Pokyn 1
Materiál je uveřejňován z důvodu nutnosti informovat o úpravách Výzvy č. 4 k předkládání
žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence
3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti – aktivita a) podpora (investiční) transformace
a posilování služeb zaměstnanosti v ČR a b) vybudování dalších školicích středisek služeb
zaměstnanosti a podpora spolupracujících organizací a jejích příloh.
S platností od 27. 5. 2011 dochází k úpravě a doplnění textu Příručky pro žadatele
a příjemce, oblast intervence 3.3, Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita a) a b).

Dochází:
-

k doplnění a upřesnění textů v Příručce pro žadatele a příjemce, oblast intervence
3.3, Služby v oblasti zaměstnanosti, Aktivita a) a b)
k doplnění a upřesnění řádků IS EDS/SMVS

Změna se týká:
a) Příručka pro žadatele a příjemce, oblast intervence 3.3, Služby v oblasti
zaměstnanosti, aktivita a), b) - kapitola 3.4.7 Stanovení výdajů na financování
projektu organizační složky státu (PŽP a) a b))
b) Příloha č. 3 c) Popis řádků IS EDS/SMVS PŽP a) a b)

Str. 45-46, kap. 3.4.7 Stanovení výdajů na financování projektu
Ad) a) PŽP a) a b), kapitola 3.4.7 organizační složky státu (odstavec třetí)
Úprava :
Úprava textu:
Investiční a neinvestiční bilance zahrnují přesné částky (v případě dodávek, služeb a stavebních
prací). Konkrétní finanční prostředky, které byly vysoutěženy ve veřejných zakázkách podle Zákona
o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění a podle Metodiky zadávání zakázek pro
IOP, oblast intervence 3.1 a 3.3 (viz Příloha č. 07), jsou maximální finanční prostředky, které mohou
být žadateli poskytnuty. Finanční prostředky uvedené ve Stanovení výdajů vycházejí z předložených
návrhů smluv a uvádějí se v mil. Kč.
Pozn. Budou-li realizována výběrová řízení postupně, bude po prvním výběrovém řízení vydáno
Stanovení výdajů na vysoutěženou částku podloženou smlouvou. Po každém dalším výběrovém
řízení bude na základě formuláře Oznámení o změnách v projektu vydána Změna Stanovení výdajů
na částku, která bude tvořena součtem předchozích Stanovení a nově vytendrovaných finančních
potřeb.
Aktuální znění:
Investiční a neinvestiční bilance zahrnují veškeré finanční potřeby, tj. i ty, u kterých neproběhlo
výběrové řízení na zhotovitele nebo dodavatele. (pozn. výběrová řízení proběhnou v souladu
s Metodikou zadávání zakázek – Příloha PŽP č. 7)
Potřeby:
• VŘ – ukončené
Konkrétní finanční částky, u kterých proběhl výběr zhotovitele nebo dodavatele budou v IS
EDS/SMVS uvedeny na příslušných řádcích identifikující potřeby.
• VŘ – plánované
Finanční potřeby, u kterých dosud nebyl proveden výběr zhotovitele nebo dodavatele, budou v IS
EDS/SMVS uvedeny na řádku 6170/5170 Rezerva na změny věcné.
Zdroje:
• VŘ – ukončené
Financování potřeb bude v IS EDS/SMVS uvedeno na řádcích pro součtový řádek 657s/557s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (řádky obsahují prostředky státního rozpočtu, prostředky
státního rozpočtu určené na předfinancování výdajů krytých zdroji strukturálních fondů, a to včetně
nároků z nespotřebovaných výdajů).
• VŘ – plánované
Financování potřeb, u kterých dosud neproběhl výběr zhotovitele/dodavatele bude uvedeno na
řádcích 6660/5660 Prostředky EU kryté alokací schválenou EK (prostředky odpovídající podílu
zdrojů strukturálních fondů) a 6759/5759 Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené (prostředky
odpovídající podílu zdrojů státního rozpočtu).
Pozn. Finanční prostředky uvedené na řádku 6660/5660 Prostředky EU kryté alokací schválenou
EK a 6759/5759 Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené nevstupují ve vydaném řídícím
dokumentu na řádek „Souhrn částek za SR“.

Ad) b) Příloha č. 3 c) Popis
řádků IS EDS/SMVS
Úprava textu:
6170
5170

Celá příloha

Rezerva na změny věcné
Rezerva na změny věcné

Neuznatelný výdaj.
Neuznatelný výdaj.

6170

Rezerva na změny věcné

5170

Rezerva na změny věcné

Použije se pro vyčíslení podílu
veškerých dosud
nesoutěžených potřeb projektu
(investičních)
Použije se pro vyčíslení podílu
veškerých dosud
nesoutěžených potřeb projektu
(neinvestičních)

Aktuální znění:

Nové doplněné řádky:

6660
666s

Prostředky EU kryté alokací schválenou
EK

Použije se pro vyčíslení podílu
zdrojů EU u doposud
nesoutěžených částí projektu
(investičních).
Součtový řádek

Předpokládané zdroje financování

5660

Prostředky EU kryté alokací schválenou
EK

566s

Předpokládané zdroje financování

6759

Jiné cizí zdroje tuzemské výše
neuvedené

675s

Jiné zdroje tuzemské

5759

Jiné cizí zdroje tuzemské výše
neuvedené

575s

Jiné zdroje tuzemské

Použije se pro vyčíslení podílu
zdrojů EU u doposud
nesoutěžených částí projektu
(neinvestičních).
Součtový řádek

Použije se pro vyčíslení podílu
zdrojů státního rozpočtu a
event. vlastních prostředků u
doposud nesoutěžených částí
projektu (investičních).
Součtový řádek
Použije se pro vyčíslení podílu
zdrojů státního rozpočtu a
event. vlastních prostředků u
doposud nesoutěžených částí
projektu (neinvestičních).
Součtový řádek

