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19.12.2007 14:34 Číslovaná informace - vertikální mainstreaming
Vážení príjemci,
vzhledem ke stavu pokrocilé realizace jednotlivých projektu a ve vztahu k výstupum z koordinacního
jednání NTS, se na Vás touto cestou s dovolením obracíme s nekolika požadavky.
Na koordinacní schuzce NTS (5.11.2007), které se úcastnili predsedové NTS, zástupci RO a NPS, byl
dohodnut postup pro koordinaci po ž
adavku jednotlivých NTS na vertikální mainstreaming
(pripomínáme, že tímto zpusobem by mely být šíreny zásadní inovace na národní úrovni
identifikované v rámci príslušných NTS).
Koordinací ze strany RO by melo být dosáhnuto efektivnejšího oslovení adresovaných institucí a
zvýšení šance na úspešný prenos produktu .Souhrnné predávání (zvlášte tématem si blízkých ci
doplnujících se) produktu ze strany RO si navíc prímo vyžádaly nekteré instituce jako vhodnejší
zpusob oslovení než-li individuální oslovování jednotlivými RP. Dohodnutý postup a další informace
naleznete v zápisu z daného jednání, který je prílohou této zprávy.
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.)
Prosíme o zaslání výše uvedených informací na adresu predsedy Vaší NTS a v kopii na adresu NPS
equal.nps@cz.pwc.com , a to nejpozdeji do 4.1.2008. Vzhledem k potrebe co nejdríve zahájit
vertikální mainstreaming si Vás dovolujeme požádat o duslednost pri dodržení tohoto termínu.
V prípade, že Vaše produkty urcené k vertikálnímu mainstreamingu ješte nejsou dokoncené ci ve
stavu, kdy by mohly být mainstreamovány, uvedte toto prosím zretelne hned v úvodu daného
podkladu spolecne s indikací, kdy bude mainstreaming mož
ný.
E-mailové adresy všech predsedu naleznete v priloženém souboru. V prípade dotazu jsme vám plne k
dispozici.
Predem dekujeme za spolupráci.
S pozdravem
tým NPS

14.12.2007 14:23 cislovana informace - procentni zmeny
Vážení príjemci,

jelikožjsme se v poslední dobe v rámci administrace žádostí o zmeny projektu potýkali s nesprávným
pochopením ustanovení uvedeného v Prírucce pro príjemce pro Akci 2 a 3, které se vztahuje k %
omezení presunu mezi kapitolami rozpoctu (kapitola 3.5.2 Administrace zmen), zasíláme Vám
informaci se správným výkladem prírucky.
Kontrola procentních omezení presunu mezi kapitolami rozpoctu je provádena k puvodnímu rozpoctu,
tedy k rozpoctu, který je soucástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace (resp. Oznámení o podmínkách
realizace projektu). U tech projektu, kde došlo ke zmene celkové výše rozpoctu, je kontrola provádena
k rozpoctu, který je soucástí príslušného Rozhodnutí o zmene rozhodnutí (resp. Oznámení o zmene
oznámení o podmínkách realizace projektu).
Z tohoto postupu také vyplývá, že pokud je kapitola jižjednou snížena o více než15 %, je nutno
každé další snížení této kapitoly rešit zmenou podstatnou (pokud nedošlo k opetovnému navýšení
príslušné kapitoly na úroven, kdy její další snížení nepresáhne stanovené procentní omezení).
V této souvislosti bychom Vás rovnežrádi informovali o tom, že pokud Vašemu projektu byla
schválena výše 5. kapitoly rozpoctu (at užRozhodnutím o poskytnutí dotace ci Rozhodnutím o zmene
rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. Oznámením o podmínkách realizace projektu ci Oznámením o
zmene oznámení o podmínkách realizace projektu), která je vyšší než15 % celkové výše daného
rozpoctu, budou zmeny administrovány jako podstatné v prípade navyšování této kapitoly (navýšení,
kterým bude kapitola 5 tvorit více jak 15 % celkové cástky rozpoctu) a dále v prípade, kdy dojde ke
snížení kapitoly 5 o více než15 % oproti puvodnímu rozpoctu.

V prípade jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat.

