Příloha č. 1 - Informace o podmínkách veřejné podpory
Informace o veřejné podpoře (včetně podpory de minimis) jsou k dispozici v Obecné části
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní
odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy).
U projektů, u nichž bude poskytnutí podpory z OPZ zakládat veřejnou podporu nebo podporu
de minimis, budou – pokud to bude relevantní – aplikovány předpisy EU stanovující horní
hranici financování takového projektu z veřejných zdrojů (tzv. intenzitu veřejné podpory).
Výše této hranice se odvíjí od typu podpořené aktivity, subjektu příjemce a v některých
případech také od specifik cílové skupiny projektu. Pro podporu de minimis je limitem objem
podpory pro jeden podnik a vymezené období. Více informací lze nalézt v Obecné části
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto
dokumentu viz část 10.2 této výzvy). V důsledku toho je možné, že projekt nebude
z veřejných zdrojů podpořen v maximálním rozsahu vyplývajícím z vymezení v části 3.5 této
výzvy (Míra podpory – rozpad zdrojů financování).
Vyhlašovatel nad rámec pravidel stanovených právními předpisy pro tuto výzvu stanovuje
následující omezení týkající se veřejné podpory (včetně podpory de minimis):
Aktivity zaměřené na vzdělávání pracovníků poskytovatele sociálních služeb formou
vzdělávacích programů/kurzů/odborných stáží budou v rámci této výzvy podpořeny v režimu
veřejné podpory v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011
o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
Aktivity uvedené v části 4.1 výzvy bod bodem 2, pokud vedou k vytvoření přenositelného
produktu, který je během realizace projektu či jeho koncem dán veřejně k dispozici, nejsou
v rámci projektu podporovány v režimu veřejné podpory.
Aktivity zaměřené na vzdělávání uživatelů služeb (viz část 4.1 výzvy, aktivita 1) nejsou
veřejnou podporou.
Poskytovatel sociální služby musí být zřizovatelem pověřen k poskytování služby
obecného hospodářského zájmu (tj. sociální služby) v souladu s Rozhodnutím
č. 2012/21/EU.
Podmínkou pro poskytnutí podpory z OPZ je ověřitelná skutečnost, že po celou dobu
realizace projektu bude poskytovatel sociální služby v rámci projektu realizovat činnosti,
které spadají pod Pověření, tj. poskytovatel sociální služby musí být po dobu trvání
projektu zřizovatelem pověřen k poskytování příslušné sociální služby.
Pověření, kterým zřizovatel pověřil poskytovatele poskytováním sociální služby, musí
naplňovat náležitosti stanovené v článku 4 Rozhodnutí č.2012/21/EU. Je doporučováno,
aby Pověření bylo vydáno jako samostatný dokument.
Pověření (nebo jiný právní akt, na který se Pověření případně odkazuje) musí obsahovat
mechanismus pro stanovení (výpočet) vyrovnávací platby.
Výše vyrovnávací platby na činnosti spojené se vzděláváním pracovníků poskytovatele
sociální služby bude stanovena v souladu s článkem 5 Rozhodnutí č. 2012/21/EU,
přičemž do stanovení vyrovnávací platby v rámci projektu OPZ nebude zahrnut přiměřený
zisk.
Podpora v rámci projektu OPZ zaměřená na vzdělávání pracovníků poskytovatele služby
může být poskytnuta pouze v limitech daného Pověření k poskytování sociální služby.

