Metodický pokyn č. 3
k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 3.0
Tento metodický pokyn s účinností od 14. 2. 2011 upřesňuje význam slova „změna“ u změn
týkajících se plánované výše úvazků v FTE a vztahuje se zejména k Příručce pro příjemce,
kapitole 5.3 Změny v projektu, a také k přílohám č. 23 a), b) a c) příruček pro žadatele
a příjemce OP VaVpI, respektive k Příloze č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Pro zjednodušení je dále v textu používán pojem „Technický popis projektu“, kterým je pro
účely tohoto pokynu rozuměna jak rozšířená, tak i zkrácená verze tohoto dokumentu.
V Příručce pro příjemce jsou v kapitole 5.3 Změny v projektu rozlišeny změny v plánované
výši úvazků do různé míry závažnosti dané změny dle let i dle významnosti dané osoby/osob
pro realizaci projektu.
Pro vyloučení pochybností tento metodický pokyn upřesňuje, že v Technickém popisu
projektu hodnoty uváděné v tabulkách týkajících se personálního zajištění projektu
(zejména tabulky 3.1, 3.2, a následně příslušné monitorovací indikátory v tabulce 4.1)
představují minimální hodnoty, ke kterým se příjemce dotace zavázal. Pro potřeby
monitorování je příjemce dotace povinen vykazovat dosažené průběžné i cílové hodnoty
indikátorů v rámci projektu minimálně ve výši dle poslední platné verze Technického popisu
projektu.
Jakákoliv změna v plánované hodnotě úvazků v FTE ve smyslu navýšení hodnoty oproti
závazné minimální hodnotě uvedené v Technickém popisu projektu, která nemá dopad
do způsobilých výdajů projektu ve smyslu jejich navýšení v příslušné hlavní kapitole rozpočtu,
je z pohledu Řídícího orgánu považována za změnu nepodstatnou a jako takovou stačí tuto
změnu oznámit v nejbližší monitorovací zprávě. Nezbytným předpokladem pro akceptaci
takové změny je souběžné předložení aktualizovaného Technického popisu projektu jako
přílohy dané monitorovací zprávy.
Pro zajištění udržitelnosti projektu pak musí být udrženy hodnoty monitorovacích indikátorů
110300 a 071700 minimálně na úrovni hodnoty, která bude k datu ukončení realizace
projektu skutečně dosažena a vykázána v závěrečné monitorovací zprávě.
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