Dotazy – seminář pro žadatele výzvy 77, 13. 7. 2011 Praha
1.

2.

3.
4.

Je před podpisem Rozhodnutí třeba
dokládat
čestným
prohlášením
bezúhonnost pouze žadatele, nebo i
partnera?
Při formálním hodnocení žádosti se
kontroluje „kontinuita číslování“ stránek
žádosti. Týká se kontinuální číslování i
příloh podávaných spolu se Žádostí?
Může být úřad práce žadatelem ve výzvě
č. 77?
Jaké dokumenty k projektu dokládá český
partner?

5.

Je stanovena doba na doložení
požadovaných dokumentů poté, co bude
Žádost kladně vyhodnocena výběrovou
komisí?

6.

Je stanoven objem peněžních prostředků,
určených pro 1. kolo uzávěrky pro
předkládání žádostí o finanční podporu?

7.

Jak probíhá vyplácení dotace v průběhu
projektu? Ponechává se určitá část
peněžních prostředků (část dotace) i pro
závěrečnou platbu?

8.

Může být zahraničním partnerem
projektu i organizace ze země, která není
členem EU?

9.

Jakým způsobem mají být v žádosti o
finanční podporu popsány cílové skupiny
organizací?

Před podpisem Rozhodnutí předkládáte
prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti za
žadatele, jako budoucího příjemce dotace.
Partner výše uvedené dokládat nemusí.
Kontinuální číslování se týká Benefitové žádosti
o
finanční
podporu.
Přílohy
číslujte
samostatně, rovněž při dodržení výše uvedené
podmínky.
Úřad práce není oprávněným žadatelem
v rámci této výzvy.
Při předložení žádosti není třeba dokládat nic.
Před podpisem Rozhodnutí předkládáte
Prohlášení o partnerství (vzor lze nalézt na
stránkách ESF), dále s první monitorovací
zprávou (ZZRP) předkládáte Smlouvu o
partnerství.
O konkrétním termínu doložení potřebných
dokumentů
budete
informováni
poskytovatelem
dotace.
Na
doložení
požadované dokumentace se dává zpravidla 10
pracovních dnů od vyzvání ze strany
poskytovatele dotace. Není-li z vážných důvodů
žadatel schopen stanovený termín dodržet, je
možné se s poskytovatelem dotace domluvit na
jeho prodloužení.
Objem stanoven není, teoreticky mohou být
všechny finanční prostředky určené na výzvu
vyčerpány již v prvním kole (ale vzhledem k výši
finančních prostředků ve výzvě se to
nepředpokládá).
Finanční
prostředky
jsou
poskytovány
průběžně formou zálohových plateb. Poslední
platbu obdržíte po konečném vyúčtování
způsobilých výdajů projektu, tedy po závěrečné
žádosti o platbu.
Podmínkou výzvy je, že minimálně jeden
zahraniční partner musí být z členských zemí
EU, další partner může být i ze zemí
Evropského sdružení volného obchodu (Island,
Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko). Z jiných
zemí zahraniční partner být nemůže.
U cílových skupin (ať už osob nebo organizací)
vyplňujete: a) Vazbu aktivit projektu na cílové
skupiny, b) Popis a způsob zapojení cílové
skupiny (výběr CS a zapojení do projektu).

10. Co znamená pojem „zaměstnavatelé“,
uvedený jako možná cílová skupina?

11. V prezentaci na semináři byla zmíněna
důležitost „benefitu projektu pro ČR“.
Kam lze uvést benefit projektu
v projektové žádosti, když na tuto
informaci není vyhrazené žádné pole?

12. Lze v rámci výzvy 77 vzdělávat
zaměstnance (např. NNO)? Pokud ano,
nejedná se o veřejnou podporu?
Zaměstnanci tím přece zlepšují své
postavení na trhu práce?

13. Jsou náklady na zahraniční cesty přímými
náklady projektu?
14. Je možné z rozpočtu projektu zaplatit
partnerovi práci na tvorbě např.
metodiky?

