Pokyn 1
Materiál je uveřejňován z důvodu nutnosti informovat o úpravách Výzvy č. 5 k předkládání
žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence
3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti – aktivita c) vybudování a podpora informačněvzdělávacích středisek a jejích příloh.
S platností od 11. 4. 2012 dochází k úpravě a doplnění textu Příručky pro žadatele
a příjemce, oblast intervence 3.3, Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita c).

Dochází:



k doplnění a upřesnění textů v Příručce pro žadatele a příjemce, oblast intervence
3.3, Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita c)
k doplnění a upřesnění textů v přílohách

Změna se týká:
a) Příručka pro žadatele a příjemce, oblast intervence 3.3, Služby v oblasti
zaměstnanosti, aktivita c) - kapitola 4.1 Podmínky k rozhodnutí – vysvětlení
některých povinností obsažených v Podmínkách
b) Příručka pro žadatele a příjemce, oblast intervence 3.3, Služby v oblasti
zaměstnanosti, aktivita c) - kapitola 4.7 Změny v projektu, změny v Rozhodnutí
c) Příloha č. 3 b) Návod k vyplnění ISPROFIN
d) Příloha č. 11 Návrh podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Ad) a)

Str. 40, kap. 4.1 Podmínky k rozhodnutí – vysvětlení některých
povinností obsažených v Podmínkách (odstavec 9, bod 2)

Úprava textu:
Na základě Podmínek a Rozhodnutí je v této souvislosti příjemce povinen:
 Naplnit do ukončení realizace projektu monitorovací indikátory uvedené v Rozhodnutí
a udržet je po dobu pěti let od ukončení projektu.
Aktuální znění:
Na základě Podmínek a Rozhodnutí je v této souvislosti příjemce povinen:
 Naplnit do ukončení realizace projektu monitorovací indikátor „Počet nově
vybudovaných informačně-vzdělávacích středisek SZ“ uvedený v Rozhodnutí a udržet
jej po dobu pěti let od ukončení projektu.
 Naplnit do pěti let od ukončení realizace projektu monitorovací indikátor „Počet
podpořených osob prostřednictvím vybudovaných informačně-vzdělávacích
středisek“ uvedený v Rozhodnutí.

Ad) b)

Str. 45, kap. 4.7 Změny v projektu, změny v Rozhodnutí
(odstavec 2, bod 7)

Úprava textu:
Za podstatné změny projektu, které mění údaje v Podmínkách a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, se
považují zpravidla:
 změny cílových hodnot monitorovacích indikátorů k datu ukončení realizace projektu.
Aktuální znění:
Za podstatné změny projektu, které mění údaje v Podmínkách a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, se
považují zpravidla:
 změny cílových hodnot monitorovacích indikátorů.
Ad) c)

Příloha č. 3 b) Návod k vyplnění ISPROFIN (bod 2, odstavec 4)

Úprava textu:
Výchozí a cílový rok jsou identické s daty uvedenými na řádku 20200 Realizace akce formuláře
S 05 120.
Aktuální znění:
Datum dosažení cílové hodnoty indikátoru „Počet nově vybudovaných informačně-vzdělávacích
středisek SZ“ je identické s datem dokončení uvedeném na řádku 2018 Realizace akce formuláře
S 05 120.
Datum dosažení cílové hodnoty indikátoru „„Počet podpořených osob prostřednictvím
vybudovaných informačně-vzdělávacích středisek“ je pět let od data dokončení uvedeného na
řádku 2018 Realizace akce formuláře S 05 120.

Ad) d)

Příloha č. 11 Návrh podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(část 3, bod 7)

Úprava textu:
Příjemce je povinen nejpozději při podání poslední Žádosti o platbu prokázat naplnění účelu, na
který mu byla dotace poskytnuta, a nejpozději do 90 kalendářních dní od ukončení realizace
projektu naplnění indikátorů uvedených v Rozhodnutí. Výsledky projektu je povinen zachovat po
dobu pěti let ode dne ukončení realizace projektu.
Aktuální znění:
Příjemce je povinen prokázat naplnění účelu projektu, a to:
a) naplněním parametrů určených v Rozhodnutí, na které mu byla dotace poskytnuta,
nejpozději při podání Závěrečné monitorovací zprávy a Žádosti o platbu,
b) naplněním monitorovacích indikátorů uvedených v Rozhodnutí, v termínu uvedeném
v Rozhodnutí,
c) zachováním výsledků projektu uvedených v písmenech a) a b) po dobu pěti let ode dne
ukončení realizace projektu.

