Pokyn 3
ZS MPSV uveřejňuje Pokyn 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 informačně-vzdělávacích středisek.

S platností od 22. 10. 2014 dochází k revizi 5. výzvy Integrovaného operačního
programu v oblasti intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivity c)

Dochází:
a) k úpravě textů v Příručce pro žadatele a příjemce, oblast intervence 3.3,
Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita c) – kapitola 2.13 Monitorovací
indikátory
b) k změně celé Přílohy č.11 Návrh Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace
c) k změně celé Přílohy č.7 Metodika zadávání zakázek pro IOP 3.1 a 3.3,
včetně jejích příloh

Ad a) nahrazuje se celý text kapitoly 2.13 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY
novým textem:
Žadatel je povinen zavázat se k naplnění monitorovacích indikátorů, jejichž hodnoty,
které plánuje realizací projektu dosáhnout, uvede v projektové žádosti. Tyto hodnoty
pak budou uvedeny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jejich naplnění bude pro
příjemce závazné.
Indikátory se vykazují na úrovni každého podpořeného projektu. Aby se data mohla
souhrnně dále vykazovat na úrovni IOP jako celku (i na úrovni ČR jakožto příjemce
podpory ze strukturálních fondů EU), je nezbytné respektovat jednotné vymezení
monitorovacích indikátorů.
Nejpozději při podání závěrečné monitorovací zprávy je příjemce povinen předložit
naplnění indikátoru výstupu, který musí být v souladu s Programovým dokumentem
IOP naplněn ke dni ukončení realizace projektu.
U indikátoru výsledku (Počet podpořených osob prostřednictvím vybudovaných
informačně-vzdělávacích středisek) bude naplnění indikátoru ke dni udržitelnosti (tzn.
5 let od ukončení projektu). Důležité je, aby se vykazovaný indikátor opíral o
průkaznou evidenci vedenou příjemcem.
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Žadatel je povinen se zavázat k naplnění jednoho indikátoru výsledku a jednoho
indikátoru výstupu. Hodnoty indikativních cílů jednotlivých indikátorů jsou
uváděny za celý program. Žadatel v projektu uvede skutečné hodnoty, které
plánuje realizací dosáhnout. Tyto hodnoty pak budou uvedeny v Rozhodnutí a jejich
naplnění bude pro příjemce závazné.
Nesplnění stanovených indikátorů projektu může mít charakter porušení rozpočtové
kázněa mít za následek finanční sankce ze strany MPSV, případně finančního úřadu.
V takovém případě tvoří sankce 100% získaných finančních prostředků, což bude
podrobně stanoveno v Podmínkách k Rozhodnutí.
Přeplnění stanovené hodnoty monitorovacího indikátoru výstupu (074533 Počet nově
vybudovaných informačně-vzdělávacích středisek SZ) není povoleno z důvodu
nehospodárnosti.
Přeplnění stanovené hodnoty monitorovacího indikátoru výsledku (074515 Počet
podpořených osob prostřednictvím vybudovaných informačně-vzdělávacích
středisek) není v rozporu s pravidly výzvy. Příjemce je povinen přeplnění hodnot
monitorovacího indikátoru oznamovat MPSV.
V případě nenaplnění 100 % plánované hodnoty indikátoru výstupu (074533
Počet nově vybudovaných informačně-vzdělávacích středisek SZ) bude výše
procentní sankce rovna 100 % schválené částky k proplacení.
V případě naplnění plánované hodnoty indikátoru výsledku (074515 Počet
podpořených osob prostřednictvím vybudovaných informačně-vzdělávacích
středisek) v minimální výši 90 % včetně nebude sankce uplatněna. V ostatních
případech se uplatní následující ustanovení:
a) při naplnění plánované hodnoty indikátorů v rozmezí od 50 % včetně do 90 % bude výše procentní sankce stanovena ponížena dle
míry nenaplnění;
b)

při naplnění plánované hodnoty indikátorů na méně než 50 % bude výše
procentní sankce rovna 100 % schválené částky k proplacení.

Indikátory a jejich kvantifikace:
Indikátor výstupu
Kód
nár.
číselník
u
074533

Indikátor

Měrná
jednotk
a

Zdroj

Hodnot
a 2005

Indikativ. cíl
2015 – Cíl
Konvergence

Počet nově vybudovaných
informačně-vzdělávacích
středisek SZ (3.3 c)

Počet

ŘO
IOP

0

2

2

Vysvětlující popis indikátoru:
Počet nově vybudovaných informačně-vzdělávacích středisek – počet nově
vybudovaných informačně-vzdělávacích středisek, která poskytují všem občanům
komplexní informace o vzdělávacích aktivitách v regionu a která případně podpůrně
zajišťují vzdělávací aktivity.
Příklad:
Rekonstrukce i výstavba nové budovy
Počáteční hodnota
Cílová hodnota
Datum cílové hodnoty

= vždy 0
= vždy 1
= termín ukončení realizace akce

Pozn. Počáteční hodnota je vždy nulová, i pokud se jedná o rekonstrukci.

Indikátor výsledku
Kód nár.
číselník
u
074515

Indikátor

Měrná
jednotka

Zdroj

Hodnota
2005

Počet podpořených osob
prostřednictvím vybudovaných
informačně-vzdělávacích
středisek
(3.3 c)

Počet

ŘO
IOP

0

Indikativní cíl
2015 – Cíl
Konvergence
7000

Vysvětlující popis indikátoru:
Počet podpořených osob prostřednictvím vybudovaných informačněvzdělávacích středisek – počet osob, kterým byla v rámci informačně-vzdělávacích
středisek poskytnuta informace či které byly proškoleny prostřednictvím těchto
středisek.
Příklad:
Rekonstrukce i výstavba nové budovy
Počáteční hodnota
= vždy 0
Cílová hodnota
= cílovou hodnotu bude příjemce vykazovat dle evidence
z docházkového systému, vyvolávacího systému atd.
Datum cílové hodnoty = datum termínu udržitelnosti
Vykazování monitorovacích indikátorů
a) Průběžné informování o naplňování monitorovacích indikátorů
Příjemce informuje o průběžném naplňování monitorovacích indikátorů v rámci
Etapové monitorovací zprávy/Závěrečné monitorovací zprávy/Hlášení o pokroku.
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Ad b) změna celé Přílohy č.11 Návrh Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí
dotace
Úprava :
Příloha č. 11 Návrh Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Nové znění:
Příloha č. 11 Návrh Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Ad c) změna celé Přílohy č. 7 Metodiky zadávání zakázek pro Integrovaný
operační program a jejích příloh
Úprava:
A. Příloha č. 07

Metodika zadávání zakázek pro IOP, 3.1 a 3.3

B. Příloha č. 07 a) Přílohy k Metodice zadávání zakázek Integrovaný operační
program, Oblast intervence 3.1 a 3.3
C. Příloha č. 7 b) Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných
ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v programovém období 2007-2013

Nové znění:
A. Příloha č. 07

Metodika zadávání zakázek pro IOP, 3.1 a 3.3

B. Příloha č. 07 a) Přílohy k Metodice zadávání zakázek Integrovaný operační
program, Oblast intervence 3.1 a 3.3
C: Příloha č. 7 b) Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných
ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v programovém období 2007-2013
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