Důležité upozornění týkající se formuláře Benefit7 pro tuto výzvu a termínu, od kdy je
možné předkládat projektové žádosti
Upozorňujeme
žadatele,
že
vzhledem
k dosud
probíhajícímu
schvalovacímu
procesu připravovaného významného zjednodušení administrace projektů ESF formou
zavedení tzv. “nepřímých nákladů” a s tím souvisejícím procesem schvalování změn skladby
rozpočtu OP LZZ přistoupil Řídicí orgán OP LZZ k přechodným opatřením, jejichž cílem je
zajistit možnost zahájení přípravy projektových žádostí bez dalšího odkladu a zároveň
umožnit použití zjednodušeného vykazování nepřímých nákladů již ve výzvách vyhlášených
v průběhu července 2008. Prosíme žadatele, aby těmto opatřením věnovali pozornost, neboť
v průběhu srpna budou na základě výsledku projednávání zavedení zjednodušeného
vykazování tzv. nepřímých nákladů zveřejněny aktualizované Příručky pro žadatele OP LZZ,
pro příjemce OP LZZ a Metodika způsobilých výdajů OP LZZ na www.esfcr.cz a k datu 20. 8.
2008 bude provedena také aktualizace Benefit7 (záložka „Rozpočet“)
Od data vyhlášení výzvy do 20. 8. 2008 bude možné v Benefit7 vyplňovat bez potřeby
dalších úprav všechny položky kromě rozpočtu a položek na něj bezprostředně navázaných
(Zdroje financování a Finanční plán), tzn. beze změny zůstanou následující záložky:
Identifikace žádosti, Projekt, Žadatel projektu, Partner projektu, Realizační tým, Dopady a
místa realizace, Popis projektu, Klíčové aktivity, Cílové skupiny, Harmonogram realizace,
Hodnoty indikátorů, Výběrová řízení, Horizontální témata, Publicita, Veřejná podpora,
Kategorizace pomoci. Veškerá data vložená do formuláře Benefit7 před aktualizací zůstanou
zachována i v aktualizované verzi (kromě záložky „Rozpočet“, u které dojde po aktualizaci
dne 20.8. ke změně).
Doporučujeme proto žadatelům, aby údaje týkající se rozpočtu vložili do formuláře žádosti až
po tomto termínu (tzn. po 20.8.2008), kdy bude v elektronickém formuláři Benefit7
aktualizována záložka s rozpočtem. Informace bude okamžitě po aktualizaci záložky
zveřejněna v úvodu do Benefit7 na stránkách www.eu-zadost.cz a v rubrice “aktuality” na
stránkách www.esfcr.cz.
V této souvislosti byl také stanoven termín pro zahájení příjmu projektových žádostí, a to 21.
8. 2008 (tzn. následující den po provedení aktualizace formuláře Benefit7 ).
Děkujeme za pochopení a věříme, že tato přechodná opatření přispějí k urychlení zahájení
přípravy vašich projektů a jejich realizace v podmínkách výrazně snížené administrativní
náročnosti.
Stručná souhrnná informace k nepřímým nákladům je uvedena v textu výzvy; další
podrobnosti a konkrétní podmínky použití nepřímých nákladů budou obsaženy
v aktualizované verzi dokumentace pro příjemce, zejména v Metodice způsobilých výdajů
OP LZZ, která bude zveřejněna na www.esfcr.cz dne 20. 8. 2008.
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