S práním pekného dne,
tým NPS

06.12.2007 15:54 cislovana informace - dokumenty k ukonceni projektu
Vážení príjemci,
prostrednictvím této císlované informace bychom Vás chteli informovat o aktualizaci formuláru
záverecných monitorovacích zpráv pro Akci 2 a 3. Formuláre jsou priloženy k této zpráve a naleznete
je také ke stažení na www.equalcr.cz.
Zároven bychom Vás chteli informovat o tom, že byl dokoncen "Metodický pokyn pro ukoncení
projektu vcetne vyúctování dotace", který stejne jako výše zmínené formuláre je priložen k této zpráve
a rovnežke stažení na www.equalcr.cz v sekci "Informace pro príjemce dotace" na nove zrízené
záložce "Ukoncení projektu".
Metodický pokyn je shodný také pro projekty Akce 3. Formuláre záverecných zpráv pro Akci 3, které
se mírne liší, budou dodatecne upraveny a uverejneny na www.equalcr.cz.

S práním úspešné realizace Vašich projektu,

RO a tým NPS

04.12.2007 09:03 cislovana informace - zmena terminu seminare k validacim
Vážení príjemci,
prostrednictvím této císlované informace bychom Vám chteli oznámit, ž
e seminár k validacím, který
byl puvodne naplánován na tento ctvrtek 6. prosince, se v tomto termínu z organizacních duvodu
neuskutecní.
Seminár k validacím probehne v náhradním termínu 23.ledna 2008. Program semináre a pokyny pro
registraci Vám budou zaslány v dostatecném predstihu.
Dalším seminárem, který je plánován na príští rok, je seminár k ukoncení projektu.

S práním pekného dne,
tým NPS

26.11.2007 17:30 Cislovana informace - seminar 28.listopadu 2007
Vážení príjemci,
rádi bychom Vás tímto informovali o tom, že vzhledem k tomu, že nebyla dosud naplnena kapacita pro
seminár "Úvod k Akci 3 CIP EQUAL", který je urcen pro nové projekty z výzvy c. 4 CIP EQUAL, byla
otevrena možnost registrací i pro ostatní projekty.
Seminár se uskutecní ve stredu 28. listopadu od 13:00 do 17:00. Prestože je seminár urcen primárne
pro nové projekty v rámci Akce 3, muže být prínosný i pro Vaše RP (zejména koordinátory projektu,
osoby sestavující technické a financní zprávy a zpracovatele žádostí o zmenu), nebot základní
pravidla programu jsou pro všechna RP stejná.
Více informací naleznete v priložené pozvánce.

V prípade Vašeho zájmu o úcast na seminári, zašlete Vaši registraci se jmenným seznamem
úcastníku na adresu equal.nps@cz.pwc.com. Registrovat se mužete také telefonicky na císle 251 152
252.

S práním pekného dne,
tým NPS

23.11.2007 14:24 Cislovana informace - komentar k monitorovacim indikátorům
Vážení príjemci,
v rámci kontroly monitorovacích indikátoru na úrovni programu,které predkládáte spolu s technickými
zprávami, bylo zjišteno, že výklad nekterých indikátoru ze strany RP není jednoznacný. Z tohoto
duvodu rídící orgán upresnil definice (v textu jsou nové cásti oznaceny cervene) a k nekterým
monitorovacím indikátoru pripojil ilustrativní príklady pro lepší pochopení. Ve vetšine prípadu by však
nemelo dojít ke zmene v jejich sledování.
Tento komentár Vám níže zasíláme. Mužete jej naleznout také na internetových stránkách
www.equalcr.cz v sekci Informace pro príjemce dotace – Technické zprávy.

Nyní probíhá overování hodnot Vašich indikátoru. V prípade, že budou nalezeny ve Vaší sestave
indikátory, u kterých existuje podezrení, ž
e došlo k nepochopení definice, nebo indikátory, jejichž
vyplnení byl o opomenuto, budete v prubehu následujících dní informováni prostrednictvím zprávy
NPS. Soucástí této zprávy mu ž
e být i výzva k zaslání opravené sestavy plánovaných hodnot
indikátoru.

S práním úspešné realizace Vašich projektu,
tým NPS

20.11.2007 08:46 cislovana informace - termin pro platby v roce 2007
Vážení príjemci,
stejne jako minulý rok bychom Vás chteli informovat, že z duvodu nutnosti uzavrít státní rozpocet bude
možné v tomto roce administrovat žádosti o platbu, které budou na NPS doruceny nejpozdeji do pátku
14. prosince do 14:00 tak, abychom mohli žádost zpracovat a v pondelí 17. prosince do 16:15 predat
k autorizaci a proplacení na RO. V prípade zasílání žádostí poštou nemusí být doruceny na adresu
NPS vcas a z tohoto duvodu je možné žádosti prinést osobne na recepci NPS.
Žádosti, které budou doruceny po tomto datu, budou proplaceny nejdríve v prubehu ledna 2007.

