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04.01.2008 09:21 Číslovaná informace – seminářk validacím 23. 1. 2008
Vážení príjemci,
rádi bychom Vás informovali o termínu konání semináre k validacím. V poradí jiždruhý seminár k
validacím se uskutecní ve stredu 23. ledna od 10h. Pozvánku spolu s programem naleznete v príloze.
Seminár venovaný validacím v úvodní cásti shrne základní informace, které byly prezentovány na
prvním seminári k validacím. Soucástí semináre bude dále prezentace zkušností RP, která již
validovala své produkty. Chápání celého systému na praktických príkladech si budete moci overít v
prubehu workshopu. V neposlední rade bude prostor venován také vašim dotazum.
Chteli bychom Vás tímto upozornit, že na adrese
http://www.equalcr.cz/files/clanky/878/metodologie_validace.pdf je k dispozici prírucka Metodologie
validace produktu CIP EQUAL, se kterou je vhodné se pred seminárem seznámit.
Vaše registrace zasílejte nejpozdeji do stredy 16. ledna na adresu equal.nps@cz.pwc.com. Do zprávy
uvedte vedle císla Vašeho projektu také jména úcastníku za Vaše rozvojová partnerství.

S práním pekného dne,
tým NPS

04.01.2008 10:17 Re: Číslovaná informace - seminářk validacím 23. 1. 2008
Vážení príjemci,
omlouváme se za chybne prilo ž
ený dokument. Níže naleznete jižsprávnou pozvánku.

S práním pekného dne i nového roku,
Ivana Sobolíková
NPS EQUAL

08.01.2008 17:27 Číslovaná informace – vertikální mainstreaming urgence
Vážení príjemci,
všem ješte jednou prejeme úspešné vkrocení do roku 2008 a zároven Vám s dovolením zasíláme
císlovanou informaci týkající se zaslání podkladu pro vertikální mainstreaming (prenos zásadních
inovací na národní úrovni)Termín pro zaslání podkladu pro vertikální mainstreaming byl stanoven na

4.1.2008, ale k danému dni jsme obdrželi podklady pouze od 19 RP. Jsme si vedomi, že záverecné
mesíce (listopad a prosinec) jsou velmi hektické a plné rozlicných termínu a zároven i dovolených.
Nesplnení termínu proto pricítáme spíše k výše uvedeným duvodum nežke skutecnému nezájmu z
vaší strany.
Z tohoto duvodu bylo ve spolupráci s RO dohodnuto, že bude stanoven dodatecný termín pro zaslání
podkladu pro vertikální mainstreaming a to 18. ledna 2008.
Tímto bychom chteli vyzvat všechna RP k zaslání informace k produktum, které by mely být
urceny k mainstreamingu na národní úrovni. Informace by mela být pripravena za kaž
dý produkt v
následující strukture:
(a) informace/požadavek na adresáty požadované mainstreamingové aktivity (tj. název instituce
(napr. MPSV), konkrétní organizacní jednotku/ky a prípadne i osobu/y, které by mely být osloveny)
(b) požadovaná forma aktivity
(napr. osobní jednání, pracovní seminár apod.)
(c) zduvodnení, proc by mela príslušná kontaktovaná instituce, ci její cást, mít zájem na
mainstreamingu nabízeného produktu
(napr.: RP nabízí vývojovou a realizacní kapacitu i prakticky overené produkty pro rychlou
implementaci definované cásti strategie celoživotního ucení CR; vyplývá to ze zákona; operacní
program pož
aduje realizaci aktivit, pro které by mohl být produkt systémove využit apod.)
(d) požadavek na soucinnost RO MPSV pri navržených aktivitách mainstreamingu (napr. zajistit
jednání a být u nej apod.)
V prípade, že Vaše produkty urcené k vertikálnímu mainstreamingu ješte nejsou dokoncené ci ve
stavu, kdy by mohly být mainstreamovány, prosíme uvedte toto zretelne hned v úvodu daného
podkladu spolecne s indikací, kdy (k jakému datu) bude mainstreaming možný. Zároven pokud
nemáte ž
ádné produkty, které by mely být urceny k mainstreamingu na národní úrovni nebo pokud
nemáte o tuto koordinacní aktivitu mainstreamingu zájem (napr.: vertikální mainstreaming provádíte
úspešne po vlastní linii) prosíme pouze o zaslání této informace.
V prípade neobdržení podkladu nebo jiné informace z vaší strany budeme tuto skutecnost považovat
za nezájem z Vaší strany a nebudete zapojeni do koordinace vertikálního mainstreamingu.
Rádi bychom zduraznili duležitost zvýšení cinnosti na mainstreamingu vytvorených produktu a to
zejména vzhledem k blížícímu se konci programu CIP EQUAL.
Mainstreaming (vertikální ci horizontální) vytvorených produktu je nejduležitejší cástí Akce 3 a
konecným cílem programu a všech jeho projektu.

Predem dekujeme za spolupráci.
S pozdravem
tým NPS

09.01.2008 08:54 Číslovaná informace
Vážení príjemci,
dovolujeme si Vám predat upozornení týkající se problematiky dodržování práv duševního vlastnictví.
V souladu s clánkem II.B.10 Rozhodnutí o poskytnutí dotace a se zákonem c. 121/2000 Sb. - Autorský
zákon, bychom Vám chteli pripomenout, že je nutné dodržovat autorská práva a uvádet zdroje a
citace, pokud jsou užívány v textových výstupech projektu.

