Informace OPZ pro nositele strategie ITI
Výzvy na předkládání integrovaných projektů ITI byly ze strany Řídicího orgánu Operačního programu
Zaměstnanost (OPZ) projednány a vyhlášeny dne 31.3.2016:
Pro IP 1.1: http://www.esfcr.cz/vyzva-045-opz
pro IP 2.1: http://www.esfcr.cz/vyzva-048-opz
Žádosti o projekt mohou být ze strany jednotlivých žadatelů podávány až na základě schválené
strategie ITI a po vydání Akceptačního dopisu integrované strategii ITI. V případě, že nebyla schválena
strategie a vydán akceptační dopis, není možné zařadit žádost o projekt do schvalovacího procesu.
V současné době zatím nebyla schválena žádná strategie, ani vydán akceptační dopis.
V textu výzev jsou uvedeny kontaktní osoby ke každé výzvě. Jako hlavní komunikační nástroj je
nastaveno využití diskuzních klubů v rámci ESF Fóra (odkazy jsou uvedeny ve výzvách).
Úloha nositele ITI je v OPZ jiná a jednodušší než u programů spolufinancovaných z EFRR. V OPZ není
nositel ITI zprostředkujícím subjektem. Nositel tedy musí při implementaci integrovaných projektů
postupovat podle kap. 9.2 Schvalování integrovaných projektů ITI (u programů podporovaných z ESF
a FS) a integrovaných projektů IPRÚ Metodického pokynu pro využívání integrovaných nástrojů
v programovém období 2014-2020 (MPIN). Řídící orgán OPZ se ve svých postupech/požadavcích
nijak od této kapitoly MPIN neodlišuje.
Velmi důležitou součástí žádostí o projekt jsou povinné přílohy. Neopomenutelnou přílohou
integrovaných projektů ITI musí být „Vyjádření Řídicího výboru ITI/IPRÚ o souladu/nesouladu
projektového záměru s integrovanou strategií“ (příloha č. 18 MPIN). Součástí dané přílohy je
„Projektový záměr (ve znění předloženém na ŘV)“, „Vyhodnocení projektového záměru (vyplněná
tabulka dle přílohy č. 16 MPIN)“ a „Přehled souvisejících projektových záměrů“. Další povinnou
přílohou stanovenou výzvami ITI OPZ je „Čestné prohlášení žadatele o podporu o souladu žádosti o
podporu s projektovým záměrem předloženým Řídicímu výboru ITI“ (toto potvrzení má za cíl
potvrdit, že žadatel se při předložení žádosti o podporu neodchýlil od toho, co mu schválil Řídicí
výbor ITI).
Obě výzvy jsou koncipovány jako průběžné, příjem žádostí o podporu je otevřen do prosince 2018
tak, aby nositelům ITI byla zajištěna maximální flexibilita pro plánování své činnosti v území (od
vlastních seminářů pro žadatele až po vystavování potvrzení Řídicího výboru pro jednotlivé
projekty).
Hodnocení projektů ITI bude plně zajištěno ze strany ŘO OPZ - hodnoticí kritéria jsou popsána v
dokumentu: Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji
a případně také s nepřímými náklady http://www.esfcr.cz/file/9003/. Věcné hodnocení je dále
popsáno v Příručce pro hodnotitele http://www.esfcr.cz/prirucka-pro-hodnotitele.
Pro žadatele platí také Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce: http://www.esfcr.cz/file/9002/
Vystavování právních aktů o podpoře jednotlivých projektů bude zajištovat také Řídící orgán OPZ.
Dne 21.4.2016