S pozdravem,
tým NPS

20.11.2007 16:29 Cislovana informace - pozvanka na prezentaci OP RLZ
Vážení príjemci CIP EQUAL,
na základe požadavku paní vrchní reditelky sekce pro rízení strukturálních fondu MŠMT PhDr. Daniely
Rázkové si Vám dovolujeme preposlat pozvánku na prezentaci výsledku dosažených v plnení OP
RLZ v rámci Ministerstva školství mládeže a telovýchovy v oblasti rozvoje celoživotního ucení, která
se uskutecní dne 10. prosince 2007 v Praze.

Pozvánka je adresována realizátorum projektu s financní podporou ESF a také tem organizacím
(školám, školským zarízením, krajum, obcím, nestátním neziskovým organizacím a dalším
organizacím pusobícím v oblasti vzdelávání), které plánují prípravu projektu v novém programovém
období 2007 - 2013.

S práním pekného dne,

RO a tým NPS

19.11.2007 08:57 Cislovana informace - seminar pro projekty z DV4
Vážení príjemci z dodatecné výzvy c.4,
rádi bychom Vás spolu s rídícím orgánem pozvali na seminár, který bude venován základním
oblastem administrace CIP EQUAL, jakými jsou napr. technické ci financní monitorovací zprávy.
Seminár se uskutecní ve stredu 28. listopadu od 13h v prostorách PwC.
Bliž
ší informace k programu naleznete v priložené pozvánce.

Vaše registrace na seminár nám zasílejte do pondelí 26.listopadu.

S pozdravem,
tým NPS

05.11.2007 18:40 Cislovana informace - navrhy seminaru
Vážení príjemci,
rádi bychom Vám jménem Národní podpurné struktury opet nabídli možnost vyslovit se k tématum
semináru, které budou pro príjemce CIP EQUAL do konce programu ješte pripraveny.
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,
napr. otázky z oblasti mainstreamingu-Akce 3, zašlete nám prosím návrh tématu, a to elektronicky na
adresu equal.nps@cz.pwc.com. Návrhy zasílejte do pátku 16. listopadu 2007, nicméne návrhy je
možné zasílat i prubežne po tomto termínu.
Do konce roku 2007 je plánováno usporádání semináre na téma validace. Datum semináre bylo
stanoveno na 6. prosince. V první polovine roku 2008 by mel také probehnout seminár na téma
ukoncení projektu.

S pozdravem,
Team NPS

01.11.2007 12:31 Cislovana informace - administrace zmen
Vážení príjemci,
na základe zkušeností získaných s administrací žádostí o zmeny v projektech, bychom Vás tímto
chteli požádat, abyste oproti dosavadní praxi zasílání pracovních smluv pri relevantních zmenách ažs
financní monitorovací zprávou, od nynejška posílali pracovní smlouvy (ZS, DPC, DPP) užrovnou
spolecne s predmetnou žádostí o zmenu.
Konkrétne se jedná o žádosti o zmeny v projektu, ve kterých dochází k úpravám v kapitole c. 1
rozpoctu jako je zmena jednotky, jednotkové sazby ci nástup nového pracovníka. Jedná se tedy o
takové zmeny, v rámci kterých dochází k vytvorení ci zmene pracovní smlouvy, tedy o zmeny, kde je
posouzení pracovní smlouvy relevantní pro správnou administraci žádosti o zmenu. Pri administraci
zmen mužete být požádáni o doložení smluv i v dalších prípadech.
V této souvislosti Vám znovu pripomínáme, že v textu takové zmeny je vždy potreba uvést také
úvazek a typ pracovneprávního vztahu (ZS, DPC, DPP). Dále je vhodné uvést tyto skutecnosti i v
navrhovaném rozpoctu, cožnásledne usnadní kontrolu financních monitorovacích zpráv.
V prípade jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat.