Tuto otázku považujeme za duležitou, a je jí proto venována pozornost pri kontrole monitorovacích
zpráv a dalších kontrolách projektových výstupu. Krome mož
ného porušení autorského zákona je na
tuto problematiku nahlíženo i s ohledem na realizaci projektových aktivit a plnení inovativních cílu
projektu.
Pokud došlo k zanedbání ci opomenutí z Vaší strany, chteli bychom Vás požádat o sjednání nápravy.
Na záver bychom chteli tlumocit omluvu všem RP, která dbají na práva duševního vlastnictví a
postupují plne v souladu s uvedeným zákonem a na která se tak tato zpráva nevztahuje. Pevne
veríme, ž
e takových RP je výrazná vetšina.

S práním pekného dne,
RO a NPS

14.01.2008 17:40 Číslovaná informace - Sborník produktůCIP EQUAL
Vážení príjemci,
dovolte nám zaslat Vám informaci k pripravovanému sborníku inovativních produktu CIP EQUAL.
Tato publikace, která zahrne v rámci CIP EQUAL vytvorené produkty, bude primárne urcena
potenciálním už
ivatelum produktu jako podpora mainstreamingu, a to jak vertikálního (cílovou
skupinou by meli být zejména osoby, které se zúcastnily/byly pozvány na výrocní konferenci CIP
EQUAL), tak horizontálního (cílovou skupinou jsou v zásade organizace a instituce na úrovni RP).
Pujde tedy o prehled projektu a jejich produktu, kde si budou moci potenciální uživatelé najít "svuj"
produkt/projekt a seznámit se s ním.
Publikace bude po jejím sestavení, které se predpokládá v mesíci breznu, distribuována relevantním
institucím a organizacím – potenciálním už
ivatelum produktu. Publikace bude zaslána rovnežVám a v
elektronické podobe bude k dispozici i na www.equalcr.cz.
Pri sestavení publikace se bude vycházet z jiždríve zaslaných tabulek A, popr. B u tech produktu,
které byly/budou validovány. Chteli bychom Vás proto požádat, abyste nám v prípade, že
a) informace v tabulkách A, popr. B, které jste nám poskytli, jižnejsou zcela aktuální (Vášprodukt byl
dokoncen a došlo k úprave ci došlo ke zmene v nekterých informacích napr. kontaktní údaje apod.)
b) si prejete nekteré informace doplnit,
zaslali aktualizaci, a to do stredy 23. ledna.
Dále bychom Vás chteli informovat, že pri sestavování sborníku, mužete být kontaktováni pracovníky
NPS pro upresnení nekterých skutecností.
Dekujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem,
tým NPS

15.01.2008 16:36 Vertikální mainstreaming - př
ipomínka termínu k zaslání
podkladů

Dobrý den,
s dovolením pouze pripomínáme, že tento pátek 18. 1. 2008 je termín pro zaslání podkladu pro
vertikální mainstreaming (viz císlovaná informace z 8. 1. 2008).
Dekujeme za spolupráci.
S pozdravem
Vladislava Žižková
NPS/Equal

24.01.2008 17:24 Číslovaná informace – validace a dotaz na seminář
e
Vážení príjemci,
na úvod bychom chteli podekovat všem úcastníkum vcerejšího semináre a workshopu "validace dobré
praxe 2", který byl vetšinou z Vás ohodnocen jako velmi prínosný. Tato zpetná vazba nás velice teší a
veríme, ž
e pro Vás budou prínosné i další plánované semináre. Na pocátek brezna je prozatím
plánován workshop k vertikálnímu mainstreamingu, zamerený na techniky lobbyingu a prezentace
produktu, a v mesíci kvetnu by mel probehnout seminár k ukoncení projektu.
Tímto bychom Vás chteli požádat o zaslání dalších témat a problematických oblastí, na které by bylo
podle Vašeho názoru prínosné usporádat seminár.

V souvislosti s validací bychom Vás dále chteli požádat o zaslání krátké odpovedi na níže uvedené
otázky. Údaje, které máme k dispozici (napr. v tabulkách A) se ukazují v tomto ohledu jako ne zcela
aktuální.
A) Budete v rámci Vašeho RP validovat produkt/y?
B) Pokud ano, jaké produkty budou validovány a v jakých termínech?
Odpoved nám prosím zašlete do pátku 1. února.

S pozdravem,
tým NPS

11.02.2008 17:33 Číslovaná informace – závěrečná konference CIP EQUAL
Vážení príjemci,
vzhledem k blížícímu se konci ukoncení programu bychom Vám chteli predat informace k termínu
poslední mainstreamingové konference CIP EQUAL a výberu produktu, které budou na konferenci
prezentovány.

Záverecná konference probehne ve dnech 22. – 23. dubna 2008.
Konference bude stejne jako výrocní konference 2007 organizována formou workshopu za každou
NTS. Na rozdíl od výrocní konference by mely být predstaveny za kaž
dou sít pouze 2 – 4 produkty,
kterým bude venován vetší prostor (25 minut prezentace + 10 minut diskuze). V prípade, že produkt
bude možné predstavit interaktivnejší podobou, muže být cas venovaný na jeho prezentaci až
dvojnásobný (max. 70 min.). Vetší prostor bude venován i výstavkám jednotlivých NTS ci RP.

