Aplikace Benefit7 a ESOP

Budou v Benefit7 vypracované vzory smluv mezi žadatelem a partnerem?
V Benefit7 vzory smluv nebudou. Tato webová aplikace slouží pouze ke sběru dat.

Jakým způsobem budou řešeny povinné přílohy projektové žádosti?
Z technického hlediska budou přílohy, které jsou povinné, vyjmenované v příslušných záložkách
systémů ESOP i Benefit7. Do ESOP se vkládají dokumenty v elektronické podobě a stávají se tak tělem
výstupu z ESOP, do Benefit7 se bude u příslušného názvu přílohy zaznamenávat, zda je příloha
doložena v papírové podobě, anebo zda jde o přílohu k danému projektu nerelevantní.

Bude možné nasdílet projekty v ESOP ve dvou stupních tak, aby se oddělili uživatelé s kompetencí
pouze do projektu nahlížet a projekt upravovat? (Tak, jak to umožňuje formulář žádosti v
Benefit7?)
Tuto funkčnost ESOP nepodporuje. Pro informaci osob bez možnosti editace má primárně sloužit
tiskový výstup z aplikace (ve formátu.pdf).

Přístupy do aplikace ESOP - bude možné, aby do jednoho projektu zadávalo údaje více osob
najednou? Při obrovském objemu dat, která je nutné do systému vložit, by to bylo vhodné a
žádoucí. Je velice obtížné všechny údaje vkládat přes jednu osobu.
Ano, projekty lze nasdílet a to na úvodní straně v tabulce, která shrnuje všechny projekty. Je nutné
kliknout na tlačítko ve sloupci „Sdílení (počet)“ a zde vyplnit emailovou adresu osoby, se kterou
chcete projekt sdílet. Osoba musí být také registrovaná v aplikaci. Aktivně pracovat na žádosti může
jenom jedna osoba.

V aplikaci Benefit7 v záložce Projekt jsem chtěla vyplnit název IPRM, do kterého jsme zapojeni.
Bohužel se mi nepodařilo zde název IPRM a tudíž ani příslušnou aktivitu dohledat.
V těchto polí jsou seznamy pouze těch IPRM a jejich aktivit, které byly již schváleny. Pokud bylo vaše
IPRM schváleno a jste schopni získat Prohlášení o zapojení do IPRM, ale přesto jste se nenašli v
předdefinovaném číselníku, obraťte se na řídící orgán. V žádosti uveďte název konkrétního IPRM, do
kterého jste zapojeni, poté budete ŘO informováni o dalším postupu.
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Lze v žádosti Benefit7 zadat pozdější termín dosažení cílového hodnoty indikátorů než je poslední
den realizace projektu? Půjde žádost uzavřít a finalizovat?
V OP VaVpI není nastavena podmínka, že datum dosažení cílové hodnoty monitorovacího indikátoru
musí být nižší nebo rovno datu ukončení realizace. Indikátory se sledují k roku 2015 (viz Příloha č. 8
PPŽ).

Má se v Benefit7 zaškrtnout pole o tom, že projekt má partnera, i když se jedná o partnera bez
finančního příspěvku?
V ESOPu se partner bez finančního příspěvku nevyplňuje, pouze v rámci záložky uživatelé.
Předpokládám, že to bude v Benefit7 podobně, tedy že partner bez finančního příspěvku nebude v
této kolonce uváděn.
Pole Partner projektu se nezaškrtává, pokud se jedná o partnery bez finančního příspěvku. V případě,
že se jedná o pole vyjmenované v Příloze č. 1 Příručky pro Benefit7 platí, že údaje v daných polích
musí být shodná v obou aplikacích.

Jak máme řešit, že v aplikaci ESOP není možné zadat právní formu?
V případě výskytu tohoto problému se prosím obraťte na emailovou adresu: opvyzkum@msmt.cz.
V emailu uveďte, jakou právní formu v aplikaci postrádáte. Po odstranění problému bude
informování.

Zajímalo by mě, co se zamýšlí v Benefitu pod pojmem synergické projekty. Pouze ty, které jsou již
podané? Systém totiž vyžaduje číslo projektu, tím pádem jsme ochuzeni o možnost popsat projekty
teprve připravované.
Lze předkládat synergie pouze pro projekty, které již mají podanou Projektovou žádost a tím
přiřazené registrační číslo. Vzájemná synergie se ověřuje v průběhu hodnocení a nelze bonifikovat
neexistují vazby.

Máme v ESOPu vyplněnou již velkou většinu financí, ale nemůžu se dopočítat toho, abych měl
projekt udržitelný. Ať přidávám vlastní finance, jak chci a kdy chci, vždy se sníží pouze celková
dotace a částka chybějící na pokrytí nákladů zůstává pořád podobná. Máme v rezervním fondu
nainvestovány prostředky, které pak chci použít (cca. 10 mil. Kč), ale v ESOPu není jak, nebo to
prostě neumím. Kde dělám chybu?
Udržitelnost je zkoumána až v oddíle Zdroje pro finanční udržitelnost na záložce financování.
Prostředky z rezervního fondu potom patří do řádku Ostatní zdroje + v komentáři nutno uvést, že se
jedná o prostředky ze stávajícího rezervního fondu. Udržitelnost je považována za zajištěnou, pokud
řádek Zbývá dofinancovat je ve všech letech roven nule.
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Chtěla jsem se zeptat na záložku v Benefitu7: Kategorizace pomoci k údaji: výběr hospodářské
činnosti. Jsme výzkumný ústav s činností výzkum a vývoj v oblasti zemědělské. Jakou hospodářskou
činnost máme na této záložce vybrat? Jedná se o činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu;
podnikatelskou činnost?
Dle Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) jsou výzkumná pracoviště OKEČ 73 – u
subjektů jejichž hlavní (převažující) ekonomickou činností je výzkum a vývoj OKEČ 731.
Dle systematické části OKEČ platné od 1. 1. 2003 jsme zařazeni pod touto sekcí. Chtěla bych vás
poprosit o potvrzení, že jsem náš výzkumný ústav zařadila správně.
Jedná se o hospodářskou činnost projektu, na kterou je zaměřen, nikoliv činnost žadatele.

Jak je to s monitorovacími indikátory v Benefitu7? Jsou v souladu s ESOP a Přílohou č. 8?
Ano, aplikace ESOP, Benefit7 a Příloha č. 8 by měly být v souladu. Jedná se celkem o 29
monitorovacích indikátorů za prioritní osu 2.

Popis projektu v Benefitu obsahuje pouze 2000 znaků. Musí být totožný s verzí v ESOP aplikaci (tam
nejsou omezení - máme popis o hodně delší) - nebo může být v Benefitu krácen, případně jinak
přizpůsoben?
Svůj popis prosím, zkraťte. Počítá se s tím, že bude stručnější.

Je možno do Benefitu navolit kromě hlavní kontaktní osoby také 2 další kontaktní osoby? V ESOP
aplikaci je prostor, domnívám se pouze pro jednu osobu.
Lze vložit pouze jednu kontaktní osobu, tak jako v ESOP. Vyplňuje se jedna osoba a to hlavní
kontaktní osoba.

V záložce Benefitu Synergické projekty je synergický projekt veden pouze pod označením číslo
projektu - tedy ne název. Rozumí se oním číslem registrační číslo projektu?
Ano, myslí se tím registrační číslo projektu. Pole Název synergického projektu bude od 5. 8. 2009
v Benefit7 také k dispozici.
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