S práním pekného dne,
tým NPS

31.10.2007 15:07 Číslovaná informace - validace produktůCIP EQUAL aktualizace kontaktní osoby
Vážení príjemci,
s dovolením Vám zasíláme upresnení k císlované informaci vztahující se k procesu validace produktu
CIP EQUAL ze dne 8. 10. 2007. Konkrétne se jedná o aktualizaci kontaktní osoby na RO MPSV.
Veškeré požadované podklady k validaci viz požadavky v císlované informaci ze dne 8. 10. 2007
prosíme, zasílejte na Vladimír Kváca, vladimir.kvaca@mpsv.cz a v kopii na Jan Blahušek,
jan.blahusek@mpsv.cz.
Dekujeme za spolupráci.
S pozdravem
team NPS

15.10.2007 09:42 Cislovana informace - dodatecna vyzva c.5 pro RP z I.kola

Dobrý den,
dne 27. 9. 2007 byla rídícím orgánem CIP EQUAL (II. kolo Iniciativy Spolecenství EQUAL v CR)
vyhlášena dodatecná výzva k predkládání žádostí o financní prostredky v rámci Akce 3 CIP EQUAL.
Výzva je zamerena na podporu mainstreamingových aktivit (tzv. Akce 3 CIP EQUAL) prostrednictvím
jižpodporovaných rozvojových partnerství CIP EQUAL ci ad-hoc vytvorenými partnerstvími dalších
právnických osob. Na webových stránkách (http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=961)
naleznete veškeré potrebné podklady vztahující se k dodatecné výzve. Tyto konkrétne jsou:
· Výzva
· Zpusob výberu a kritéria hodnocení
· Prírucka pro žadatele
· Elektronický formulár žádosti MSSF Benefit
· Monitorovací indikátory CIP EQUAL
Tato výzva je jedinecnou príležitostí pro realizaci diseminacních a mainstreamingových aktivit, které
mohou navazovat na Vášprojekt v I. kole Iniciativy Spolecenství EQUAL. Rádi bychom tímto oslovili
zejména ta RP, která v I. kole nemohla realizovat aktivity v rámci Akce 3 , respektive je realizovala jen
v omezené míre. V prípade schválení Vaší žádosti se Vám nabízí také mož
nost zapojit se do
národních tématických sítí CIP EQUAL.
Upozornujeme, že žadatelé mohou predkládat své žádosti aždo 31. ríjna 2007 do 17:00 na adresu:
Národní podpurná struktura CIP EQUAL
PricewaterhouseCoopers
Katerinská 40/466
120 00 Praha 2
Podrobnejší informace Vám budou sdeleny na seminári k dodatecné výzve, který se uskutecní v
prostorách NPS/PwC dne 17.10.2007 od 9:30. Pozvánka a program je prílohou tohoto emailu. Své
prihlášky zasílejte emailem na equal.nps@cz.pwc.com nebo telefonicky na 251 152 252 do úterý
16.10.2007.
Vaše dotazy mužete také zasílat e-mailem na adresu equal.nps@cz.pwc.com (do predmetu e-mailu
je nutno uvést „Výzva 5“), nebo kontaktovat info. linku na tel. 251 152 252. Pri telefonickém
dotazování je vždy nutno upozornit, ž
e dotaz se vztahuje k výzve 5.

S pozdravem,
team NPS EQUAL

15.10.2007 09:49 Cislovana informace - dodatecna vyzva c.5
Vážení príjemci,
dne 27. 9. 2007 byla rídícím orgánem CIP EQUAL vyhlášena dodatecná výzva k predkládání žádostí
o financní prostredky v rámci Akce 3. Výzva je zamerena na podporu mainstreamingových aktivit
prostrednictvím jižpodporovaných rozvojových partnerství CIP EQUAL ci ad-hoc vytvorenými
partnerstvími dalších právnických osob. Na webových stránkách
(http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=961) naleznete veškeré potrebné podklady vztahující se k
dodatecné výzve. Tyto konkrétne jsou:

· Výzva
· Zpusob výberu a kritéria hodnocení
· Prírucka pro žadatele
· Elektronický formulár žádosti MSSF Benefit
· Návod na vyplnení elektronické žádosti
Termín pro predkládání žádostí je do 31. ríjna 2007 do 17:00, a to na adresu dorucení:
Národní podpurná struktura CIP EQUAL
PricewaterhouseCoopers
Katerinská 40/466
120 00 Praha 2

