• 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
• 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
• Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském
sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006
• Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu
soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006
• Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
• Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (EU)
2015/1589, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
• Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění Zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
• Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
• Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), v platném znění
• Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění
• Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
• Metodika implementace projektů (spolu) financovatelných z evropských fondů a národních
programů, v platném znění
• Statut Fondu kofinancování projektů
• Metodika investičního procesu statutárního města Brna ve znění dodatku č. 3
• Metodika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

