Investice do vaší budoucnosti

Dotazy ze semináře pro žadatele PO 3
29. 1. 2010
1) Jakým způsobem doložit minulé investice do činností, na které je požadován příspěvek
(popularizace, propagace a medializace vědy a techniky)?
Zkušenosti s realizací aktivit v oblasti popularizace a propagace vědy a techniky budou
dokazovány z výkazu zisku a ztrát (bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly tyto aktivity
financovány).

2) Je stanoven počet Science Learning Center (SLC), jejichž vznik bude podpořen v rámci Výzvy
1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky?
Není. O podpoře bude rozhodovat a) kvalita projektu, b) skutečnost, že se jedná o nejlepší,
případně jediné SLC v regionu NUTS 3 (vylučovací kritérium v posledním kroku hodnocení) a
c) celková výše finanční alokace na výzvu 1.3. - Popularizace, propagace a medializace vědy a
techniky. Cílem není vznik SLC v každém regionu NUTS 3, ale podpora omezeného počtu
kvalitních nadregionálních center popularizace vědy a techniky.
V rámci výzvy není předem určen poměr prostředků na podporu SLC a Návštěvnických
center.

3) Je přípustné rekonstruovat pronajaté prostory v případě výzev 1.3 - Popularizace,
propagace a medializace vědy a techniky a 2.3 – Informační infrastruktury pro VaV?
V případě Výzvy 1.3 musí rekonstruovanou nemovitost vlastnit žadatel nebo partner
projektu. (Partnerem je subjekt podílející se na způsobilých výdajích projektu.)
V případě výzvy 2.3 může příjemce rekonstruovat pronajatou nemovitost. V takovém případě
je nutné doložit nájemní smlouvu a její udržitelnost po dobu udržitelnosti projektu.
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4) Pokud je projekt plánován v sídle, které nemá zpracovaný IPRM (Integrovaný plán rozvoje
města), ztrácí možnost zisku 10% bonifikace v rámci hodnocení projektu?
Ano, projekty v sídle bez IPRM přicházejí o možnost 10% bonifikace.
Pokud projekt realizován ve více městech, stačí doložit soulad s IPRM v jednom z nich.

5) Budou v rámci výzvy 1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky žadatelé
zpracovávat Studii proveditelnosti pomocí elektronického systému ESOP?
Ne, bude dána závazná osnova Studie proveditelnosti, která bude vypracovávána jako běžný
dokument.

6) Které indikátory je třeba sledovat po dobu udržitelnosti projektu?
Po dobu udržitelnosti projektu (tedy 5 let po skončení realizace projektu) je nutné sledovat
naplňování všech závazných indikátorů.

7) Jakým způsobem doložit, že projekt neobsahuje investice do staveb? Je nutné čestné
prohlášení?
Čestné prohlášení nebude vyžadováno. Skutečnost, že projekt neobsahuje investice do
staveb, musí být patrná z dostatečně podrobně zpracovaného rozpočtu projektu (včetně
nezpůsobilých výdajů projektu).

8) Náklady na externí zpracování projektu nese žadatel?
Náklady na externí zpracování projektu hradí žadatel. S tímto je samozřejmě spojeno riziko,
že projektová žádost nebude úspěšná a tyto náklady nebudou žádným způsobem uhrazeny
z dotace.
Do způsobilých výdajů lze zahrnout přípravné práce na projektu (konkrétní informace jsou
součástí Pravidel způsobilosti výdajů pro danou výzvu), které proběhly po 1. 1. 2008 – datum
zahájení projektu musí být stanoveno tak, aby zahrnovalo období, za které si chce žadatel (v
případě úspěšného schválení projektové žádosti) nechat uhradit způsobilé výdaje.
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9) Jaké jsou podmínky přijatelnosti partnera?
Partner v projektu musí splňovat stejné podmínky jako žadatel. V rámci OP VaVpI je za
partnera považován pouze subjekt s podílem na způsobilých výdajích projektu. Subjekty,
které na způsobilých výdajích podíl mít nebudou je možno v projektu uvést jako
spolupracující subjekty.

10) Specifikujte subjekt využívající služby informační infrastruktury pro VaV?
Subjektem se zde rozumí každá právnická osoba či jednotlivé organizační složky státu či
územních samosprávných celků, která využívají služeb informační infrastruktury pro VaV.

11) Je v rámci Výzvy číslo 2.3 - Informační infrastruktury pro VaV podporováno kromě přenosu,
ukládání, archivace a sdílení velkého množství dat také jejich zpracování?
Stroje a zařízení, která kromě přenosu, ukládání, archivace a sdílení velkého množství dat
také data zpracovávají, jsou způsobilým výdajem projektu podaného v rámci této výzvy.
Způsobilými mzdovými výdaji jsou výdaje na činnosti, které se váží na instalaci a zprovoznění
vznikající anebo rozšiřující se informační infrastruktury pro VaV.

12) Je v rámci Výzvy číslo 2.3 - Informační infrastruktury pro VaV způsobilým výdajem pokládka
optického kabelu?
Pokládka optického kabelu, která zahrnuje pouze stavební výdaje na rekonstrukci a
modernizaci, je způsobilým výdajem v rámci této výzvy. V rámci způsobilých výdajů této
výzvy lze posílit existující linky již položených tras přidáním nových svazků kabelů, anebo je
možné využít již existujících stavebních prvků (kolektory a podobně) k natažení nových
kabelů. Způsobilým výdajem však v řádném případě nejsou výkopové práce a tvorba vlastní
páteřní sítě.
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