platbu, že na křížové financování nebyl
překročen procentní limit stanovený tímto MP.

5 Kontrola realizace projektů
V průběhu realizace projektů bude určený pracovník OKPO (Z) provádět kontrolu křížového
financování u příjemců dotace při předložení každé Žádosti o platbu s monitorovacím
hlášením. Vypočtené částky, které by měly být vyplaceny v rámci křížového financování,
budou sledovány OKPO (Z) pomocí tabulky křížového financování.
Zjistí-li určený pracovník OKPO (Z), že limit 20 % k celkovým způsobilým výdajům u dosud
předložených Žádostí o platbu je vyčerpán, bude příjemci proplacena částka odpovídající
stanoveným 20% způsobilých výdajů projektu. Způsobilé výdaje za křížové financování,
které nebyly proplaceny v předchozí Žádosti/Žádostech o platbu z důvodu překročení limitu
mohou být proplaceny v následujících Žádostech o platbu za předpokladu, že nebude
překročen limit 20% k celkovým způsobilým výdajů projektu.
Při kontrole závěrečné Žádosti o platbu s monitorovací zprávou bude znovu přepočten limit
20% k celkovým způsobilým výdajům daného projektu.

Datum vydání:
11. 7. 2008

V 09 MP KF 1.0

Stránka 5 z 6

Metodický pokyn – Křížové financování
Při případném přečerpání limitu 20 % k celkovým způsobilým výdajům, bude postupováno
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
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