Žádná
konkrétnější
definice
pojmu
„zaměstnavatelé“ ve výzvě uvedena není.
V této cílové skupině mohou být například
zaměstnavatelé zaměstnávající cílovou skupinu
projektu (např. zaměstnavatelé zdravotně
postižených, rodičů s malými dětmi aj.).. Jako
s CS s nimi lze pracovat zejména ve smyslu
jejich vzdělávání, motivace, zavádění opatření,
politiky týkající se odstranění diskriminace na
trhu práce.
Tzv. „benefit projektu“ je zejména jeho přínos
pro cílovou skupinu. V žádosti o finanční
podporu ho lze popsat v popisu obsahu
projektu, zdůvodnění jeho potřebnosti,
v popisu vazby aktivit projektu na potřeby
cílové skupiny. Pokud by Vám na popis
nestačila kapacita polí žádosti v Benefitu,
můžete další skutečnosti důležité pro
hodnocení projektu popsat v povinných i
nepovinných přílohách projektu.
V rámci projektů je možné i vzdělávat
zaměstnance (např. školení zaměstnanců NNO
v práci
s určitou
cílovou
skupinou,
znevýhodněnou na trhu práce). Cílem
v takových projektech není zvyšování postavení
zaměstnance na trhu práce, ale zlepšení služeb,
které poskytuje cílové skupině. K otázkám
veřejné podpory je třeba přistupovat
individuálně. Nelze jednoznačně říci, že
vzdělávání zaměstnanců je vždy, nebo naopak
není nikdy veřejnou podporou. V případě
nejasností kontaktujte s konkrétním dotazem
vyhlašovatele.
Ano, náklady na zahraniční cesty jsou náklady
přímými (viz Metodika způsobilých výdajů D5).
Práci na aktivitách projektu lze hradit pouze
českému partnerovi s finančním příspěvkem,
jehož zástupce je součástí realizačního týmu
projektu. Takové osobě budou z projektu
hrazeny osobní náklady související s prací na
projektu. Zahraničnímu partnerovi osobní
náklady hradit nelze (jeho zástupce nemůže být
součástí realizačního týmu projektu), práce na
aktivitách projektu nemůže být hrazena ani
jiným způsobem (např. formou nákupu služeb).
Realizace partnerství musí být vždy v souladu s
příslušnými právními předpisy ČR, zejména
principu partnerství nesmí být zneužito k
obcházení zákona o veřejných zakázkách.

15. V rámci prezentace na semináři jsme byli
upozorněni na překryvy OP LZZ a OP VK.
Kde mohou být překryvy aktivit s OP VK,
když v OP VK není Mezinárodní
spolupráce?

16. Je možné platit za služby partnerovi
z nepřímých nákladů projektu?

17. Započítávají se per diems pro zahraniční
partnery do požadovaných nejméně 25 %
prostředků projektu určených na
zahraniční aktivity?
18. Může partner po naplnění své role
v projektu ukončit spolupráci?

19. Co se stane při odstoupení např. 1 ze 4
partnerů?

20. Jsou prostředky na financování činností
partnerů součástí rozpočtu projektu? Je
stanoven nějaký podíl financování, který
musí být vynaložen na aktivity
partnerem?

Cílem upozornění bylo informovat, že z OP LZZ
(bez ohledu na to, zdali jde o mezinárodní
spolupráci nebo „národní“ projekt) nelze hradit
některé činnosti, na které je zaměřený OP VK.
Např. se jedná o vývoj studijních modulů pro
studenty/školy,
vzdělávání
doktorandů,
zahraniční stáže pro studenty aj. To, že
v aktuálních výzvách OP VK není podporována
mezinárodní spolupráce, nemá pro výše
uvedenou skutečnost význam.
Povaha právních vztahů mezi žadatelem a jeho
partnery nesmí být založena na poskytování
služeb běžně dostupných na trhu. Jedná se o
partnerství, nikoli o dodavatelsko-odběratelský
vztah.
Ano.

Partnerství se uzavírá na celou dobu realizace
projektu, účast partnera na klíčových aktivitách
projektu je pak dána harmonogramem
realizace projektu. V případě, že by zahraniční
partner odstoupil od realizace projektu,
znamenalo by to velice pravděpodobně
ukončení realizace celého projektu. V případě
odstoupení českého partnera by byla situace
rovněž komplikovaná, ale možná by se mohla
vyřešit podstatnou změnou projektu. Změny
týkající se zapojení partnerů do projektu je
třeba
vždy
a
s předstihem
řešit
s poskytovatelem dotace.
V případě, že by zahraniční partner odstoupil
od realizace projektu, znamenalo by to velice
pravděpodobně ukončení realizace celého
projektu. V případě odstoupení českého
partnera by byla situace rovněž komplikovaná,
ale možná by se mohla vyřešit podstatnou
změnou projektu. Změny týkající se zapojení
partnerů do projektu je třeba vždy a
s předstihem řešit s poskytovatelem dotace.
Pokud se jedná o českého partnera s finančním
příspěvkem, pak náklady partnera související
s realizací projektu budou součástí projektu (u
vztahující se položky rozpočtu pak v názvu
položky uveďte, že se jedná o výdaje partnera)

21. Ve výzvě je požadavek na zkušenost
žadatele s prací s cílovou skupinou
projektu. Může potřebné zkušenosti
s cílovou skupinou potvrdit partner
projektu, nikoliv sám žadatel?
22. Je možné náklady na práci s „cílovou
skupinou“ široká veřejnost hradit
z nepřímých nákladů, tak jako v jiných
programech?
23. Existuje smlouva o autorských právech
pro předání inovovaných produktů
poskytovateli dotace?

