VYBRANÉ KLÍČOVÉ ZMĚNY
V PŘÍRUČCE PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU
VE VERZI 3 PLATNÉ OD 30. 6. 2008
Tento dokument slouží pouze jako orientační pro zachycení nejdůležitějších změn
v příručce pro žadatele (dále jen PPŽ). V tomto dokumentu jsou zaneseny pouze
zásadní změny, přičemž za opravdu stěžejní je možné považovat zejména změny
v rozpočtu a kritériích oprávněnosti (subjektu). Žadatelům proto doporučujeme
komplexní prostudování nové verzi PPŽ!!
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Kapitola
/strana

Klíčové změny v textu oproti verzi předcházející

Úvod
3.1/18

Formulační změny
Formulační změny, doplněna tabulka Rady a tipy před zahájením
plánování projektu
3.3.1/21- Rozpracována kritéria přijatelnosti subjektu
22
- doplněno:


podnikající subjekt nebo sdružení a asociace škol (tj. např.
občanská sdružení zřízená podle zákona č. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů; zájmová
sdružení právnických osob zřízená podle ust. § 20f zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
která jsou vedena v registrech krajských úřadů) nebo nestátní
neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby),
které byly zřízeny nebo založeny za účelem vzdělávání 1 nebo
vědecké a výzkumné činnosti v hlavní činnosti. Tuto skutečnost
žadatel doloží např. stanovami, zřizovacími listinami nebo
výpisem např. z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku
nebo Registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu
aj.
V případě, že žadatel nebyl v hlavní činnosti zřízen za účelem
vzdělávání nebo vědecké a výzkumné činnosti, je vzdělávání
zapsáno ve vedlejší činnosti např. prostřednictvím:


Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
o – např. M 80;



Klasifikace ekonomických činností (CZ- NACE)
o – např. Sekce P, 85 – Vzdělávání;



živností volnou dle § 25 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, obor činnosti č. 72 - M imoškolní
výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně
lektorské činnosti (s platností od 1.7.2008);



obory živnosti č. 100 – Poradenská činnost v oblasti
společenských věd a rozvoje osobnosti, č. 114 –
Mimoškolní výchova a vzdělávání č. 112 – Pořádání
odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
včetně lektorské činnosti podle přílohy k nařízení vlády č.
140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností
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volných.


podnikající subjekt nebo nestátní nezisková organizace, obecně
prospěšné společnosti, občanské sdružení, nadace a nadační fondy,
církve a náboženské společnosti byly založeny dříve než před
dvěma lety od data odevzdání žádosti na ŘO/ZS (tzn. žadatel musí
prokázat minimálně dvouletou historii společnosti).
V případě změny právní formy u obchodních společností (akciové
společnosti, společnost s ručením omezeným, veřejné obchodní
společnosti, komanditní společnosti a družstva) nedochází
k zániku společnosti ani k právnímu nástupnictví společnosti, tzn.
dochází pouze ke změně vnitřních poměrů a právního postavení
společníků. Jiné než výše uváděné společnosti nejsou obchodními
společnostmi, čili jejich přeměna např. z akciové společnosti na
obecně prospěšnou společnost. V daném případě se podmínka
2leté historie uplatní bez výjimky.

Výjimka z dvouleté historie se uplatní v případě příspěvkové
organizace územně samosprávného celku, a to s ohledem na znění
§ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že
„rozhodne-li zřizovatel o zrušení organizace, přecházejí dnem
uvedeným v jeho rozhodnutí o zrušení její práva a závazky na
zřizovatele“. Z výše uváděného vyplývá, že v případě bude-li
příspěvková organizace územně samosprávného celku zrušena
např. v době realizace nebo udržitelnosti projektu, veškeré
závazky i práva přecházejí na jejího zřizovatele, tedy kraj či obec.
3.3.2/23 Formulačně upravena kritéria přijatelnosti – místa realizace projektu
lokalizace
- doplněno:
Grantový projekt je vždy realizován ve prospěch cílové skupiny
příslušného kraje a jeho dopad musí vyplývat z popisu celého projektu.
V rámci individuálních projektů platí obecné podmínky oprávněnosti
projektu z hlediska lokalizace uvedené výše. Typy projektů, vč. jejich
definice viz Příloha č. 2 – Definice pojmů.
3.3.5/24 Formulačně upravena a upřesněna kritéria přijatelnosti – partner projektu
a pojem partnerství
- doplněno/přeformulováno:
Partner projektu musí splňovat kritéria oprávněnosti:


právnická osoba;



sídlo partnera je na území České republiky; pokud má partner
sídlo na území hl. m. Prahy, musí prokázat společně s žadatelem,
že plánovaný projekt je zaměřen na jiný cílový region, než je
Praha (výjimku představují IPn realizované v Prioritní ose 4);
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není v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů; není proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí
nebo není v likvidaci;



splňuje podmínky bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním
pojišťovnám.
Příjemcem dotace je žadatel, který zároveň působí jako subjekt
odpovědný za řízení projektu ve vztahu k partnerům. Příjemce dotace
zodpovídá za rozdělení obdržených prostředků mezi partnery na základě
schváleného rozpočtu projektu a na základě dokladovaných skutečných
výdajů. Příjemce společně s partnerem/partnery realizují alespoň 51 %
aktivit projektu, přičemž příjemce realizuje převažující část aktivit
projektu (neuplatní se v případě IPn), pokud výzva nestanoví jinak.
3.3.6/26- Aktualizována kritéria oprávněnosti – tabulky (viz platné znění PD OP
39
VK po 18.6.2008)
3.4/40
- doplněno:
Celkový rozpočet projektu je závazný a nelze jej překročit.
3.4.1/40
- doplněno:
náklady budou vyúčtovány na základě skutečných vyúčtování od
dodavatelů, do způsobilých výdajů se budou dostávat na základě
záloh);
3.4.2/41- doplněno:
49
Kapitola 1
- zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
Kapitola 2
 zahraniční pracovní cesty mohou být proplaceny jen
v odůvodněných případech; zdůvodnění a popis zahraniční cesty
musí být podrobně uvedeny v projektové žádosti a musí z ní
explicitně vyplývat; mimo EU je možné považovat za způsobilé
pouze cesty expertů a odborných pracovníků podílejících se na
realizaci věcných aktivit projektu a s aktivní účastí na pořádané
akci a přímým vztahem k aktivitám projektu, které v rámci
projektu realizují;
 v případě zaměstnanců zahraničních subjektů je nutné vycházet z
platných
sazeb
EU
viz:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/index_en.htm. Tento
postup se uplatní v případě např. expertů přizvaných na
konference, vzdělávací kurzy atd. Nejedná se o vyplácení
cestovních náhrad např. dlouhodobě hostujícím učitelů cizích
jazyků a expertům podílejících se na realizaci projektu.
Kapitola 3
Veškeré výdaje na pořízení vybavení a zařízení jsou způsobilé pouze
v rámci rozpočtové kapitoly 3. – Zařízení související s realizací projektu.
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- je
smlouva
operativního
leasingu
uzavřena
s pevným/uzavřeným koncem (tzn. není umožněn volný nebo
otevřený konec leasingového vztahu), který neumožňuje odkup
zařízení a budov za zůstatkovou cenu;
Postup při vykazování způsobilých výdajů souvisejících s pořízením
hmotného majetku v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč:
- Příjemce, který uplatňuje daňové odpisy, vykáže způsobilé
výdaje ve výši daňových odpisů daného majetku za poslední
zdaňovací období. Přitom zohlední jak dobu trvání projektu,
tak dobu využívání majetku, a to takto:
- v prvním roce s i zahrne do způsobilých výdajů pouze
poměrnou výši odpisů. Podíl na odpisech je dán počtem
měsíců, v nichž je zařízení používáno v rámci projektu (př.:
projekt začíná 1. března, zařízení je zakoupeno 28. července
téhož roku, daňové odpisy budou vykázány podle zákona a do
způsobilých výdajů bude zahrnuto po ukončení zdaňovacího
období 6/12 takto vykázaných odpisů);
-

v případě, že je zařízení využíváno i v posledním roce trvání
projektu a projekt končí před koncem zdaňovacího období,
stanoví se výše způsobilých výdajů v závěrečné žádosti o
platbu jako odpovídající část předpokládaných daňových
odpisů. Podíl na odpisech je dán počtem započatých měsíců,
po které projekt trvá, k počtu měsíců ve zdaňovacím období
(př. projekt končí 15. 10. – způsobilým výdajem v posledním
roce je 10/12 předpokládaných daňových odpisů vykázaných
na konci roku, pokud byl majetek využíván nejpozději od 1. 1.
daného roku).

