Dotazy ze semináře pro žadatele
v rámci Výzvy 1.3, PO 3, OP VaVpI

Je možné, aby návštěvnické centrum nebo science learning centrum přijímalo návštěvníky již v době realizace
projektu, před ukončením projektu?
Cílem je především vybudování centra s kvalitnější expozicí, a proto by neměl fungovat plný provoz centra při jeho
realizaci. Pilotní projekt (v rámci kategorií ZV energie pro expozici, spotřební materiál pro expozici a mzdy členů
realizačního a odborného týmu) může být součástí realizace projektu.

Lze uvést jako způsobilý výdaj náklady na takový provoz centra, který zahrnuje místnost pro lektory, sklad na
exponáty apod.?
Sklad či místnost pro lektory je možné uvést jako způsobilý výdaj. Do způsobilých výdajů nelze započítat prostory,
které jsou využívány ke komerční činnosti. Žadatel má prostor zdůvodnit své potřeby ve studii proveditelnosti.

Environmentální kritéria v Benefitu.
Již jsou funkční. V tuto chvíli nicméně funguje vazba mezi environmentálním kritériem č. 21 (Nedochází vlivem
projektu k záboru dosud nezastavěné půdy?) a monitorovacím indikátorem 110516 (Rozšířené nebo
zrekonstruované kapacity). Vazba funguje tím způsobem, že po vyplnění cílové hodnoty monitorovacího
indikátoru 110516 na záložce Monitorovací indikátory a jeho uložení se zpřístupní záložka Environmentální
kritéria, kde je přes tlačítko „Načti hodnotu“ možné načíst cílovou hodnotu k danému environmentálnímu kritériu.
Na stejné záložce je pak možné doplnit environmentální kritérium č. 20 (Zahrnuje projekt vybudování
nízkoenergetické budovy?). Tato nová funkcionalita je dána centrálním zadáním pro všechny operační programy,
které řídící orgány mohou ovlivnit pouze v omezené míře. V budoucnu budou na záložku monitorovací indikátory
doplněny nové indikátory se stejným názvem, jako mají environmentální kritéria a problém tak bude trvale
vyřešen.

Když dodáme veřejnoprávní smlouvu místo územního rozhodnutí, předkládá se rovněž EIA?
Situace je stejná jako v případě územního řízení. Vliv stavby na životní prostředí by měl být dotčeným orgánem
státní správy posouzen i v případě nahrazení územního rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou.

Máme stavební povolení, které je však zpracováno pro trochu jiné využití. Pouze neodpovídají textové části, ze
stavebního hlediska se nic nemění. Stačí opatřit komentářem?
Ano, pokud stavební úřad nevyžaduje změnu vydaného stavebního povolení nebo územní rozhodnutí o změně
stavby a o změně vlivu stavby na využití území.
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Je třeba dokumentace k územnímu řízení/ dokumentaci ke stavebnímu povolení?
K podání žádosti doporučujeme předložit alespoň základní údaje o plánovaných stavbách – například studii nebo
situační výkres a průvodní zprávu z dokumentace k územnímu řízení.

Průkaz energetické náročnosti stačí dodat se žádostí o stavební povolení?
Ano.

Lze provoz krýt provozním příjmy ze vstupného nebo veřejného rozpočtu?
Lze, zejména v případě veřejných zdrojů (např. národní granty) budou hodnotitelé mj. vycházet z historické
zkušenosti žadatele, proto je třeba plánování financování provozní ztráty důkladně odůvodnit.

Se zahájením projektu počítáme s dubnem 2011, není to příliš pozdě?
Řídící orgán upřednostňuje zahájení projektu v nejbližším možném termínu po vydání Rozhodnutí, tedy
v lednu/únoru 2011.

Musí být žádost podepsána statutárním zástupcem (hejtmanem) nebo může ji podepsat v zastoupení
náměstkyně hejtmana? Je zapotřebí pověřovací listina?
Žádost by měla být primárně podepsána statutárním zástupcem, ve Vašem případě hejtmanem. Ve výjimečném
případě může být podepsána i v zastoupení. V tom případě to musí být doloženo pověřovací listinou.

Pokud předložíme dokumentaci k žádosti o stavební povolení 17.9. 2010, stihne se posoudit do konce roku?
Ano. Stavební část se předkládá pouze českým hodnotitelům, hodnocení odborné části projektu je externím
hodnotitelům předáváno dříve než stavební dokumentace.

Jak zadat v Benefit7 rozpočet partnera?
Pro rozpočet partnerů je určena kapitola nazvaná „Partneři“. Do této záložky žadatel vyplní předpokládané výdaje
z rozpočtu připadající na jednotlivé partnery. Rozpočty jednotlivých partnerů se do celkového rozpočtu
automaticky nenačítají . Více Příručka pro Benefit7.

2

Dotazy ze semináře pro žadatele
v rámci Výzvy 1.3, PO 3, OP VaVpI
Musí se v Benefit7 vyplňovat synergické projekty?
V Benefit7 se synergické projekty nevyplňují. V rámci výzvy 1.3 nejsou případné synergické vazby bonifikovány.
Informativní popis synergických projektů je součástí studie proveditelnosti.

Je možné řízení bez zveřejnění jednání při zakázce malého rozsahu?
Každé plnění by mělo podléhat výběrovému řízení. Mimoveřejné jednání je možné jen ve zcela výjimečných
případech.

Musí být podepsán i překlad studie proveditelnosti v angličtině? Kde má být v české verzi podpis?
Mělo by být alespoň doloženo čestné prohlášení, že obě verze jsou kompatibilní. Podpis v české verzi by měl být
na konci.
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