Prezentované produkty pro workshopy budou vybrány následujícím zpusobem:
1) RP, která mají zájem o prezentace, pripraví podklady pro výber, které budou obsahovat písemný
nástin charakteru prezentace, tedy predevším informace o produktu, osnove prezentace, o tom, jak
budou prípadne zapojeni ostatní úcastníci workshopu a také informaci o preferované dobe zarazení
(1. den konference odpoledne nebo 2. den konference dopoledne). Jako podklady pro posouzení
produktu budou použity také tabulky A, B poprípade C, které rovnežpriložte. Soucasne priložte pro
úcely prípravy tišteného programu konference také jméno osoby, která bude prezentovat, a strucnou
anotaci produktu, který budete prezentovat (v rozsahu cca 30 slov, tj. tri rádky textu).
Podklady je nutné zaslat nejpozdeji do 3. brezna predsedum NTS a v kopii na NPS.

2) NTS vyberou 5–6 produktu za použití následujících kritérií:
míra inovativnosti produktu
validovanost, prípadne jiné overení kvality
mainstreamingový potenciál
zajímavost zpusobu prezentace (podpurné kritérium, preferováno je predevším zapojení publika;
pokud to je možné, meli diváci produkt vyzkoušet a „zažít“, nikoliv o nem pouze slyšet. Prezentovat
nemusí pouze jeden clovek, mohou být napr. zapojeni i clenové cílových skupin apod.)
Vybrané produkty zašlou predsedové NTS na NPS do 20. brezna 2008 na adresu
equal.nps@cz.pwc.com. NPS podklady následne predá RO.
3) RO provede finální výber produktu a nejpozdeji do 2. dubna 2008 bude informovat RP o výsledcích.
4) Pred vlastní konferencí (s predstihem týden – 14 dní) probehne setkání prezentátoru a RO s cílem
vyjasnit si role na WS a finalizovat prezentace. Po tomto jednání by mely být predloženy RO
prezentace ve finální verzi tak, aby mohlo být zajišteno jejich vytištení pro vlastní konferenci.
Ostatní produkty bude možné na konferenci prezentovat formou výstavky. Jednotlivým NTS budou s
prihlédnutím k poctu zapojených projektu vyhrazeny približne následující prostory:
NTS A – 5 stolu
NTS B – 5 stolu
NTS C – 4 stolu
NTS D – 6 stolu
NTS E – 3 stoly
NTS F – 3 stoly
Zpusob využití tohoto prostoru bude ponechán na rozhodnutí NTS (spolecná prezentace NTS nebo
prezentace jednotlivých RP).
O technických parametrech prostoru pro výstavky a možnostech technického zabezpecení budete
informováni cca mesíc pred konferencí.

S pozdravem,

tým NPS a RO

27.02.2008 09:12 Produkty do databáze EU
Vážení clenové a experti NTS,
dovolujeme si Vám zaslat informaci k výberu produktu do databáze EU, která má sloužit k
mainstreamingu tech nejlepších z výstupu jednotlivých clenských státu na úrovni EU. Tuto databázi
najdete na http://ec.europa.eu/employment_social/equal/products/index_en.cfm . Databáze by mela
obsahovat konkrétní nástroje pro rešení konkrétních problému znevýhodnených skupin, které mají
potenciál být využity v zahranicí.
Na základe dotazníku od vybraných RP vyplnených na prelomu roku 2007 a 2008 a poté, co následne
RO s Evropskou komisí vyjednal navýšení poctu produktu za CR na 10 produktu, bylo RO vytipováno
10 produktu k umístení do databáze. Informace o techto produktech budou umísteny na ESF fóru
(https://forum.esfcr.cz/), a to vždy v klubu príslušné NTS, za kterou byl daný produkt navržen.
Nyní bychom Vás chteli požádat o zaslání Vašeho vyjádrení k produktum navrženým za Vaši NTS,
príp. navržení jiných produktu, které považujete pro umístení do evropské databáze za vhodnejší. Své
pripomínky prosím zasílejte prímo do klubu Vašich NTS na ESF fóru. Prostrednictvím ESF fóra
umožníte, aby Vaše komentáre videli i ostatní a mohli na ne ihned reagovat.
Produkty nominované do databáze Evropské komise musí splnovat následující kritéria:
a.
kvalita - produkt byl úspešne validován/overen jiným zpusobem, prípadne je validace/jiné
overení plánováno
b.
prenositelnost:
§
jazyková – existující / plánovaná / potenciálne možná anglická verze produktu nebo alespon
cásti ci abstraktu produktu;
§
vecná – fyzická hmatatelnost (napr: publikace, CD, DVD, atd.) a samostatnost, resp.
nezávislost na specifikách daného projektu nebo specifikách CR; jde skutecne o „produkt -konkrétní
nástroj“ a nikoliv o pouhý popis projektu;
c.
dlouhodobá kontaktní osoba mluvící anglicky – mož
nost poskytnout bližší informace o
produktu prípadným zahranicním zájemcum v budoucnu.
Produkty nominované do databáze Evropské komise mohou splnovat také následující kritéria. Tato
kritéria nejsou podmínkou pro zarazení do databáze, ale pri výberu k nim bude prihlédnuto.
d.
zájem o produkt v zahranicí – prokazatelný zájem zahranicních partneru (i mimo dané TCA);
dosažené mezinárodní úspechy; jižprobíhající / úspešný mainstreaming produktu v EU;
e.
inovativnost v rámci EU – vypracované srovnání s podobnými produkty v EU (napr. produkty
jiždo databáze umístené ci jinak publikované v rámci EQUAL nebo mimo EQUAL). Nemelo by jít o
totožný produkt, který byl jižvyvinut v jiném státe, ale muže být blízký, príp. kvalitnejší;
f.
zduvodnení proc je produkt vhodnejší než
-li ostatní navržené produkty.
U každého Vámi nove navrženého produktu prosím uvedte jméno príjemce a strucný komentár (2 – 3
vety) ke každému z výše uvedených povinných prípadne nepovinných kritérií. Komentár by mel být co
nejvýstižnejší a konkrétne popsat, jakým zpusobem je dané kritérium splneno. Jako prílohu k popisu
pripojte také validacní tabulku B poprípade A navrhovaného produktu.
Vaše pripomínky vložte na ESF fórum nejpozdeji do pátku 7. brezna. Na jejich základe provede RO
finální výber a vybrané produkty predá EK.
V prípade, že nejste dosud zaregistrováni na ESF fóru, mužete se zaregistrovat na
https://forum.esfcr.cz/registration.php. Doporucujeme vložit si odkaz na Klub Vaší NTS do záložek
(tlacítko na 1. rádku nad editacním oknem) – pak Vám bude chodit upozornení na nové príspevky v
Klubu na Váše-mail.