Příklad:
Příjemce zakoupil pro účely projektu zařízení v pořizovací ceně 50 000
Kč.
Projekt byl zahájen k 1. 1. 2008 a trvá do 31. 6. 2010. Zařízení bylo
zakoupeno ke dni 15. 3. 2008 a příjemce předpokládá jeho využití po
celou zbývající dobu projektu.
Pořízený majetek spadá podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů do odpisové skupiny 1 s dobou odpisování 3
let. Příjemce uplatňuje daňové odpisy v jednotlivých letech takto:
za zdaňovací období 2008 odpisy ve výši 10.000 Kč,
za zdaňovací období 2009 odpisy ve výši 20.000 Kč,
za zdaňovací období 2010 odpisy ve výši 20.000 Kč.
Na základě stanovených odpisů uplatní výši způsobilých výdajů takto:
v žádosti o platbu po skončení zdaňovacího období 2008 způsobilé výdaje
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ve výši 8.333 (10/12*10.000 Kč),
v žádosti o platbu po skončení zdaňovacího období 2009 způsobilé výdaje
ve výši 20.000 (12/12*20.000 Kč),
v závěrečné žádosti o platbu předložené v roce 2010 způsobilé výdaje ve
výši 10.000 Kč (6/12*20.000 Kč)
Odpisové sazby pro jednotlivé odpisové skupiny stanovuje § 31
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů
- Příjemce, který daný majetek daňově neodepisuje, zahrne
do způsobilých výdajů v režimu křížového financování pouze
poměrnou část pořizovací ceny majetku. Tato část je určena
jako podíl počtu i započatých měsíců, během nichž je nebo
bude majetek využíván v rámci projektu, k dvanáctinásobku
počtu let, po která by se daný majetek daňově odepisoval podle
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů.
Příklad 1:
Příjemce zakoupil pro účely projektu zařízení v pořizovací ceně 50 000
Kč. Pořízený majetek spadá podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů do odpisové skupiny 1 s dobou
odpisování 3 let.
Projekt byl zahájen k 1. 1. 2008 a trvá do 31. 6. 2010. Zařízení bylo
zakoupeno ke dni 15. 3. 2009 a příjemce předpokládá jeho využití po
celou dobu projektu.
Předpokládaná doba využití zařízení v rámci projektu je tedy celkem 16
měsíců. Protože pořízený majetek spadá do odpisové skupiny 1, tj. daňově
se odpisuje 3 roky, zahrne příjemce do způsobilých výdajů 44% z
pořizovací ceny tj. 22.222 Kč (16/(12*3)*50.000 Kč). Tuto částku uplatní
příjemce v rámci předložení nejbližší žádosti o platbu a učiní tak pouze
jednou za celou dobu trvání projektu.
Příklad 2:
Příjemce zakoupil pro účely projektu zařízení v pořizovací ceně 50.000
Kč. Pořízený majetek spadá podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů do odpisové skupiny 1 s dobou
odpisování 3 let.
Projekt byl zahájen k 1. 1. 2009 a předpokládaná délka jeho trvání je do
31. 6. 2012. Majetek bude zakoupen k 15. 3. 2009.
V tomto případě bude zařízení využíváno v rámci projektu 40 měsíců.
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Protože pořízený majetek spadá do odpisové skupiny 1, tj. daňově se
odpisuje 3 roky (36 měsíců), zahrne příjemce do způsobilých výdajů
celou částku pořizovací ceny tj. 50.000 Kč. Tuto částku uplatní příjemce
v rámci předložení nejbližší žádosti o platbu a učiní tak pouze jednou za
celou dobu trvání projektu.


výdaje na opravu a údržbu, a to pouze v souvislosti s položkami,
které byly pořízeny ze způsobilých výdajů daného projektu
(pořízené z dotace, odpisované v rámci projektu) a pro účel
projektu. Oprava majetku používaného v projektu, který
nevstupuje žádným způsobem do způsobilých výdajů, nelze
zahrnout mezi způsobilé výdaje.

