Dotazy a odpovědi ze semináře pro příjemce 28. 6. 2017


Lze přidat na povinný plakát i logo MAS?
Nelze, plakát je vytvořen Generátorem povinné publicity ESIF na odkaze
https://publicita.dotaceeu.cz/, který nedovoluje přidat vlastní logo.



Musí mít projekt vlastní web?
Nemusí, nicméně pokud má příjemce svůj web, je povinen zde umístit logo v souladu
s Pravidly pro informování a komunikaci a vizuální identitu OPZ, viz. Obecná část pravidel pro
žadatele a příjemce, kap. 19, a to včetně profilů na sociálních sítích.



Jak funguje podepisování docházky dětí na příměstském táboře rodiči? Jak bude
kontrolováno? Konkrétně co v případě, že dítě odchází z tábora samo (rodič napíše souhlas
se samostatným odchodem dítěte, případně vyzvedává např. babička apod.), stačí
podepsat jednou za týden, za měsíc, za monitorovací období apod.?
Docházka je kontrolována při kontrolách na místě. V případě, že dítě odchází samo, případně
jej vyzvedává jiná osoba než rodič, zajistí příjemce potvrzení docházky zpětně, nejpozději za
každé monitorovací období, lépe však po skončení každého turnusu tábora.



Lze v případě doložení vazby na trh práce, u projektů MAS – příměstské tábory, doložit
zahraniční pracovní smlouvu? Musí být přiložen překlad smlouvy?
Není to problém. Vazba na trh práce je takto doložena. Překlad smlouvy být nemusí, pokud
bude některý jiný kontrolní orgán vyžadovat překlad do češtiny, pak příjemce zajistí překlad
dodatečně.



Lze hradit nákup triček pro děti na dětském táboře z přímých nákladů?
Ano, ale pouze trička pro děti, trička pro pečující osoby z NN. Jako každý jiný náklad musí být
v projektu zdůvodněno, např. děti na ně malují, slouží jako rozlišovací trička pro jednotlivé
skupiny apod.



Jaké jsou povinné přílohy ZoR v případě prorodinných opatření
S každou ZoR je nutné doložit sken potvrzení vazby na trh práce každého z rodičů. Ostatní
doklady týkající se docházky dětí apod., jsou kontrolovány při kontrolách na místě.
V případě OSVČ se aktualizované potvrzení dokládá zpětně vždy s ročním vyúčtováním plateb
pojistného.



Otec nežije ve společné domácnosti s matkou a dítětem. Pokud splní podmínky
prokazatelné vazby na trh práce v tomto případě jen jeden rodič, bude uznatelným
indikátorem?
V případě, že jeden rodič nežije s tím druhým a dítětem ve společné domácnosti, nemusí se u
něj prokazovat vazba na trh práce. V tom případě se prokazuje vazba pouze u toho rodiče, se
kterým dítě žije. Pokud žijí ve společné domácnosti oba rodiče, prokazují vazbu na trh práce
oba.



U rozvedených rodičů se do indikátoru 6000 započítávají oba rodiče?
Do indikátoru se započítává pouze jeden rodič. U doložení střídavé péče lze započítat do
indikátoru 60000 oba rodiče.



Jaké jsou hygienické požadavky na příměstský tábor?
Pořadatel je povinen zajistit vyhovující podmínky pro pobyt dětí v místě konání tábora
vyplývající, stejně jako pro jiné dětské tábory, ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.



Dotaz k minimální výši způsobilých výdajů. Ve výzvě jsou stanoveny na 400.000,- Kč. Byl by
v budoucnu problém, kdyby projekt v době realizace nedosáhl na minimální způsobilé
výdaje? Např. soutěží by se snížily náklady na některé položky, byl by pořízen levnější
materiál, než bylo v původním rozpočtu navrženo apod.
Pokud nedosáhne projekt v době realizace na minimální výši způsobilých výdajů (např.
krácením či nedočerpáním rozpočtové položky) není to problém. Důležitá je schválená výše
minimálních výdajů zakotvená v PA.