S pozdravem,
tým NPS

04.03.2008 17:57 Workshop k vertikálnímu mainstreamingu
Vážení príjemci,
rádi bychom Vás informovali o termínu konání workshopu k vertikálnímu mainstreamingu, který
probehne ve ctvrtek 20. brezna od 10h v prostorách PwC.
Vaše registrace zasílejte nejpozdeji do pátku 14. brezna na adresu equal.nps@cz.pwc.com. Do
zprávy uvedte vedle císla Vašeho projektu také jména úcastníku za Vaše rozvojová partnerství.

S práním pekného dne,
tým NPS

01.04.2008 17:51 Číslovaná informace – aktualizace metodologie validace
Vážení príjemci,
dovolujeme si Vám zaslat nekteré doplnující informace k valdiacnímu procesu, které vyplynuly z
dosavadních zkušeností RP s validacemi.
1) Cestovní náhrady potenciálních u ž
ivatelu, peers jsou zpusobilými výdaji. Tyto náhrady jsou hrazeny
z druhé kapitoly. Jelikožmuže nicméne dojít k tomu, že úcastníci techto skupin budou z jiých projektu
CIP EQUAL, je zároven nutné zajistit z Vaší strany, že jejich cestovní náklady nebudou v rámci
programu nárokovány dvakrát (tedy jak Vámi - poradatelským RP, tak ani v rámci jejich materského
RP). Doporucujeme proto hradit tyto výdaje materským RP a pouze v prípade, kdy by se ukázalo, že
tento projekt nemá disponibilní prostredky, hradit tyto z Vašich rozpoctu. Ideálním rešením je vyžádat
si v takovém prípade cestné prohlášení úcastníka, ž
e výdaje budou nárokovány pouze ve vašem
projektu.
2) Osvedcení. RO bude vydávat úspešne validovaným produktum osvedcení o validaci. Validované
produkty musí spadat do kategorie 1, prípadne 2, nicméne zde bude osvedcení vydáno ažpo
doložení zpracování úprav produktu. Vydání osvedcení nicméne nebude automatické. Je treba si o
nej zažádat prostrednictvím NPS. Pokud máte zájem o vydání tohoto osvedcení, zašlete nám Váš
požadavek prostrednictvím e-mailu.
3) Predávání dokumentace k validacím na NPS. Dokumentaci predávejte nejpozdeji do 14 dní po
uskutecnení validacního jednání, a to jak v písemné tak elektronické verzi. Stejná pravidla se týkají i
predání samotných produktu, které byly validovány. Tímto bychom chteli pož
ádat RP, která již
provedal validaci, aby zaslala na NPS také elektronickou verzi. Elektonická forma dokumentace
umožní RO a NPS efektivne využít výsledky validace k vertikálními mainstreamingu.

Zároven si Vám dovolujeme zaslat informaci, že byla aktualizována Metodologie validace produktu
CIP EQUAL. Aktualizovanou metodologii naleznete v príloze a rovnežna
http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=877. Mezi hlavní zmeny patrí:

a) kapitola 3 - informace k mainstreamingovému plánu
b) kapitola 3 - dokumentace predkládaná po validacním jednání na NPS. Dokumentaci spolu s
produktem je treba vedle tištené formy predat také elektronicky.
c) kapitola 4 - vymezení skupin produktu dle výsledku validace. V prípade doporucení ze strany
úcastníku jednání pro modifikaci produktu nad rámec, který byl puvodne plánován, není treba pro
odvalidování produktu dokládat jejich zapracování.
d) kapitola 7 - casto kladené otázky k validacím.

