Pokyn 10
ZS MPSV uveřejňuje pokyn z důvodu nutnosti informovat o úpravách Výzvy č. 6 a Příručky pro
žadatele a příjemce Ministerstva práce a sociálních věcí v Integrovaném operačním programu,
v oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace – aktivita b) investiční podpora při zajištění
dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně
vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti.
1) S platností od 24. 6. 2015 dochází k revizi textu výzvy č. 6
Doba trvání realizace projektů
Původní termín doby trvání realizace projektů: 30. 6. 2015
Nový termín doby trvání realizace projektů: 30. 6. 2015. Prodloužení realizace projektů za toto
datum bude umožněno pouze ve výjimečných případech s podmínkou řádného zdůvodnění
tohoto požadavku příjemcem a za předpokladu schválení Řídícím orgánem IOP (MMR) a ZS
MPSV. Projekty se schválenou prodlouženou dobou realizace musí být dokončeny nejpozději do
30. 11. 2015.
Změnu v projektu, která se týká prodloužení realizace projektu lze schválit pouze za splnění
všech těchto podmínek:
-

ŘO/ZS oznámil možnost prodloužení realizace projektů;

-

Příjemce oznámil nemožnost dodržet termín stanovený právním aktem o poskytnutí dotace
bezprostředně po zjištění překážky, která znemožňuje dodržení původního harmonogramu,
respektive bezprostředně po aktualizaci textu výzvy a příručky pro žadatele a příjemce,
vydané na základě MP ŘO IOP č. 57;

-

Nedodržení harmonogramu způsobilo jedno či více následujících nepředvídatelných okolností:
přírodní katastrofa, insolvence nebo zánik dodavatele, zdržení díky šetření ÚOHS, nebo
soudu;

-

Příjemce odůvodnil a doložil důvody zpoždění realizace projektu;

-

Nedodržení harmonogramu prokazatelně nezpůsobil příjemce;

-

Prodloužení termínu ukončení realizace projektu nenastane před zahájením realizace
projektu.

2) S platností od 24. 6. 2015 dochází k revizi textu Příručky pro žadatele a příjemce:
2. 1. Kapitola 4.2 Doba trvání realizace projektu str. 17
Původní znění:
Schválené projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. 6. 2015. Činnosti související
s projektem mohou být zahájeny před podáním žádosti, realizace projektu však nesmí být
ukončena před schválením prvního RoD.
Aktuální znění:
Schválené projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. 6. 2015. Prodloužení realizace
projektů za toto datum bude umožněno pouze ve výjimečných případech s podmínkou řádného
zdůvodnění tohoto požadavku příjemcem a za předpokladu schválení Řídícím orgánem IOP
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(MMR) a ZS MPSV. Projekty se schválenou prodlouženou dobou realizace musí být dokončeny
nejpozději do 30. 11. 2015. Činnosti související s projektem mohou být zahájeny před podáním
žádosti, realizace projektu však nesmí být ukončena před schválením prvního RoD.
Změnu v projektu, která se týká prodloužení realizace projektu lze schválit pouze za splnění
všech těchto podmínek:
-

ŘO/ZS oznámil možnost prodloužení realizace projektů;

-

Příjemce oznámil nemožnost dodržet termín stanovený právním aktem o poskytnutí dotace
bezprostředně po zjištění překážky, která znemožňuje dodržení původního harmonogramu,
respektive bezprostředně po aktualizaci textu výzvy a příručky pro žadatele a příjemce,
vydané na základě MP ŘO IOP č. 57;

-

Nedodržení harmonogramu způsobilo jedno či více následujících nepředvídatelných okolností:
přírodní katastrofa, insolvence nebo zánik dodavatele, zdržení díky šetření ÚOHS, nebo
soudu;

-

Příjemce odůvodnil a doložil důvody zpoždění realizace projektu;

-

Nedodržení harmonogramu prokazatelně nezpůsobil příjemce;

-

Prodloužení termínu ukončení realizace projektu nenastane před zahájením realizace
projektu.

2. 2. Kapitola 4.3 Způsobilé výdaje str. 18
Původní znění:
-

mohou vzniknout do 30. 6. 2015, nejpozději však datem ukončení realizace projektu

Aktuální znění:
-

mohou vzniknout do 30. 6. 2015, případně po schválení prodloužení ŘO IOP do 30. 11. 2015,
nejpozději však datem ukončení realizace projektu

2. 2. Kapitola 4.3 Způsobilé výdaje str. 15
Původní znění:
- mohou vzniknout do 30. 6. 2015, nejpozději však datem ukončení realizace projektu
Aktuální znění:
- mohou vzniknout do 30. 6. 2015, případně po schválení prodloužení ŘO IOP do 30. 11. 2015,
nejpozději však datem ukončení realizace projektu

2. 3. Kapitola 11. 1. Harmonogram realizace projektu str. 64

-

Původní znění:
maximální doba realizace projektu není stanovena, projekty musí být zrealizovány nejpozději
do 30. 6. 2015; úhrada posledního splatného závazku musí proběhnout do data ukončení
financování akce žadatel/příjemce podpory se řídí jednak Příručkou pro žadatele a příjemce,
jejími přílohami a dále podmínkami danými v Registraci akce a RoD;

Aktuální znění:
- maximální doba realizace projektu není stanovena, projekty musí být zrealizovány nejpozději
do 30. 6. 2015 případně po schválení prodloužení ŘO IOP do 30. 11. 2015; úhrada
posledního splatného závazku musí proběhnout do data ukončení financování akce
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žadatel/příjemce podpory se řídí jednak Příručkou pro žadatele a příjemce, jejími přílohami a
dále podmínkami danými v Registraci akce a RoD;
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