Pokud bude Vaše žádost podána za RP, které hodlá ve stávajícím slož
ení jako v Akci 2 a 3 realizovat
aktivity navazující na soucasný projekt, upozornujeme, že:
· K vyplnení ž
ádosti je nutné použít nový Benefit pro dodatecnou výzvu a nikoliv jižnainstalovaný
Benefit;
· Vzhledem k tomu, že Vaše žádost bude navazovat na stávající projekt, je nezbytné použít informace
uvedené ve schváleném DPA, prípadne doplnené o aktuální informace; z popisu však musí
jednoznacne vyplývat, jaké aktivity byly / jsou realizovány na základe soucasného projektu a jaké mají
být realizované na základe projektu nového (žádosti výzvy 5);
·Není nutné k žádosti samostatne predkládat prílohy c. 1 Prohlášení žadatele, c. 2 Prohlášení o využití
projektových výstupu, c. 3 Prohlášení o partnerství, c. 4 Výkaz zisku a ztrát a rozvaha za poslední 3
roky, resp. danová priznání za poslední 3 roky a c. 5 Overená kopie dokladu o právním statutu nebo
zakládací listiny žadatele. Na místo techto príloh priložte jednotné prohlášení (viz príloha tohoto
emailu), které bude podepsáno žadatelem (tzn. soucasným príjemcem);
· Pokud bude žádost stávajícího RP schválena, bude žadatel vyzván k predložení žádosti o zmenu
projektu , jejížsoucástí bude i schválená žádost na Akci 3. Na základe této žádosti bude následne
vydáno Rozhodnutí o zmene rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V prípade zmen ve složení stávajícího RP v návaznosti na potreby projektu v Akci 3, bude
projekt realizován samostatne, a bude tedy vydáno nové Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Podrobnejší informace Vám budou sdeleny na seminári k dodatecné výzve, který se uskutecní v
prostorách NPS/PwC dne 17.10.2007 od 9:30. Pozvánka a program jsou prílohou této zprávy. Své
prihlášky zasílejte emailem na equal.nps@cz.pwc.com nebo telefonicky na 251 152 252 do úterý
16.10.2007.
Vaše dotazy mužete také zasílat e-mailem na adresu equal.nps@cz.pwc.com (do predmetu e-mailu
je nutno uvést „Výzva 5“), nebo kontaktovat info linku na tel. 251 152 252. Pri telefonickém dotazování
je vždy nutno upozornit, že dotaz se vztahuje k výzve 5.

S pozdravem,
team NPS EQUAL

08.10.2007 09:14 Číslovaná informace - validace produktůCIP EQUAL
Vážení príjemci,
s dovolením Vám zasíláme další aktuální informaci vztahující se k procesu validace produktu CIP
EQUAL.
Ze strany RO jsme obdrželi informaci, že došlo ke schválení výjimky z postupu MPSV a tedy, ž
e pri
splnení všech podmínek bude možné hradit externí experty pro validaci nejenom z rozpoctu Vašich
projektu, ale také z technické pomoci RO. Paušální cástka na jednoho experta byla urcena na 5,000,Kc.
V soucasné dobe byly na RO zaslány kontaktní informace na validacní experty schválené NTS.
Následne by melo dojít k uzavrení smluv mezi jednotlivými experty a RO (MPSV). Predpokládá se, že
pokud RO vcas obdrží všechny požadované údaje ze strany expertu, smlouvy budou podepsány ze
strany RO nejdríve v týdnu od 8.-12.10 a nejpozdeji do 19.10.2007. Vaší zodpovedností bude
individuálne se s Vašimi experty domluvit a overit, zda jižmají uzavrenou smlouvu s MPSV pred tím,
nežse budou úcastnit validacního jednání. Pokud by totižexperti do data validacního jednání ješte
smlouvu uzavrenou nemeli, museli by být zaplaceni z rozpoctu Vašich projektu. Z hlediska postupu
MPSV totižnelze provádet platby za aktivity vykonané pred objednávkou, resp. uzavrením smlouvy.
Pred konáním validacního jednání, kterého se budou úcastnit experti hrazení RO (tzn. experti mající
uzavrenou smlouvu s MPSV), je nutné, aby zapojení expertu do konkrétního validacního jednání bylo
formálne odsouhlaseno RO jako smluvním objednatelem dané služby. RO si tímto vyhrazuje právo na
overení souladu informací uvedených v dotaznících expertu, které byly podklady pro schválení
expertu NTS a které budou i podkladem pro sepsání smluv mezi RO a experty. Minimálne tri pracovní
dny pred rozesláním pozvánky na validacní jednání proto elektronicky zašlete na RO (kontaktní
osoba: Vladimír Kváca, vladimir.kvaca@mpsv.cz) jména validacních expertu, produkt/produkty urcené
k validaci - pokud je/jsou k dispozici v el. podobe a tabulku B vyplnenou za ka ž
dý validovaný
produkt/skupinu produktu. Výsledek overení sdelí RO obratem príjemci prostrednictvím e-mailu.
Samotná pozvánka na validacní jednání by mela být rozeslána ažpo obdržení kladného vyjádrení
RO. K pozvánce na validacní jednání neopomente pripojit všechny ostatní podklady (tabulka B, vlastní
produkt, prípadne metodologii validace a tabulku C). Pozvánku spolu s dokumentací zašlete také v
kopii na NPS a RO (kontaktní osoba: Vladimír Kváca, vladimir.kvaca@mpsv.cz) .
V prípade, že validacní experti budou hrazeni z Vašich projektových rozpoctu, není nutné vyžádat si
vyjádrení RO k zapojení expertu. RP by však mela o plánované validaci NPS a RO také informovat a
s dostatecným predstihem pred samotnou validací by mela na NPS a RO elektronicky zaslat
(kontaktní osoba RO: Vladimír Kváca, vladim ir.kvaca@mpsv.cz) pozvánku na validacní jednání a
stejné podklady jako u expertu hrazených RO (jména validacních expertu, produkt/produkty urcené k
validaci/hodnocení a tabulku B vyplnenou za každý validovaný produkt/skupinu produktu), tak aby se
mohli zástupci NPS nebo RO prípadne validacního jednání zúcastnit.
Dovolujeme si Vám také pripomenout, že po usporádání validacních jednání, byste meli zaslat
veškeré povinné podklady (viz dokument Metodologie validace) na NPS. V prípade provedeného
validacního jednání RP povinne priloží zprávu z validace také k príslušné technické zpráve.
Dále bychom Vás rádi upozornili, že je nutné venovat velkou pozornost typu produktu, které budete
validovat. Pokud jsou Vaše produkty na sobe nezávislé nebo spolu souvisejí pouze okrajove,
pravdepodobne bude pro kaž
dý produkt provedeno samostatné validacní jednání. V prípade, že Vaše
zvolené produkty budou spolecne tvorit skupinu podobných produktu, resp. dílcích pod-produktu,
vytvorenou kolem jednoho klícového produktu, ci se budou lišit jen svým formátem (napr. metodika,
ucebnice a studijní texty, které se váží ke stejnému obsahu ci zámeru), mely by být tyto produkty
validovány jako jediný produkt, resp. tzv. „rodina produktu“ v rámci jednoho validacního jednání. V
prípade, že by Vámi byly takovéto dílcí pod-produkty validovány samostatne, prípadne by nebylo
možné uvést dostatecné duvody pro takovýto postup, mohlo by vzniknout riziko (a to zvlášte pri