S práním úspešné realizace Vašich projektu,
tým NPS

04.04.2008 10:16 Číslovaná informace - Bad practice
Vážení príjemci,
dovolujeme si Vám zaslat informaci k tzv. neosvedcené (špatné) praxi.
Vedle shromaždování informací k tzv. dobré praxi je cílem CIP EQUAL evidovat rovnežinformace k
tzv. neosvedcené praxi. Vzhledem k tomu, že program CIP EQUAL funguje na bázi „laboratore“ tedy
principu vyvíjení a testování inovativních nápadu, muže pochopitelne dojít k situaci, že nekteré
produkty ci postupy neprinášejí ocekávané výsledky. Skutecnost, že jste pri overení vašich nápadu
dospeli k identifikaci vašeho produktu/postupu jako neosvedcené praxe muže být prínosná pro ostatní
projekty, které se budou v budoucnu obdobnou problematikou zabývat. Na základe vašich informací
se tak budou moci vyvarovat vámi popsaných nedostatku a „slepých ulicek“. Aby informace o
neosvedcené (ale i dobré) praxi byly pro ostatní co nejprínosnej ší, je treba popsat (ve zpráve z
validace a také v záverecné technické monitorovací zpráve) detailne samotný produkt/proces vcetne
podmínek jeho aplikace. Duležité je predevším identifikovat príciny neúspechu. Je totižmožné, že
produkt postací modifikovat, aby prinesl ocekávané výsledky. Ve Vašem prípade je napríklad
nevhodný pro danou cílovou skupinu, ale je mo ž
né, že muž
e být využit nekým jiným.
Z hlediska hodnocení vašeho projektu je však nutné upozornit, že o neosvedcenou praxi jde pouze v
situaci, kdy vámi vyvinutý produkt nemá ocekávané efekty na trhu práce (tj. výstup projektu neprináší
ocekávané výsledky). Tato situace, je-li Vámi detailne analyzována a popsána, nepovede k
negativnímu hodnocení Vašeho projektu ze strany RO. Jiná je situace v prípade, že byste produkt
vubec nevytvorili (tj. projekt nevyvinul výstupy popsané v DPA), zde jde o urcité selhání projektu a
mohlo by se jednat o nedodržení ustanovení DPA.

Dle výše uvedeného byl rovnežaktualizován metodický pokyn k ukoncení dotace.

S pozdravem,

tým NPS

04.04.2008 10:33 Číslovaná informace - Aktualizace Př
íruček pro př
íjemce a
metodického pokynu pro ukončení projektu
Vážení príjemci,
dovolujeme si Vás upozornit, že došlo k aktualizaci následujících dokumentu s platností od dubna
2008. Dokumenty jsou rovnežke stažení na www.equalcr.cz.
- Prírucka pro príjemce pro Akci 2 a 3 verze 1.5. (hlavní zmeny jsou uvedeny na zacátku dokumentu)

- Prírucka pro príjemce pro Akci 3 verze 1.1. (hlavní zmeny jsou uvedeny na zacátku dokumentu)

- Metodický pokyn pro ukoncení projektu vcetne vyúctování dotace dle Vyhlášky Ministerstva financí c.
551/2004 Sb. Metodický pokyn je urcen jak pro projekty Akce 2 a 3, tak projekty Akce 3. Prípadné
odlišnosti jsou v textu oznaceny. V souvislosti s aktualizací pokynu došlo rovnežk aktualizaci
záverecných dokumentu pro Akci 3.

S práním úspešné realizace Vašich projektu,
tým NPS

02.05.2008 12:37 Číslovaná informace – evaluace CIP EQUAL
Vážení príjemci,
dovolujeme si Vám predat informaci RO k evaluacním studiím, které jsou zpracovávány, resp. budou v
nejbližší dobe zahájeny v rámci implementace CIP EQUAL. Vedle prubežného hodnocení CIP EQUAL
se jedná o evaluace jednotlivých principu EQUAL (mezinárodní spolupráce, partnerství a gender
mainstreaming), které nebyly zahrnuty do výše zmíneného prubežného hodnocení.
Tyto evaluace mají za cíl vymezit dobrou i špatnou praxi pri implementaci CIP EQUAL. Jedná tedy o
vyhodnocení toho, do jaké míry byl CIP EQUAL úspešný, cožpomuže nastavit implementaci principu
a využít inovace v programech ESF v období 2007–2013. Vaše zapojení do evaluacního procesu
umožní evaluátorum zpracovat závery a doporucení, díky kterým se jejich adresáti (rídící orgány,
zprostredkující subjekty apod.) více zamerí na jejich realizaci v nových ESF programech. Zaclenení
techto principu v novém programovacím období Vám tak zvýší možnosti ucházet se o financní
podporu pro projekty navazující na CIP EQUAL.

