Pokyn 4
ZS MPSV uveřejňuje Pokyn 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.
S platností od 24. června 2013 dochází k revizi 4. výzvy Integrovaného
operačního programu v oblasti intervence 3.3, Služby v oblasti zaměstnanosti,
aktivita a) a b)

Typ změny:
 Alokace – aktualizace.
 Vymezení oprávněných žadatelů – aktualizace.
 Územní zaměření podpory/místo realizace projektu – aktualizace.
 Vymezení způsobilých výdajů – doplnění textu.
 Termíny výzvy – aktualizace.
 Kontaktní místo a kontaktní osoby – aktualizace.
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Úpravy:
ALOKOVANÉ ČÁSTKY NA VÝZVU
Původní alokovaná částka:
3.3a) 720 575 294,- Kč (612 489 000,- Kč strukturální fondy, 108 086 294,- Kč státní
rozpočet ČR);
3.3b) 240 677 404,- Kč (204 575 794,- Kč strukturální fondy, 36 101 610,- Kč státní
rozpočet ČR)
Nová alokovaná částka:
3.3a) 959 394 345,- Kč (815 485 193,- Kč strukturální fondy, 143 909 152,- Kč státní
rozpočet ČR);
3.3b) 306 925 965,- Kč (260 887 070,- Kč strukturální fondy, 46 038 895,- Kč státní
rozpočet ČR)

VYMEZENÍ OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ – AKTUALIZACE
Původní:
VYMEZENÍ OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ:
Oprávněnými žadateli jsou:
 organizační složky státu v oblasti služeb zaměstnanosti (Sekce politiky
zaměstnanosti a trhu práce MPSV, Úřady práce).
Nové:
VYMEZENÍ OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ:
Oprávněnými žadateli jsou:
 organizační složky státu v oblasti služeb zaměstnanosti (Sekce trhu práce
MPSV, Úřad práce ČR).
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ÚZEMNÍ
ZAMĚŘENÍ
AKTUALIZACE

PODPORY/MÍSTO

REALIZACE

PROJEKTU

–

Původní:
ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ PODPORY/MÍSTO REALIZACE PROJEKTŮ:
Území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), které spadají do cíle Konvergence,
mimo region hl. m. Prahy.
Nové:
ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ PODPORY/MÍSTO REALIZACE PROJEKTŮ:
Území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), které spadají do cíle Konvergence,
mimo region hl. m. Prahy. Sídlo žadatele může být na území regionu hl. m. Prahy.

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ – DOPLNĚNÍ TEXTU
Původní:
VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ:
Nákup pozemků podléhá režimu stanovenému v Pravidlech způsobilých výdajů pro
programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na
programové období 2007 – 2013. Způsobilým výdajem je pořizovací cena,
maximálně však do výše stanovené znaleckým posudkem podle platné vyhlášky
k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Znalecký posudek nesmí být starší než 6 měsíců před datem registrace projektu.
Náklady na nákup pozemku jsou způsobilé maximálně do výše 10% celkových
způsobilých výdajů na projekt.
Nákup staveb podléhá režimu stanovenému v Pravidlech způsobilých výdajů pro
programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na
programové období 2007 – 2013. Způsobilým výdajem je pořizovací cena,
maximálně však do výše stanovené znaleckým posudkem podle platné vyhlášky
k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Znalecký posudek nesmí být starší než 6 měsíců před datem registrace projektu.
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Nové:
VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ:
Nákup pozemků podléhá režimu stanovenému v Pravidlech způsobilých výdajů pro
programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na
programové období 2007 – 2013. Způsobilým výdajem je pořizovací cena,
maximálně však do výše odhadní ceny pozemku stanovené znaleckým posudkem
podle platné vyhlášky k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění
pozdějších předpisů. Způsobilým výdajem je vždy nižší cena při srovnání ceny
vyhláškové a ceny tržní (obvyklé). Znalecký posudek nesmí být starší než 6 měsíců
před datem registrace projektu. Náklady na nákup pozemku jsou způsobilé
maximálně do výše 10% celkových způsobilých výdajů na projekt.
Nákup staveb podléhá režimu stanovenému v Pravidlech způsobilých výdajů pro
programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na
programové období 2007 – 2013. Způsobilým výdajem je pořizovací cena,
maximálně však do výše odhadní ceny nemovitosti stanovené znaleckým posudkem
podle platné vyhlášky k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění
pozdějších předpisů. Způsobilým výdajem je vždy nižší cena při srovnání ceny
vyhláškové a ceny tržní (obvyklé). Znalecký posudek nesmí být starší než 6 měsíců
před datem registrace projektu.

TERMÍNY VÝZVY - AKTUALIZACE
Původní:
Ukončení příjmu žádostí:

30. června 2013

Nové:
Ukončení příjmu žádostí:

31. srpna 2013
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KONTAKTNÍ MÍSTO A KONTAKTNÍ OSOBY – AKTUALIZACE
Původní:
Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor implementace programů ESF, oddělení řízení projektů
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: zamestnanostIOP@mpsv.cz.
Kontaktní osoby pro danou výzvu:
Mgr. Alena Brožková, oddělení řízení projektů
tel.: 221 923 436, e-mail: alena.brozkova@mpsv.cz.
Nové:
Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor implementace fondů EU, oddělení realizace programů - zaměstnanost
Na Poříčním právu 1128 01 Praha 2
Pracoviště: Podskalská 19, 128 00 Praha 2
e-mail: zamestnanostIOP@mpsv.cz.
Kontaktní osoby pro danou výzvu:
Mgr. Nikol Demlová, oddělení realizace programů – zaměstnanost
tel.: 221 923 190, e-mail: nikol.demlova@mpsv.cz.
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