neobvykle vysokém poctu takto validovaných (pod)produktu), že by náklady na validaci (napr. odmeny
placeným expertum) nemusely být uznány jako uznatelné. V prípade, ž
e byste meli pochyby o tom,
kdy jsou Vaše produkty samostatné a kdy užtvorí „rodinu produktu“, doporucujeme tuto vec s
dostatecným predstihem a nejpozdeji pri predání podkladu k validaci k odsouhlasení RO (pri zapojení
expertu hrazených z RO), konzultovat s RO (viz výše uvedená kontaktní osoba).
Jediné validacní jednání pro takovouto „rodinu produktu“ je navíc výhodné i pro samotná RP. Autori
produktu budou mít lepší šanci vysvetlit dané produkty vzhledem k jejich doplnkovosti a provázanosti,
cožpovede k eliminování nedorozumení a prípadného negativního ohodnocení. Zároven dojde k
eliminaci problému s nalezením nekolika termínu pro jednání, na kterých by se mohli všichni
relevantní úcastníci jednání shodnout.
Poslední a velice duležitou informací je stanovení nejzazšího termínu validací. Tak, aby Vám do
ukoncení projektu zbylo dostatek casu na efektivní využití výstupu validace, resp. zapracování
doporucení z validace za úcelem zvýšení kvality Vašich produktu a zpusobu jejich mainstreamingu je
nutné, abyste validacní jednání provedli nejpozdeji bud do konce února 2008 nebo vždy minimálne tri
mesíce pred oficiálním koncem Vašeho projektu. Je nutné si uvedomit, že úcelem validace je
nejenom samotné vyhodnocení produktu, ale predevším následné využití výsledku tohoto hodnocení,
vcetne napríklad prezentování techto výsledku a následne ucinených úprav produktu na záverecné
konferenci CIP EQUAL. Proto je treba termín validace peclive naplánovat tak, aby se predešlo
potencionální možnosti neuznání nákladu spojených s validací a dalších s ní prípadne spojených
aktivit vykázaných v TZ, a to práve z duvodu zvolení takového termínu validace, který následné využití
výsledku validace pro zvýšení kvality produktu a jejich mainstreaming neumožnuje. Ve výjimecných
prípadech si mohou RP, která by chtela validovat v jiném casovém horizontu než-li je ten uvedený
výše a takovýto postup dostatecne oduvodní, individuálne domluvit s NPS a RO termín jiný, a to
samozrejme za predpokladu, že i zde bude splnen hlavní úcel validace, kterým je využití jejích
výstupu pro prípadné úpravy produktu a jeho následný mainstreaming.
V prípade dalších dotazu nás neváhejte kontaktovat.
S práním pekného dne
RO a tým NPS