RO si je vedom, že toto období je pro všechny subjekty CIP EQUAL velmi nárocné vzhledem k
mainstreamingu a aktivitám týkajících se ukoncování projektu. Pri komunikaci s evaluátory je nicméne
kladen duraz na to, aby bylo vytížení co nejmenší.
V nejbližší dobe by Vás meli oslovit evaluátori principu mezinárodní spolupráce s on-line dotazníkem.
Nekteré z Vás pak požádají o rozhovor, prípadne si u vybraných projektu vyžádají další informace ke
zpracování prípadových studií. Další evaluacní studie, v rámci kterých budete osloveni podobným
zpusobem, budou zahájeny v následujících nekolika týdnech.
Pro vetší prehlednost uvádíme názvy evaluacních studií a spolecnosti, které dané evaluace
zpracovávají a které Vás budou v této veci kontaktovat:
a) 3. etapa prubežného hodnocení CIP EQUAL – Ireas centrum, s.r.o. a Evasco, s.r.o.
b) evaluace principu mezinárodní spolupráce CIP EQUAL - Navreme Boheme
c) evaluace principu gender mainstreaming – Regio Partner, s.r.o.
d) evaluace principu partnerství – (dosud nebyla uzavrena smlouva)

Dekujeme za spolupráci.
S pozdravem,
tým NPS

19.05.2008 09:32 Číslovaná informace – závěrečné jednání NTS
Vážení príjemci,
dovolujeme si Vám predat nabídku rídícího orgánu na usporádání spolecného záverecného jednání
NTS, které by vám melo poskytnout podporu ve Vaši práci predevším v oblasti mainstreamingu i v
záverecné fázi Vašich projektu, a to s durazem na perspektivu do budoucna. Toto jednání bylo
naplánováno mj. i na základe žádosti nekterých RP, která by ráda získala informace o cinnostech a
aktivitách jiných NTS/projektu.
Soucástí jednání, probíhajícího v plénu za úcasti jednotlivých NTS, bude:
a) zhodnocení mainstreamingových strategií a cinnosti NTS dlouhodobými experty/expertkami;
b) informace RO k možnosti sítové spolupráce v rámci OP LZZ a dalších ESF programu;
c) tématické síte / komunity na evropské úrovni v programovacím období 2007–2013
d) prípadne další témata dle Vašich návrhu.
Pokud projevíte zájem, jsou možné diskuse v rámci jednotlivých NTS. Tyto diskuse by mohly
zahrnovat výber tématu NTS a konkrétní kroky k zalo žení navazujících sítí a jejich financování.
Potvrzení zájmu o organizaci takovéhoto jednání nám zašlete nejpozdeji do pátku 23. kvetna 2008.
Do stejného data rovnežmuž
ete zasílat návrhy dalších témat k jednání.
Predbežný termín jednání je stanoven na 25. cervna 2008 v Praze.
Veríme, že nabídku rádi prijmete a jednání bude pro Vás prínosem ve Vaší soucasné i budoucí práci.

S práním pekného dne,
tým NPS a RO CIP EQUAL

19.05.2008 15:52 Číslovaná informace – aktualizace Př
íručky pro př
íjemce
Vážení príjemci,
dovolujeme si Vás zaslat informaci, že od 19. kvetna 2008 dochází k aktualizaci Prírucky pro príjemce.
Od tohoto data bude v platnosti Prírucka verze 1.6. (respektive 1.2. pro projekty Akce 3).
Hlavní zmeny oproti predchozí verzi jsou následující:
a) Prírucka ošetruje problematiku práv duševního vlastnictví, a to prostrednictvím specifikace
povinnosti zajistit volnou širitelnost vyvinutých produktu prostrednictvím podepsání nevýhradní
podlicencní smlouvy s poskytovatelem dotace.
b) Casová zpusobilost výdaju na lidské zdroje je prodlou ž
ena o jeden mesíc po skoncení projektu.
Tzn. že mzdy, které budou vyplaceny do jednoho mesíce po skoncení projektu budou uznány za
zpusobilé.
c) Došlo ke zmene vyhlášky, kterou se stanoví zásady a termíny financního vyporádání vztahu se
státním rozpoctem, státními financními aktivy nebo Národním fondem (vyhláška c. 551/2004 byla
nahrazena vyhláškou c. 52/2008).

Novou verzi Prírucky naleznete v príloze a bude k dispozici rovnežna www.equalcr.cz. Dále bude dle
techto zmen v nejbližší dobe aktualizován Metodický pokyn pro ukoncení projektu.

Prírucka pro Akci 2 a 3:

Prírucka pro Akci 3:

V prípade dotazu nás neváhejte kontaktovat.

S práním pekného dne,

RO CIP EQUAL a tým NPS

22.05.2008 12:58 Číslovaná informace – čerpání rozpočtu
Vážení príjemci,
jelikožjsme se pri kontrole financních zpráv setkali v poslední dobe s nekolika prípady, kdy došlo k
precerpání rozpoctu, dovolujeme si Vám pripomenout následující informaci, která je také soucástí
Metodického pokynu pro ukoncení projektu.
Behem realizace projektu nesmí být prekrocena celková výše rozpoctu, výše jednotlivých kapitol ani
výše jednotlivých položek rozpoctu tzn. pokud celkové nárokované výdaje presáhnou celkovou výši
rozpoctu, resp. kapitoly rozpoctu, resp. príslušné položky, budou tyto výdaje schváleny pouze do jejich
maximální výše dle rozpoctu.
V prípade dalších dotazu ohledne cerpání rozpoctu nás neváhejte kontaktovat.

