Příloha č. 1

POŽADAVKY NA PARTNERSTVÍ
Partnerství pro realizaci projektu je vztah mezi příjemcem podpory z Operačního programu
zaměstnanost (dále OPZ) a veřejnými nebo soukromými subjekty. Partneři se společně s příjemcem
podílí na realizaci projektových aktivit, pro úspěšnou realizaci projektu je vhodné jejich zapojení do
zpracování žádosti o podporu. Role a míra zapojení partnera musí být popsány žadatelem již v žádosti
o podporu.
Partneři se musí podílet na realizaci věcných aktivit projektu. Partnerství nesmí nahrazovat
zabezpečení běžné administrace projektu (zejména zpracování zpráv o realizaci projektu, finanční
řízení projektu, účetnictví, administrativní agendu apod.), poskytování běžných služeb (publicita
projektu, IT služby, účetní služby apod.) nebo dodání zboží. Partnerství není vztahem, kdy příjemce
nebo partner zajišťují v projektu takové aktivity, které mohou být běžně na trhu poskytnuty jako
služby dalších subjektů (realizace jazykových kurzů, IT vzdělávání, komunikační dovednosti apod.).
Realizace principu partnerství nesmí být zneužito k obcházení zákona o veřejných zakázkách.
Partnerovi/partnerům s finančním příspěvkem příjemce poskytuje část podpory na úhradu výdajů
spojených s realizací projektu.1 Označení plateb mezi příjemcem a partnerem podle účetních
předpisů není rozhodující, avšak musí být zachován princip partnerství, tj., v platbách nesmí být
zakalkulován žádný zisk ani DPH.
I v případě zapojení partnera do projektu je odpovědnost za realizaci projektu vždy na příjemci.
Příjemce vůči řídícímu orgánu garantuje, že projekt je realizován podle pravidel OPZ a v souladu s
právním aktem, na jehož základě projekt podporu čerpá. V případě pochybení na straně partnera,
které má za následek nezpůsobilé výdaje, se případný nárok na vrácení chybně vynaložených
prostředků OPZ vždy uplatňuje vůči příjemci.

Typy partnerství
Rozlišujeme dva typy partnerů:
Partner s finančním příspěvkem – tento typ partnera přijímá prostřednictvím příjemce část
podpory z OPZ na realizaci věcných projektových aktivit.
Partner bez finančního příspěvku – tento typ partnera se podílí na realizaci věcných aktivit
projektu např. formou konzultací, odborné garance apod., ale na své výdaje spojené s realizací
projektu nezískává z OPZ žádný finanční příspěvek.
Partnerem s finančním příspěvkem může být:
právnická osoba se sídlem v ČR,
fyzická osoba působící jako osoba samostatně výdělečně činná, která má registrované místo
podnikání v ČR,
právnická osoba se sídlem v EU nebo v rámci zemí, jež jsou členy Evropského sdružení volného
obchodu2.

