Důležitá informace pro žadatele a příjemce
Dnem 19. 1. 2010 nabyla účinnosti vyhláška č.11/2010 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
V této souvislosti dochází ke změně informačního systému programového financování, tedy
i financování projektů v rámci výzev IOP, oblasti intervence 3.1.
Od 1. 4. 2010 se z tohoto důvodu mění struktura žádosti v programu Benefit7. Při vyplňování
žádosti žadatel oproti návodům, které jsou uveřejněny u výzev, vyplňuje záložky Potřeby
(EDS) a Zdroje (EDS) - původně záložky Potřeby a Zdroje. Kódy řádků, které zde žadatel
vybírá, jsou od původního informačního systémů odlišné. Do doby než budou vydány nové
návody, doporučujeme žadatelům, kteří nebudou vědět správný kód a název řádku,
kontaktovat pracovníka MPSV pro danou výzvu. Stejně tak doporučujeme kontaktovat
pracovníky MPSV v případě, že žadatele nebude znát správnou identifikaci dalších polí
na těchto záložkách (závaznost, účelový znak, druhové třídění, typ výdajů).
Žadatel vyplní způsobilé a nezpůsobilé výdaje rozdělené na investiční a neinvestiční potřeby
v jednotkách Kč. Změnou od původního formuláře je určení potřeb a zdrojů na celé koruny –
nikoliv na celé tisíce.
Z toho důvodu se změnila i možnost odchýlení se od částek uvedených na záložce Přehled
financování. Suma částky SR v rámci způsobilých výdajů za jednotlivé roky může být
dohromady vyšší pouze o 2 Kč (1 Kč u investic a 1 Kč u neinvestic) než jsou částky uvedeny
na přehledu financování v poli Státní rozpočet.
Suma částky EU za jednotlivé roky dohromady může být vyšší také pouze o 2 Kč (1 Kč
u investic a 1 Kč u neinvestic) než jsou částky uvedeny na přehledu financování v poli EU
celkem.
Suma částky vlastních zdrojů za jednotlivé roky dohromady může být vyšší také pouze
o 2 Kč (1 Kč u investic a 1 Kč u neinvestic) než jsou částky uvedeny na přehledu
financování.
Záložka Potřeby (EDS) je vyplňována do příslušných let v závislosti na harmonogramu
realizace a proplácení prostředků ze strukturálních fondů a státního rozpočtu na záložce
Zdroje (EDS). To znamená:
- v případě ex-post financování (př. mzdové výdaje) – způsobilé výdaje se neuvádí do
roku, kdy byly skutečně vynaloženy, ale do roku, kdy budou v rámci žádosti o platbu
proplaceny. Platí, že pokud projekt/etapa skončí do 30. 9. kalendářního roku budou
způsobilé výdaje uvedeny v roce, kdy končí projekt/etapa. V případě ukončení
projektu/etapy po 30.9., je nutné počítat s proplácením dotace v následujícím roce a
uvést to tak i na záložce Potřeby (EDS) a Zdroje (EDS). Vynaložené nezpůsobilé
výdaje se uvádí do roku, kdy byly skutečně vynaloženy bez ohledu na datum
ukončení etapy.
- v případě ex-ante financování (u výzev 3.1 výdaje na fakturu) – způsobilé výdaje se
uvádí v roce, kdy žadatel předpokládá čerpat z Pokynu k nastavení rozpočtového
limitu (limitky). Vynaložené nezpůsobilé výdaje se uvádí do roku, kdy byly skutečně
vynaloženy bez ohledu na datum ukončení etapy.
V souhrnné tabulce uživatel vidí po vyplnění na záložce Zdroje součet investičních
a neinvestičních výdajů a investičních a neinvestičních zdrojů plánování v jednotlivých
letech. Tyto součty se musí rovnat.

Dalšími dotčenými oblastmi bude proces monitorování projektu a vykazování výdajů.
Povinnosti vyplývající žadatelům a příjemcům z této změny budou zapracovány do
jednotlivých výzev a zveřejněny na webových stránkách MPSV u příslušné výzvy.
Od 1. 4. 2010 vč. nebude možné finálně uložit projektovou žádost v B7, pokud nebude mít
vyplněné nové záložky Potřeby a Zdroje EDS. Tyto změny nemají vliv na nastavení
způsobilých výdajů v rámci zveřejněných výzev v IOP, oblasti intervence 3.1.
Výše uvedené změny se nebudou týkat projektových žádostí finálně uložených do
31. 3. 2010 vč. s výjimkou projektových žádostí finálně uložených do 31. 3. 2010,
ale odemknutých po 1. 4. 2010.