S práním pekného dne,
tým NPS

22.05.2008 13:19 Číslovaná informace – seminářk ukončení projektů
Vážení príjemci,
dovolujeme si Vám zaslat pozvánku na seminár k ukoncení projektu, který probehne v pondelí 9.
cervna 2008 od 10h v Praze v prostorách PwC. Soucástí semináre budou mimo jiné informace k
vyplnení záverecné technické a financní zprávy. Doporucili bychom proto úcast za Vášprojekt tem
osobám, které budou tyto dokumenty zpracovávat.
V prípade, že máte k problematice ukoncení projektu jižnyní dotazy, chteli bychom Vás požádat,
abyste nám je zaslali v odpovedi na tuto informaci tak, abychom je mohli zpracovat a zaradit prípadne
do programu semináre.
Registrace na seminár k ukoncení zasílejte do pondelí 2. cervna na adresu equal.nps@cz.pwc.com.
Zároven bychom Vám chteli pripomenout mo ž
nost vyslovit se k tématum semináru. V prípade, že v
rámci Vašeho projektu vznikla potreba usporádat seminár na téma, které nebylo dosud dostatecne
vysvetleno a které predstavuje pro Vaše RP klícový aspekt implementace projektu, zašlete nám
prosím návrh tématu, a to elektronicky na adresu equal.nps@cz.pwc.com. Tyto návrhy budou
následne predány RO k vyhodnocení.

S práním pekného dne,
tým NPS

02.06.2008 16:51 Číslovaná informace – aktualizace metodického pokynu od
června 2008

Vážení príjemci,

dovolujeme si Vás zaslat informaci, že v návaznosti na aktualizaci Prírucek pro príjemce dochází od
1. cervna 2008 také k aktualizaci Metodického pokynu pro ukoncení projektu (aktuálne verze "cerven
2008").
Hlavní zmeny oproti predchozí verzi jsou následující:

a) Pokyn ošetruje problematiku uzavírání a administrace podlicencních smluv, zajištujících volnou
širitelnost vyvinutých produktu.
b) Casová zpusobilost výdaju na lidské zdroje je prodlouž
ena o jeden mesíc po skoncení projektu.
Tzn. že mzdy, které budou vyplaceny do jednoho mesíce po skoncení projektu budou uznány za
zpusobilé.
c) Došlo ke zmene vyhlášky, kterou se stanoví zásady a termíny financního vyporádání vztahu se
státním rozpoctem, státními financními aktivy nebo Národním fondem (vyhláška c. 551/2004 byla
nahrazena vyhláškou c. 52/2008).

Novou verzi Metodického pokynu naleznete v príloze a bude k dispozici rovne žna www.equalcr.cz.

V prípade dotazu nás neváhejte kontaktovat.

S práním pekného dne,

RO CIP EQUAL a tým NPS

03.06.2008 08:54 Číslovaná informace – zpětná vazba k vertikálnímu
mainstreamingu
Vážení clenové NTS,
dovolujeme si Vám zaslat oznámení, že na ESF Foru v klubech jednotlivých NTS byly umísteny
dotazníky se zpetnou vazbou od adresátu vertikálního mainstreamingu k tem produktum, u kterých
jste požadovali podporu RO.

Prozatím se jedná se pouze o cást dotazníku. Pokud jsou tedy v prehledu uvedeny pouze produkty
bez dotazníku, príp. produkty s dotazníky pouze od cásti požadovaných adresátu, znamená to, že tyto
dotazníky ješte nebyly dodány. Zbývající adresáti by se meli vyjádrit v nejbliž
ší dobe. Poté budete
opet informováni.
Na ESF Foru v klubech jednotlivých NTS rovnežnaleznete souhrn obdržené zpetné vazby k
produktum urceným speciálne pro úrady práce. Tento souhrn není rozdelen dle NTS, ale dle
jednotlivých ÚP, které nám zaslaly svá stanoviska, a nemá formu vyplnených dotazníku. Nekteré ÚP
se vyjadrovaly k jednotlivým produktum ci skupinám produktu, nekteré ke všem produktum jako celku.
Stanoviska k príslušným produktum je nutné si vyhledat u jednotlivých ÚP.
RO bude nyní všechny dotazníky pripomínkovat a v prípade potreby (jejich doplnení ci vyjasnení)
bude dané adresáty znovu kontaktovat. Pokud si myslíte, že je treba v rámci toho z Vaší strany
doplnit nejakou informaci, prípadne pokud máte zájem nám sdelit k tomu svuj komentár ci
další požadavek, uvítáme, pokud nám to sdelíte formou príspevku v ESF Foru, v diskusním
klubu príslušné NTS. Predevším v rámci MPSV, ale i u dalších adresátu, se bude RO snažit dále
dojednat a prosazovat pokud možno maximální aplikaci nejvíce využitelných produktu. V prípade, že
nekterí adresáti uvádejí, že jižjednají s autory produktu nebo se k tomuto chystají, budeme
predpokládat, že zde v soucasnosti není treba další podpory RO.
Pro ty, kterí nejsou aktuálne registrováni na ESF Foru, je mož
né získat informace pres následující
linky (bez registrace a prihlášení není však možné psát príspevky) :
NTS A: https://forum.esfcr.cz/dview.php?ident=29
NTS B: https://forum.esfcr.cz/dview.php?ident=37
NTS C: https://forum.esfcr.cz/dview.php?ident=19
NTS D: https://forum.esfcr.cz/dview.php?ident=35
NTS E: https://forum.esfcr.cz/dview.php?ident=31
NTS F: https://forum.esfcr.cz/dview.php?ident=36

