Dotazy ze seminářů pro žadatele, 3. 9. a 14. 9. 2015

Je možné vytvořit audit a projekt jen na část činností organizace (máme organizaci,
která se zčásti zabývá rozvojovými a environmentálními aktivitami)?
Je možné udělat audit jak na část, tak na celek organizace. Záleží na míře vnitřního rozdělení uvnitř
organizace. Pokud jsou činnosti vykonávané dohromady, nebude možné audit jednotlivých témat
oddělit. Záleží na zvážení každé organizace, zda bude mít v takovém případě smysl se do výzvy
hlásit. Do žádosti mohou být zahrnuty pouze aktivity týkající se té části organizace, která se zabývá
tématy sociálního začleňování, rovnosti mužů a žen a rovných příležitostí.

Počítají se do cílové skupiny organizace i její dobrovolníci?
Dobrovolníci nenaplňují pracovně-právní vztah se zaměstnavatelem a nelze je v rámci žádosti
zahrnout do cílové skupiny projektu.

Ve věcném hodnocení se v tzv. eliminačním kritériu ověřuje administrativní, finanční a
provozní kapacity žadatele. V Příručce pro hodnotitele je uvedeno, že „výrazným
nepoměrem v agendě počtu zaměstnanců se rozumí, že vykázaný počet zaměstnanců
dosahuje méně než 1/5 počtu osob, které by měly zajišťovat realizaci projektu“.
Započítávají se do osob, které zajišťují realizaci projektu i zaměstnanci partnera?
Do počtu osob, které zajišťují realizaci projektu, se započítává celý realizační tým, tj. včetně
případných pracovníků partnera, včetně pozic spadajících do nepřímých nákladů.

Je povinná fotodokumentace aktivit projektu?
Není povinná, stejně jako nebyla povinná v OP LZZ. Příjemce je nicméně povinen prokázat,
že se aktivita projektu konala. Povinným dokladem jsou prezenční listiny, které mohou být
doplněny fotodokumentací.
Je možné v rámci projektu čerpat mzdové příspěvky pro cílovou skupinu?
Ano, po dobu účasti cílové skupiny na vzdělávacích aktivitách může organizace čerpat
mzdové příspěvky, a to dle Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce, kap. 6.4.8
Přímá podpora cílové skupiny.
V případě, že budou experti hrazeni z kapitoly Služby a jejich celková cena přesáhne
400 000 Kč bez DPH, musí na ně být vyhlášeno výběrové řízení?
Ano. V případě, že je částka na úhradu experta vyšší než 400 000 Kč, musí se výběrové
řízení provést. Pokud nebudou experti poptáváni ve stejnou dobu (například na začátku
projektu bude poptán jeden, z jehož doporučení vyplyne potřeba po 6 měsících najmout
dalšího experta), nemusí se poptávat v rámci jednoho zadávacího řízení. V případě, že
budou poptáváni všichni experti zároveň, budou se náklady na ně muset sčítat. V takovém

případě budete moci využít kritérium kvality s vyšším podílem, než je kritérium ceny.
Zakázka se může také vnitřně rozdělit na jednotlivé experty/oblasti.
Některé výzvy vyžadují dodržení omezení 2000 znaků v jednotlivých polích v systému
ISKP. Je tomu tak i u této výzvy?
V každé výzvě může být určeno, zda musí být dodrženo omezení 2000 znaků. V této výzvě
umožňujeme žadatelům, aby v případě některých polí (např. realizační tým) využili možnosti
nepovinné přílohy, kde problematiku popíší detailněji.
Dobrý den, včera jste na školení říkali, že se má pro přepočty obratu na Euro používat
kurz ČNB, avšak v příručce pro zpracování žádosti je uvedeno, že pro přepočty se má
používat kurz ECB. Můžete prosím upřesnit, který kurz se má používat?
Omlouváme se za mylnou informaci. Obrat se skutečně počítá dle Pokynů k vyplnění žádosti
v IS KP14+ dle kurzu ECB, nikoliv ČNB.

Důležité
Upozorňujeme, že část projektů bude spadat svým charakterem do veřejné podpory.
V případě, že identifikuje žadatel nebo řídicí orgán v projektu veřejnou podporu, budou
se konkrétní položky v rozpočtu a podmínky čerpání veřejné podpory řešit před
vydáním právního aktu. Pokud byste měli dotazy k veřejné podpoře, zasílejte je na ESF
fórum.

