Dotazy ze semináře pro žadatele OP VK 26. 8. 2009

1) Dotaz: Lze zaměřit projekty v rámci oblasti podpory 3.2 na tvorbu a inovaci ŠVP
středních škol v rámci podporované aktivity „Podpora provázanosti dalšího
vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů“?
Odpověď:
Školy mohou inovovat svá ŠVP v oblasti vzdělávání dospělých
(inovace ŠVP může spočívat v modularizaci stávajícího ŠVP dle jednotlivých forem
vzdělávání dospělých nebo ve vypracování samostatného ŠVP pro celoživotní učení
dospělých a následně musí být inovovaný ŠVP pilotně ověřen). Tvorba ŠVP v
podobě vlastního dokumentu dle příslušného RVP a školského zákona není
způsobilá.
2) Dotaz: Mohou být cílovou skupinou projektu realizovaném v rámci oblasti podpory
studenti SŠ nebo absolventi?
Odpověď:
Účastníkem dalšího vzdělávání je osoba, která se vzdělává po
dosažení určitého stupně vzdělání (tzn. již ukončila kontinuální počáteční
vzdělávání), zejm. po prvním vstupu na trh práce. Tudíž studenti SŠ, kteří se
vzdělávají v rámci počátečního vzdělávání nemohou být cílovou skupinou. Cílovou
skupinou mohou být absolventi, kteří již vstoupili na trh práce.
3) Dotaz: Je stanovena minimální doba realizace grantového projektu?
Odpověď:
Ne, minimální doba realizace stanovena není. Omezena je max. délka
trvání na max. 36 měsíců realizace.
4) Dotaz: Jaká je pravděpodobnost, že orgány kraje, které schvalují projekty k finanční
podpoře rozhodne vyřadit projekt, který výběrová komise doporučila k financování?
Odpověď:
Orgány kraje nejsou oprávněny měnit pořadí schválených projektů, je
však v jejich kompetenci grantový projekt v řádně odůvodněném případě neschválit
k podpoře i když jej výběrová komise doporučila k financování. Rada kraje Vysočina
ani Zastupitelstvo kraje Vysočina však dosud tímto způsobem do schvalovacího
procesu nezasáhla.
5) Dotaz: Lze zahrnout do nákladů na klíčové aktivity výdaje na audit projektu?
Odpověď: Do nákladů klíčových aktivit se zahrnují výdaje související výhradně
s realizací klíčové aktivity. Součet nákladů na všechny klíčové aktivity nemusí být
roven celkovým způsobilým výdajům projektu. Nelze uvést samostatnou klíčovou
aktivitu na provedení auditu, zajištění administrace, řízení, monitoringu nebo publicity
projektu. Klíčové aktivity musejí být tvořeny činnostmi směřujícími k cílovým skupinám
a k dosažení plnění cílů projektu.
6) Dotaz: V realizačním týmu projektu lze vybrat „formu Dodavatel“ pro zajištění
spolupráce s členem realizačního týmu. Lze tuto formu u člena realizačního týmu
vybrat v rámci GP a v jaké kapitole rozpočtu budou výdaje s touto pozicí spojené ?
Odpověď: V realizačním týmu lze uvést i dodavatele služeb (např. v případě, že
bude Lektor školit v rámci projektu na základě dodávky služeb a nebude s ním tedy
uzavřen pracovněprávní vztah). Výdaje spojené s tímto členem realizačního týmu pak

budou uvedeny v kapitole Nákup služeb (nelze uvést výdaje v kapitole Osobní
náklady).
Dodavatele služeb v realizačním týmu doporučujeme uvádět pouze tehdy, je-li třeba
popsat jeho dlouhodobé zapojení do projektu a zdůvodnit výši výdajů uvedených
v rozpočtu projektu.
7) Dotaz: Poskytování veřejné podpory v rámci projektu – lze uvést v projektové žádosti,
že žadatel nechce čerpat prostředky dotace v rámci veřejné podpory?
Odpověď: Žadatel tuto informaci v projektové žádosti uvést může. Není to důvod pro
vyřazení projektové žádosti z procesu hodnocení. V případě, že bude projekt
schválen orgány kraje k financování, bude žadatel/potenciální příjemce kontaktován a
vyzván k podpisu Smlouvy o realizaci grantového projektu. Tato smlouva obsahuje
ustanovení o tom, že jsou finanční prostředky projektu poskytovány v souladu
s pravidly pro poskytování veřejné podpory a že jsou poskytovány v režimu Českého
přechodného rámce. Žadatel sám rozhodne, zda za těchto podmínek podepíše
smlouvu s poskytovatelem dotace a bude projekt realizovat.
8) Dotaz: Jakým způsobem je ošetřeno poskytování veřejné podpory projektům
s finančními partnery?
Odpověď: Dotace v rámci oblasti podpory 3.2 je poskytována v režimu Českého
přechodného rámce ve 100% výši příjemci dotace. Poskytnutá veřejná podpora je
v rámci OP VK nepřenositelná, není tedy možné rozložit čerpání veřejné podpory
mezi příjemce a finanční partnery. Ve vztahu k partnerům projektu již nejsou čerpané
a proplacené výdaje veřejnou podporou.