05.10.2007 15:57cislovana informace - Benefit pro monitorovaci indikatory
(pouze RP z dodatečné výzvy č.4)
Vážení noví príjemci,

dovolte nám ješte jednou shrnout postup pri dokladování monitorovacích indikátoru v rámci
technických zpráv.
1) Nejprve je potreba nainstalovat "Benefit pro monitorování pro Akci 3 CIP EQUAL(Výzva c.4)", který
je nove zverejnen na http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=268.
Benefit pro monitorovací indikátory CIP EQUAL, který je nyní k dispozici je platný pouze pro projekty
Akce 2 a 3 a nelze v nem vygenerovat indikátory za Vaše projekty.
2) Program je velice jednoduchý, skládá se ze dvou záložek. Na první záložce je potreba
vyplnit údaje o vašem projektu, druhá záložka slouží k zadání samotných hodnot indikátoru.
3) Po vyplnení obou listu je možné žádost uložit (soubor s príponou BEN)
pro pozdejší editaci, prípadne finálne uložit (soubor s príponou XML).
Název souboru nesmí být po uložení jižzmenen.

Spolu s první predkládanou technickou monitorovací zprávou od vás obdržíme dva XML soubory:
Soubor s plánovanými hodnotami (na první záložce níže popsaného programu zvolíte typ
monitorování “cílové”.)
a soubor s prubežnými hodnotami indikátoru (zvolíte typ monitorování "prubežné"), kterých bylo
dosaženo
ke konci monitorovacího období, za které budou zprávy predloženy.
Dále budete s kaž
dou technickou monitorovací zprávou zasílat
jižjen soubor s prubežnými hodnotami indikátoru za dané období.
Jen v prípade zmeny plánovaných hodnot indikátoru bude zaslán soubor s aktuálními cílovými
hodnotami.
Pri zasílání plánovaných i prubežných hodnot indikátoru je treba ke zpráve priložit také tištenou verzi
sestavy.
Finálním uložením hodnot z programu Benefit vygenerujete
PDF soubor, který vytisknete a priložte k tištené verzi zprávy zasílané na NPS.
Záverem bychom Vás chteli informovat o formátu Vašeho registracního císla, které budete uvádet
napr. v záhlaví monitorovacích zpráv. Císlo v obecném formátu zní:
CZ.04.4.09/Z.Z.00.6/04XX
Z.Z....císlo opatrení
6........císlo výzvy (Dodatecná výzva pro Akci 3-2007)
04XX......císlo Vašeho projektu
V prípade jakýchkoli obtíží s monitorovacími indikátory se na nás neváhejte obrátit.

S práním pekného dne,
Ivana Sobolíková
NPS EQUAL

27.09.2007 12:38 Cislovana informace - vyrocni konference vystavka produktu
Vážení príjemci,
v souvislosti s pripravovanou výrocní konferencí NTS, která se uskutecní 19. listopadu, bychom Vám
chteli nabídnout možnost prezentovat behem konference Vaše produkty.
V rámci konference stejne jako v lonském roce probehne v predsálí "výstavka" CIP EQUAL. Na rozdíl
od lonského roku nebude jižvýstavka zamerena na propagaci projektu, ale jejím cílem bude predstavit
jižvyvinuté produkty. K dispozici bude cca 8 výstavních míst a je možné prezentovat jak výstupy za
Vášprojekt tak pripravit spolecnou prezentaci Vaší tématické síte (napr. jiždomluvená spolecná
propagace síte E).
V prípade Vašeho zájmu nám proto zašlete Vášnávrh a uvedte následující:
a) zda chcete predstavit produkty pouze za Vášprojekt ci za Vaši NTS
b) jaké produkty plánujete predstavit a jaký je jejich formát (film, ucebnice, propagacní brožury a pod.),
poprípade zda máte speciální po ž
adavky na techniku a výstavní místo

c) zda byly dané produkty jižvalidovány ci zda se plánuje jejich validace pred konáním konference,
poprípade zda jižbyly produkty ohodnoceny jiným zpusobem (napr. ocenení ze zahranicí, akreditace
MŠMT a pod.). Produkty, které jižzískali nejakou z forem ohodnocení budou pri výberu vystavovatelu
uprednostneny.

