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I.

Informace ohledně úprav finančního plánu integrovaných
strategií CLLD dle Metodického stanoviska k MPIN č. 8.

Obracíme se na Vás s ohledem na Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 8
k Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 ve
věci úpravy finančního plánu integrovaných strategií (ke kapitole 10.7 Změny integrované strategie
ITI, IPRÚ a CLLD), které vstoupilo v platnost dne 13. 10. 2017 s okamžitou účinností, a jeho
praktické souvislosti.

Díky Stanovisku po Vás nebude požadováno dodržení termínu 15. listopadu 2017 pro žádost o
změnu finančního plánu pro prostý přesun nevyčerpaných finančních z roku 2017 do roku 2018.
Jinými slovy řečeno, i bez žádosti o změnu z Vaší strany budeme považovat prostředky alokované
ve Vašich finančních plánech na rok 2017 za automaticky převedené do roku 2018.

V této souvislosti bychom Vás rádi upozornili na to, abyste i přes „automatický“ přesun
naplánovaného čerpání finančních prostředků z roku 2017 do roku 2018 dbali na důkladné
naplánování a plnění harmonogramu Vašich výzev MAS a s tím souvisejících aktivit tak, abyste
dostáli závazkům z Akceptačního dopisu a maximálně naplnili naplánované čerpání v roce 2018
včetně čerpání z let předcházejících (do čerpání roku 2018 lze zahrnout žádosti o platbu
předložené do konce října 2018). Upozorňujeme, že do tohoto čerpání nelze zahrnout proplacené
zálohové platby, nýbrž pouze vyúčtované prostředky v rámci předložených zpráv o realizaci
projektu.

V odůvodněných případech přesunu plánovaného čerpání finančních prostředků i do dalších let
kromě roku 2018, se obracejte na Vaši kontaktní osobu. Tyto případy budou posuzovány
individuálně na základě Vašeho zdůvodnění včetně posouzení uskutečněných kroků z Vaší strany
pro maximalizaci čerpání SCLLD.

II.

Informace o změnách v administraci ZOR u aktivit prorodinných
opatření

Dále Vás informujeme o další pozitivní změně v administraci, týkající se povinnosti Vašich projektů
předkládat potvrzení vazeb účastníků (podpořených osob) na trh práce v rámci zpráv o realizaci.
Jedná se o předkládání potvrzení o tom, že zákonní zástupci dítěte účastnícího se aktivit projektů
v oblasti prorodinných opatření jsou pracovně aktivní, hledají zaměstnání nebo jsou v procesu
vzdělávání či rekvalifikace.
1) Nově platí, že dokumenty potvrzující vazby účastníků na trh práce nemusí příjemci skenovat
a zasílat nám jako přílohu ZoR/ŽoP. Tyto dokumenty budou ze strany ŘO OPZ kontrolovány
až při kontrolách na místě. Nadále platí, že vazbu na trh práce musí prokazovat oba rodiče
(zákonní zástupci dítěte) žijící s dítětem ve společné domácnosti.
2) Nově také platí, že není nutné vyžádat si s každou ZoR/ŽoP od účastníků aktualizovaná
potvrzení vazeb na trh práce. Stále platí, že účastník musí doložit vazbu na trh práce vždy
před přijetím dítěte do zařízení. Při kontrolách na místě bude ze strany ŘO OPZ kontrolováno,
že je dokument aktuální. To znamená, že potvrzení může pokrývat celé období
docházky/účasti dítěte (např. smlouva se zaměstnavatelem na dobu neurčitou), ale zároveň
platí, že při každé změně musí účastník předložit příjemci aktuální potvrzení. Povinností
příjemce je upozornit rodiče na povinnost aktualizace v případě změny.

Všichni příjemci v oblasti prorodinných opatření pod výzvami MAS, kterých se to týká, již tyto
informace obdrželi interní depeší ze strany ŘO OPZ.
K výše uvedeným změnám jsme přistoupili mj. na základě Vašich podnětů a podnětů Vašich
příjemců ze seminářů pro příjemce a věříme, že přispějí ke snížení administrativní zátěže. Zároveň
budou promítnuty i do nejbližší plánované změny Výzvy ŘO č. 03_16_047, o které budete
informováni.

