Pokyn 4
Materiál je uveřejňován z důvodu nutnosti informovat o úpravách Výzvy č. 1 k předkládání
o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 3.1
v oblasti sociální integrace – Aktivita c) investiční podpora poskytovatelům sociálních
zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky
příloh.

žádostí
Služby
služeb,
a jejích

S platností od 1. 12. 2009 dochází k úpravě textu výzvy č. 1 v oblasti intervence 3.1, Služby v oblasti
sociální integrace, aktivita C.
Text Výzvy č. 1

bod Kritéria poskytnutí dotace (v tištěné podobě str. 7)
Typ změny: Úprava a doplnění textu

Původní znění: Pokud žadatel podává žádost zaměřenou na realizaci nástrojů sociální ekonomiky,
jak v rámci OP LZZ tak IOP (tj. tyto žádosti tvoří jeden celek a aktivity/výdaje v rámci obou projektů
jsou vzájemně propojeny či na sebe navazují), předloží žadatel obě žádosti o finanční podporu
souběžně, tj. ke stejnému datu v rámci kontinuálních výzev. Obě žádosti jsou hodnoceny souběžně
a v případě schválení k financování budou podpořeny vždy oba projekty (tj. nebude možné, aby
úspěšně prošla hodnocením a byla podpořena jen jedna žádost).
Úprava: odstraněn text „… v případě schválení k financování budou podpořeny vždy oba projekty (tj.
nebude možné, aby úspěšně prošla hodnocením a byla podpořena jen jedna žádost)“ a „tj. ke
stejnému datu v rámci kontinuálních výzev“
Aktuální znění: Pokud žadatel podává žádost zaměřenou na realizaci nástrojů sociální ekonomiky,
jak v rámci OP LZZ tak IOP (tj. tyto žádosti tvoří jeden celek a aktivity/výdaje v rámci obou projektů
jsou vzájemně propojeny či na sebe navazují), může žadatel předložit obě žádosti o finanční podporu
souběžně. Obě žádosti jsou pak také souběžně hodnoceny.
V případě, že žadatel podává projekty se stejným podnikatelským plánem do IOP a OPLZZ
a neinvestiční část projektu nebude výběrovou komisí podpořena, žadatel doloží čestné prohlášení
o zajištění potřebných zdrojů financování neinvestiční části projektu.
bod Kontaktní informace (v tištěné podobě str. 8)
Text Výzvy č. 1
Typ změny: doplnění textu
Konzultace jsou poskytovány po předchozí dohodě s kontaktním pracovníkem za předpokladu, že
bude min. 2 pracovní dny před dohodnutým termínem zaslán projektový záměr (e-mailem) – např.
rozpracovaný podnikatelský plán. Konzultace budou poskytovány výhradně pracovníkům žadatele.
V případě, že žadatel využívá pro přípravu žádosti poradenskou firmu, je možná přítomnost zástupce
poradenské firmy na konzultaci pouze za přítomnosti žadatele. Nelze opakovaně konzultovat tentýž
podnikatelský plán žadatele.
Kontaktní pracovník MPSV pro danou výzvu nenese zodpovědnost za kompletní vypracování žádosti
žadatele, pouze konzultuje, zda projektový záměr je v souladu s danou výzvou.