Kapitola 4
- přejmenováno: 4.3 Spotřeba vody, paliv a energie
Kapitola 5
M ezi výdaje spadající do kapitoly rozpočtu č. 5 – Nákup služeb
souvisejících s realizací projektu, patří tyto způsobilé výdaje: výdaje na
publikace, školící materiály či manuály, které si příjemce nechá vytvořit
dodavatelem, dále pak výdaje na odborné služby, studie a výzkum, výdaje
na zajištění realizace konference a kurzů (nájem místnosti, zajištění
techniky), podpora hostujících účastníků.




Občerstvení, stravné – celodenní občerstvení max. 300 Kč na
osobu, částka se bude krátit při necelodenních akcích (do těchto
výdajů patří i občerstvení těch osob, které nejsou cílovou skupinou
ani realizačním týmem, ale jsou např. účastníky konference).
Ubytování - ubytování v ČR – max. 1 200 Kč za osobu a noc
(případně nižší dle interních předpisů dané organizace).

Kapitola 7
 Ubytování, stravování:
- ubytování v ČR – max. 1 200 Kč za osobu a noc (případně nižší
dle interních předpisů dané organizace)
- stravné – celodenní občerstvení max. 300 Kč na osobu a zároveň
dle interních předpisů dané organizace, jinak dle platné legislativy
 Doprovodné aktivity
- případné další příspěvky cílové skupině spojené se zpřístupněním
asistentských a jiných podpůrných služeb pro děti předškolního
věku a žáky vyžadující zvláštní péči tak, aby se tato osoba mohla
zapojit do aktivit projektu.
Výdaje na přímou podporu jednotlivců mohou být poskytovány nejvýše
do 20% celkových způsobilých výdajů projektu.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Kapitola 8
 Audit
- v případě, že rozpočet projektu je roven nebo vyšší než 3 000 000
Kč, je příjemce povinen zadat vybrané auditorské firmě
zpracování závěrečného auditu.
 Publicita
- v této položce je možné čerpat prostředky na veškeré aktivity
spojené se zajištěním povinné publicity projektu a OP VK.
 Ostatní
- s realizací projektu mohou vzniknout ještě další náklady, jako
například poplatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu
projektu, správní poplatky, notářské poplatky, právní poradenství a
znalecké posudky, které jsou pro realizaci projektu nezbytné.
3.4.3/50

- Odstraněno:
výdaje na věci nabyté nájmem z finančního leasingu bez ohledu na
jejich ocenění a dobu použitelnosti
3.4.4/52
- Doplněno:
 výdaje na každodenní řízení, monitorování a kontroly žadatele
(nesouvisející přímo s projektem – prováděly by se i bez jeho
realizace a sloužící k zajištění běžného chodu organizace);
 náklady na audit v případě projektů s rozpočty nižšími než 3 mil. Kč
vč. DPH;
 splátky operativního leasingu související s nájmem vybavení a
zařízení, které nebude výhradně využíváno pro potřeby cílové
skupiny (např. vozidel pro potřeby realizačního týmu) a leasingový
vztah s volným/otevřeným koncem leasingové smlouvy umožňujícím
odkup vybavení a zařízení za zůstatkovou cenu;
 výdaje spojené s externí zajištěním administrace a právního
poradenství v případě veřejných zakázek malého rozsahu, tzn. jejichž
zadání se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ale
postupy stanovenými Příručkou pro žadatele a Příručkou pro
příjemce;
- Odstraněno:
 finanční činnost pronajímatele související s finančním leasingem;
3.6/56- Aktualizace kapitoly dle platné webové žádosti
95
4.1/96- Doplněno:
97
V případě, že přenos dat z aplikace Benefit7 do systému Monit7+ nebude
možný, tzn. dojde ke změně unikátního klíče ze strany žadatele po
odevzdání listinné verze žádosti, žádost bude z dalšího hodnocení
vyřazena.
Každá příloha musí být označena pořadovým číslem v návaznosti na její
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umístění v seznamu příloh.
Doplněna a aktualizována tabulka č. 4