Ano může, tato informace je uvedena rovněž i
v textu výzvy.

24. Kdy jsou plánovány další uzávěrky pro
předkládání žádostí o finanční podporu
pro výzvu č. 77?

Další termíny uzávěrek nejsou zatím přesně
stanoveny. Předpokládáme uzávěrky vždy cca
po třech měsících. Aktuální informace budou
vyvěšeny na www.esfcr.cz.

25. Jakým způsobem se hodnotí žádost o
finanční podporu po věcné stránce (jakým
způsobem je přidělováno 100 bodů)?

Každý projekt, který úspěšně projde formálním
hodnocením a hodnocením přijatelnosti, je po
věcné stránce hodnocen dvěma, resp. třemi
hodnotiteli. Pro věcné hodnocení projektů je
stanoven soubor obecných kritérií a subkritérií
se stanoveným maximálním počtem 100 bodů
(viz. níže). Více informací najdete v příručce
pro hodnotitele, která je zveřejněna na
stránkách www.esfcr.cz

Náklady, které lze z nepřímých nákladů hradit
jsou uvedeny v příručce D5 metodika
způsobilých výdajů.
Příjemce dotace je povinen poskytovateli
poskytnout neomezenou bezplatnou licenci k
užití práv duševního vlastnictví včetně
možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí
osobě oprávnění tvořící součást licence, jestliže
byly při vzniku práv duševního vlastnictví
použity prostředky této dotace a to bez
zbytečného odkladu po vzniku takových práv.
Pokud je držitelem takových práv duševního
vlastnictví vzniklých na základě zakázky jiná
osoba než příjemce dotace, je příjemce dotace
povinen ve smlouvě uzavřené s dodavatelem
zajistit pro poskytovatele neomezenou
bezplatnou licenci k užití těchto práv včetně
možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí
osobě oprávnění tvořící součást licence. Přesný
postup, jakým bude příjemce dotace licenci
poskytovat, bude upřesněn.

ad 25) Přehled kritérií věcného hodnocení:

Skupina kritérií

A

Smysl a cíle 20 bodů
projektu
(%)

Cílová
B
skupina

C

Váha
kritéria

Žadatel

15 bodů
(%)

10 bodů
(%)

Projektové
řízení,
20 bodů
D udržitelnost
(%)
a rizikovost
projektu

Kritérium

Váha
kritéria
v rámci
skupiny
kritéria

Celková
váha
kritéria

A1

Zdůvodnění potřebnosti
projektu

40 %

8%

A2

Vazba na cíle výzvy
(oblasti podpory OP LZZ)

20 %

4%

A3

Zhodnocení cílů projektu

40 %

8%

B1

Jasné vymezení cílové
skupiny

20 %

3%

B2

Přiměřenost cílové skupiny 30 %

4,5 %

B3

Přínos projektu pro cílovou
30 %
skupinu

4,5 %

B4

Způsob zapojení cílové
skupiny

20 %

3%

C1

Kompetence žadatele

60 %

6%

C2

Zkušenosti žadatele a
členů týmu

40 %

4%

C3

Partneři

x

x

Volba a popis klíčových
D1 aktivit a harmonogram
projektu

60 %

12 %

Předpoklady pro
udržitelnost projektu po
D2
skončení financování OP
LZZ

15 %

3%

D3 Kvalita řízení rizik

25 %

5%

D4 Rizikovost projektu

x

x

E1

Přiměřenost rozpočtu
projektu jeho obsahové
náplni a rozsahu

70 %

10,5 %

E2

Přehlednost,
srozumitelnost a věcná
správnost rozpočtu

30 %

4,5 %

F1

Šíře a adekvátnost výběru
35 %
monitorovacích indikátorů

7%

F2

Reálnost kvantitativních
hodnot monitorovacích
indikátorů

40 %

8%

F3

Přiměřenost výsledků
vzhledem k požadovaným
prostředkům

25 %

5%

G Rozpor s horizontálními tématy

x

x

H Závěrečné zhodnocení

x

x

Celkem za obecná kritéria

0 až 100 bodů (%)

Specifická kritéria

0 až 15 bodů

Kritérium „Synergie“ (IPRM)

10 % z celkového
bodového hodnocení
v rámci obecných kritérií,
tj. 6,5 - 10 bodů

Celkem včetně specifických kritérií a kritéria „Synergie“

0 až 125 bodů

E

F

Rozpočet
projektu

Výsledky a
výstupy

15 bodů
(%)

20 bodů
(%)

