Pokyn 1
Materiál je uveřejňován z důvodu nutnosti informovat o úpravách Výzvy č. 6 k předkládání žádostí
o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu, 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 a jejích příloh.
1. S platností od 25. 10. 2011 dochází k revizi přílohy Příručky pro žadatele a příjemce č. 1 Technické
a finanční limity.
Typ změny: Revize dokumentu platného od 31. 5. 2011.
1.1 Byla odstraněna tabulka na str. 4 Výpočet procentuálního podílu jednotlivých prací
realizovaných v rámci komplexní rekonstrukce domu nebo bytu určující limity na jednotlivé části
stavby dle rozsahu stavebních prací a komentář k této tabulce. Upřesněn byl také text vztahující se
k limitu pro zaměstnance, který byl rozšířen o plochy kanceláří, šatny, sociální zařízení, odpočinkové
místnosti apod.
V návaznosti na odstranění výše uvedené tabulky byl rovněž odstraněn text:
Finanční limity na technické zhodnocení se navíc posuzují dle rozsahu stavebních prací.
Jednotlivé stavební úkony jsou ohodnoceny procenty (výčet procentuálních podílů viz tabulka
č. 1), která vyjadřují uznatelný procentuální podíl z maximálních možných výdajů na m2.
1.2 V kapitole 1.1. Nemovitosti byl doplněn text týkající se 10% limitu na venkovní úpravy: Do tohoto
podílu se nezapočítávají studny – v místech s obtížnou možností připojení na veřejný vodovod,
čistírny odpadních vod – v místech bez možnosti napojení na kanalizační řád, zdi a oplocení,
venkovní plochy pro tělovýchovu.
1.3 V kapitole 2.2. Zázemí pro ambulantní služby a 3. Podporované druhy činností byla
odstraněna podmínka nejméně jednoho sociálního zařízení pro osm uživatelů.
2) S platností od 25. 10. 2011 dochází k doplnění Příručky pro žadatele a příjemce, kapitola 4.2
Forma a způsob podání projektové žádosti o text:
Upozornění: Informační systém Benefit7 je pravidelně aktualizován. Změny naleznou žadatelé na
stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/pro-zadatele , v záložce Benefit7.
Aktualizovaná verze: Příručky pro žadatele včetně přílohy: 1 Technické a finanční limity, jsou
zveřejněny na http://www.mpsv.cz/cs/10862.

