Pokyn 2
Materiál je uveřejňován z důvodu nutnosti informovat o úpravách Výzvy č. 7 k předkládání žádostí
o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.1 Služby
v oblasti sociální integrace – aktivita a) Investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v
transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb jejích příloh.
S platností od 30. 11. 2011 dochází k revizi textu v Příručky pro žadatele a příjemce.
Kapitola 3. 4. Výše podpory a struktura financování – podkapitola 3.4.1. Způsobilé výdaje
Vložen text s názvem Rezervní pozemky
Pokyn č. 2 bude zveřejněn na: http://www.mpsv.cz/cs/11024
Nově je vložen text:

Rezervní pozemky
Rezervními pozemky jsou myšleny pozemky, jejichž využití v projektu není primárně
plánováno, ale které slouží jako náhradní pozemky pro výstavbu, v případech, kdy nebude
možné využít původně plánované pozemky (například neudělení územního rozhodnutí,
stavebního povolení).
Žadatel je do projektu může zařadit, pokud splňují požadavky výzvy, tzn., jsou v souladu
s Kritérii transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a
transformačním plánem a je k nim doložen investiční záměr. Ceny za rezervní pozemky a
s nimi spojené výdaje nesmí navyšovat požadovanou částku podpory na projekt. Pozemky
nejsou v žádosti uváděny v parametrech akce. Rezervní pozemky mohou být do projektu
zařazeny nejpozději před schválením projektu výběrovou komisí.
Rezervní pozemky projdou stejným posuzováním jako primárně vybrané pozemky, tzn.,
budou posuzovány kritérii přijatelnosti, formálních náležitostí, hodnocení kvality a dále při
analýze rizik ex-ante a případné kontrole ex-ante. V případě, že rezervní pozemku budou
zařazeny do projektu až po některé z těchto fází, musí být provedeno jejich posouzení,
případně kontrola.
V případě, že projekty budou schváleny výběrovou komisí a bude zapotřebí rezervní
pozemky využít, bude žadatel povinen tuto změnu ohlásit předem a upravit v žádosti veškeré
údaje vztahující se k dotčeným pozemkům. Výdaje schválené výběrovou komisí nesmí být
z důvodu výměny pozemku překročeny.
Výměna pozemků za rezervní pozemky schválené výběrovou komisí se může uskutečnit
nejpozději do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na výdaje spojené s realizací výstavby
na daném pozemku, tedy včetně výdajů na projektové práce a posudky související s daným
pozemkem.
Pokud by došlo k vyplacení finančních prostředků na výdaje, které nepovedou ke konečným
výstupům a výsledkům projektu, jednalo by se o porušení rozpočtové kázně podle zákona
č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla ve znění pozdějších předpisů.“
Výše uvedený text bude zapracován do Příručky pro žadatele a příjemce při nejbližší
revizi dokumentace k výzvě.
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