S práním pekného dne,
tým NPS

12.06.2008 10:59 Číslovaná informace - indikátory k produktům
Vážení príjemci,
vzhledem k castým nejasnostem objevujícím se pri vyplnování indikátoru na úrovni programu si Vám
dovolujeme zaslat metodický pokyn ohledne postupu v této záležitosti. Soucástí tohoto pokynu je
rovnež ilustrativní príklad, který by Vám mel napomoci snáze porozumet významu jednotlivých
indikátoru.
Doporucujeme tento dokument Vaší pozornosti, a to i s ohledem na administraci záverecných
monitorovacích zpráv, které nebude možné schválit v prípade uvedení chybných hodnot. V prípade,
že zjistíte, ž
e na základe tohoto pokynu potrebujete hodnoty indikátoru upravit, zašlete s nejbližší
monitorovací zprávou opravenou sestavu prubežných, prípadne i plánovaných hodnot indikátoru.
Zároven doporucujeme zaslat soupis všech produktu, o kterých reportujete.

V prípade nejasností nás neváhejte kontaktovat elektronicky na equal.nps@cz.pwc.com nebo na císle
equal Help-line 251 152 252.

S pozdravem,
tým NPS

25.06.2008 08:39 Číslovaná informace – zpětná vazba k vertikálnímu
mainstreamingu doplnění
Vážení clenové NTS,
dovolujeme si Vám zaslat další informace k vertikálnímu mainstreamingu za podpory RO.
Na ESF foru byla dne 2. cervna 2008 pro informaci RP a clenu NTS umístena zpetná vazba od
adresátu mainstreamingu - vyplnené dotazníky k produktum - viz c. info z 3. 6. RO dodatecne obdržel
ješte dotazníky od Olomouckého kraje a SSZ - odbor 42 (odbor realizace služeb zamestnanosti).
Na ESF foru do klubu jednotlivých NTS budou nyní umísteny aktualizované soubory s dotazníky s
doplnenými prípadnými komentári RO.
Vám, rozvojovým partnertsvím doporucujeme, aby
A) v prípade adresátu mimo MPSV
o
dle potreby s využitím komentáru RO zpracovali vlastní komentáre k vyjádrením jednotlivých
adresátu, a ty predali dotceným adresátum a v kopii na jan.blahusek@mpsv.cz
<mailto:jan.blahusek@mpsv.cz>
a filip.kucera@mpsv.cz . Takovéto oslovení adresátu je zcela
dobrovolné a RP by ho mela využít predevším v prípade, ž
e by na základe obdr ž
ených dotazníku
chtela adresátum zaslat napr. žádost o doplnení ci vysvetlení jejich stanovisek, ci naopak, pokud by
sama chtela adresátum neco dovysvetlit, nabídnout atd.
o
príp. dle potreby RP shrnuly všechny dotazníky (resp. klícová vyjádrení) ke svému produktu +
komentáre své + komentáre RO do jednoho dokumentu - a ten následne zaslali adresátum, kterých se
to týká. Tento postup by umožnil jednotlivým adresátum se seznámit s reakcemi jiných adresátu k
jednomu produktu.
o
pri predávání adresátum mužete využít e-mailových adres adresátu, ze kterých RO obdržel
dotazníky (viz priložený prehled)
B) v prípade adresátu v rámci MPSV (SSZ, odb. sociálních služeb, odb. lidských zdroju a odborných
agend, odb. rodinné politiky, odb. migrace a integrace cizincu)
o
RO nyní predá jednotlivým odborum dotazníky se svými pripomínkami + informaci, že je možné,
že s dalšími detailnejšími pripomínkami je budou dle potreby kontaktovat samotná RP.
o
V prípade, že RP budou sama kontaktovat adresáty v rámci MPSV, musí se v rámci zpracování
komentáru seznámit s komentári RO, aby nebyl predán stejný komentár.
Dále bychom Vám chteli predat informaci, že RO zatím neobdržel dotazníky ci cást dotazníku od
následujících adresátu (viz priložený prehled). Ty nyní bude RO urgovat.
V prípade že byste požadovali od RO další podporu pri mainstreamingu svých výstupu, je treba zaslat
na NPS príslušný požadavek.
Následující prílohy naleznete na níže uvedených adresách:
1) Produkty adresátum mimo ÚP - dotazníky od adresátu s pripomínkami RO (dle NTS)
2) Produkty pro ÚP – dotazníky od MPSV – SSZ
3) Seznam kontaktu na adresáty
4) Prehled adresátu, kterí ješte nezaslali dotazníky a budou RO urgováni

o
o
o
o
o
o

NTS A https://forum.esfcr.cz/dview.php?ident=29
NTS B https://forum.esfcr.cz/dview.php?ident=37
NTS C https://forum.esfcr.cz/dview.php?ident=19
NTS D https://forum.esfcr.cz/dview.php?ident=35
NTS E https://forum.esfcr.cz/dview.php?ident=31
NTS F https://forum.esfcr.cz/dview.php?ident=36

V prípade dotazu nás neváhejte kontaktovat.
S pozdravem,
tým NPS a RO CIP EQUAL