4.2/99100
5.1.3.1/ Formulačně upraveno kritérium – č. 3.5
105
- doplněno:
Žadatel uvede, jakým způsobem zajistí přenos a využívání realizovaných
aktivit projektu (např. metodik, realizace školení). Za udržitelnost
projektu se nepovažuje udržení majetku pořízeného z prostředků ESF,
jelikož se v daném případě jedná o povinnost žadatele. Udržitelností není
také samovolné šíření výsledků a výstupů projektu třetími osobami.
Žadatel musí v popisu udržitelnosti prokázat, jakým způsobem a v jakém
rozsahu se podílí na udržení realizovaných aktivit, výstupů a výsledků
projektu.
5.1.4/108 Formulačně upraveno členství ve VK
Doplněno:
V případě zjištění přímého nebo nepřímého spojení s žadatelem se člen
výběrové komise neúčastní projednávání dané projektové žádosti.
Výběrové komise může také doporučit návrhy projektů s úpravami
projektů (např. krácení rozpočtu projektu, doplněním a zvýšením
monitorovacích indikátorů atd.).
6.4/114- Specifikována a doplněna udržitelnost
115
- Doplněno:
Popis udržení zakoupeného zařízení a vybavení nebo využívání
stavebních úprav nenahrazuje udržitelnost realizovaných aktivit a výstupů
projektu. V případě, že bude uveden pouze popis udržení pořízeného
zařízení a vybavení, není ze strany žadatele splněna povinnost zajištění
udržitelnosti aktivit a výstupů projektu. Za udržitelnost také není možné
považovat samovolné šíření výstupů projektu třetími osobami bez aktivní
účasti žadatele/příjemce podpory. Popisem udržitelnosti projektu v žádosti
o finanční podporu také není popis navazujícího projektu, který bude
hrazen z prostředků ESF.
 udržení inovovaného studijního programu;
Udržitelnost aktivit projektu musí být zajištěna z vlastních zdrojů žadatele
nebo jiných veřejných zdrojů, za udržitelnost projektu však nelze
považovat udržení aktivit a výstupů projektu z prostředků ESF např.
prostřednictvím navazujícího projektu.
6.7/116
- doplněno:
autorizovaným a vyškoleným auditorem (tzn. zapsaným
v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR podle zákona
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č. 254/2000 Sb., o auditorech)
- Doplněno:

Příloha č.
2/134- Právnická osoba působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství 135
splňuje následující podmínky:
1. Právnická osoba má oblast vzdělávání nebo kariérové poradenství
v předmětu činnosti (je zjistitelné např. ze zakládacích listin,
stanov).
2. Právnická osoba má oprávnění k výkonu této činnosti podle
zvláštních právních předpisů - tzn. je například zapsána ve
školském rejstříku, je držitelem živnostenského oprávnění k jiné
vzdělávací nebo poradenské činnosti – např. obory živnosti č. 100
nebo 114 podle přílohy k nařízení vlády č. 140/2000 Sb.
(právnická osoba může být vyzvána k předložení zápisu do
školského rejstříku nebo živnostenského oprávnění například při
předložení žádosti o poskytnutí dotace).
3. Právnická osoba danou činnost skutečně vykonává - tzn. skutečně
v uvedené oblasti působí min. po dobu 2 let.
Zaměstnavatelé – pokud v souladu s předmětem své činnosti poskytují
plnění v souvislosti s aktivitami, které mohou být předmětem podpory OP
VK, nebo s vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity. Např.
zaměstnavatelé v oblasti strojírenství jsou oprávněnými žadateli
v případě, že projekty budou zaměřeny na spolupráci se školami v oblasti
strojírenství např. prostřednictvím praxí, seminářů, exkurzí u daných
zaměstnavatelů.
Příloha č. Upraven vzor Smlouvy o partnerství
4/139144
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