1

Dochází tedy k finančním transferům mezi příjemcem a partnerem s finančním příspěvkem a takto přesunuté zdroje jsou určeny na výdaje
partnera vzniklé v souvislosti s realizací projektu.
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Zapojení zahraničního partnera neznamená, že místem realizace projektu je zahraničí. Za místo realizace projektu se považují ty lokality,
kde se převážně pracuje s cílovou skupinou. Případný krátkodobý pobyt cílové skupiny či realizačního týmu v zahraničí neznamená, že místo
realizace projektu je mimo ČR.
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Fyzická osoba, která není samostatně výdělečně činná, nemůže být do projektu zapojena jako
partner.
Příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu mohou být partnerem s finančním
příspěvkem pouze v projektech, kde je v pozici žadatele/příjemce jejich zřizovatel. Územní
samosprávné celky a jimi zřizované organizace mohou být partnery s finančním příspěvkem pouze v
projektech, kde vzájemný vztah příjemce a daného partnera umožňuje poskytování prostředků z
rozpočtu příjemce do rozpočtu partnera v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Zapojení partnera s finančním příspěvkem vyžaduje, aby se tento partner zavázal k plnění povinností,
jako je např. povinnost součinnosti při kontrole jeho podílu na realizaci projektu.
Závazky partnera s finančním příspěvkem musí být zakotveny ve smlouvě o partnerství uzavřené
mezi příjemcem a partnerem.
V případě zapojení partnera bez finančního příspěvku není povinné zakotvit závazky partnera týkající
se realizace projektu smluvně.
Smlouva o partnerství může dle povahy vztahu mezi příjemcem a partnerem/partnery upravovat
postavení jednotlivých partnerů, jejich úlohy a odpovědnosti, způsob jejich zapojení do rozhodování
o projektu, a také jejich vzájemná práva a povinnosti při realizaci projektu, včetně odpovědnosti za
porušení této smlouvy. Role partnera, včetně podílu na konkrétních aktivitách projektu popř. části
prostředků podpory z OPZ, musí být v souladu s popisem projektu obsaženého v právním aktu o
poskytnutí podpory.
U zahraničních partnerů s finančním příspěvkem má smlouva o partnerství formu smlouvy o
mezinárodní spolupráci. Vzorový formulář pro smlouvu o mezinárodní spolupráci se zahraničním
partnerem bude po vyhlášení výzvy umístěn na web www.esfcr.cz.
Pokud se na projektu podílí více partnerů, může být využito smlouvy vícestranné (mezi příjemcem a
všemi jeho partnery), příp. je možné uzavřít uzavírat smlouvy dvoustranné mezi příjemcem a jeho
partnerem.
Smlouvy s partnery s finančním příspěvkem (včetně smluv o mezinárodní spolupráci se zahraničními
partnery) musí být uzavřeny v písemné podobě. Smlouvy má příjemce povinnost uzavřít tak, aby
kopie těchto smluv mohl přiložit k první zprávě o realizaci projektu, kterou má dle právního aktu o
poskytnutí podpory povinnost předložit.
Dobrá praxe ukazuje, že v projektech na mezinárodní mobilitu mládeže je smysluplné zapojit do
projektu i další spolupracující organizace a vytvořit tak širší partnerskou platformu s organizacemi a
institucemi jako jsou agentury práce, poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy, zaměstnavatelé,
veřejná správa atd.

Zahraniční partner/-ři
Stěžejní úlohou zahraničního partnera v projektech na mezinárodní mobilitu mládeže je podpora
při zprostředkování a realizaci zahraničních stáží pro cílovou skupinu projektu. Příjemce je v době
pobytu cílové skupiny v zahraničí povinen zajistit trvalou součinnost pro řešení možných
adaptačních problémů.
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Povinný je minimálně 1 zahraniční partner z každé země, ve které budou probíhat stáže. Minimálně
1 zahraniční partner bude pocházet ze země EU, ostatní zahraniční partneři mohou být i ze zemí
Evropského sdružení volného obchodu (ESVO).
Zahraniční partner může být partnerem s nebo bez finančního příspěvku.3
Povinnou přílohou žádosti v případě zahraničního partnera s finančním i bez finančního příspěvku je
Letter of Intent - prohlášení partnera, ze kterého vyplývá, že je s obsahem žádosti o podporu
seznámen a že souhlasí se svým zapojením do realizace projektu v rozsahu a charakteru, který je v
žádosti o podporu specifikován. Vzorové prohlášení partnera /Letter of Intent je přílohou 5 výzvy.

Zahraničními partnery mohou být např.:
 Agentury práce
 Veřejné služby zaměstnanosti4
 Vzdělávací instituce
 Neziskové organizace (NNO)
 Zaměstnavatelé

Český partner -ři
Český partner není ve výzvě povinným partnerem.
Český partner může být partnerem s nebo bez finančního příspěvku.
Při zapojení českého partnera do projektu jsou doporučenými institucemi:







Vzdělávací instituce včetně pedagogicko-psychologických poraden
Nestátní neziskové organizace (NNO)
Úřad práce5
Agentury práce
Kraje a obce a jimi zřizované organizace6
Zaměstnavatelé.
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Zahraniční partner může být partnerem s finančním příspěvkem pouze v případě, že vzájemný vztah příjemce a daného
partnera umožňuje poskytování prostředků z rozpočtu příjemce do rozpočtu partnera v souladu s platnými právními
předpisy.
4
Mohou být pouze partnerem bez finančního příspěvku
5
Může být pouze partnerem bez finančního příspěvku
6
Územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace mohou být partnery s finančním příspěvkem pouze v projektech,
kde vzájemný vztah příjemce a daného partnera umožňuje poskytování prostředků z rozpočtu příjemce do rozpočtu
partnera v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
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