Návrhy, které je treba zaslat nejpozdeji do pátku 5. ríjna, budou po té vyhodnoceny a vybrané
projekty/NTS budeme dále kontaktovat ohledne vlastní prípravy výstavky.

S práním pekného dne,
tým NPS

21.09.2007 15:17 Cislovana informace - validace a nominace placenych expertu
Vážení noví príjemci,
prostrednictvím této císlované informace bychom Vás chteli informovat o procesu validace produktu
projektu CIP EQUAL a o mož
nosti financovat validacní experty z prostredku RO (tedy nad rámec
Vašich rozpoctu).
Validace inovativních produktu CIP EQUAL je proces, kdy dochází k hodnocení Vámi vytvorených
produktu z ruzných úhlu pohledu (napr. inovativnost, prístupnost, úcelnost, užitecnost, prenositelnost)
ruznými aktéry (autory produktu, peers – zástupci jiných projektu s podobným zamerením, experty,
potenciálními uživateli). Toto hodnocení by melo Vám, autorum produktu, prinést mimo jiné duležitou
zpetnou vazbu a prispet tak k vyšší kvalite produktu. U produktu, které projdou úspešne procesem
validace, lze ocekávat posílení jejich mainstreamingového potenciálu a vetší podporu ze strany
rídícího orgánu CIP EQUAL pri jejich prosazování do politiky a praxe. Validace inovativních produktu
je založena na principu dobrovolnosti. Je tedy ciste na Vás, zda se rozhodnete Vaše produkty
validovat ci nikoliv. Pro samotný proces validace byla vytvorena podrobná metodologie a pravidla, dle
kterých je, pokud se pro validaci rozhodnete, nutné postupovat. Blíže o procesu validace se doctete v
metodickém pokynu, který je prílohou této zprávy.
Bez ohledu na to, zda se rozhodnete k validaci produktu pristoupit, bychom Vás chteli požádat o
vyplnení tabulky A, která je také prílohou této zprávy. Tabulka A shrnuje informace o Vašich
produktech a její vyplnení je povinné pro všechny projekty CIP EQUAL. V prípade, že v rámci Vašeho
projektu máte více produktu, bude za každý produkt vyplnena jedna tabulka. Jediná tabulka bude
vždy vyplnena i v prípade, kdy se jedná o tzv. "rodinu produktu", tedy skupinu (dílcích) produktu, které
jsou vzájemne provázané a mohou být validovány jako celek (napr. sada pro výuku ci zího jazyka,
která zahrne ucebnici, cvicebnici a metodologii pro vyucující). Takováto skupina produktu by mela být
vždy vytvorena kolem jednoho“ klícového produktu“. Pokud se rozhodnete daný/dané produkty
validovat vyplnte tuto skutecnost v záveru tabulky (období, kdy muže být produkt validován). Tyto
vyplnené tabulky nám zašlete nejpozdeji do pondelí 1. ríjna.
Dále bychom Vás chteli informovat, že validacní experti spadající do povinné validacní skupiny
"externích expertu" (kvalifikacní požadavky viz výše priložený metodický pokyn) mohou být za svoji
cinnost placeni prímo z prostredku RO. Experty pro validaci svého produktu (maximálne 2) si navrhuje
vždy samotné rozvojové partnerství a následne musí být tito schváleni cleny Vaší príslušné NTS.
Cástka za validaci jednoho produktu (príprava, úcast na jednání) byla aktuálne stanovena na 5 000
Kc. Proto, pokud se rozhodnete využít této mož
nosti, je treba, abyste nám zaslali vyplnený dotazník
kvalifikace experta (viz priložený dokument) spolu s jeho životopisem. Zároven je duležité, abyste v
rámci dotazníku uvedli, jaký/jaké z Vašich produktu mají být expertem validovány (tyto produkty by
mely odpovídat produktum, které vyplníte v tabulce A). Po obdržení techto podkladu budeme iniciovat
proces schvalování expertu v NTS.
Validacní experty mužete také hradit jiným zpusobem, a to prímo z rozpoctu Vašich projektu. Zde je
treba zaž
ádat o zmenu rozpoctu a v kapitole c.5 si vytvorit odpovídající novou položku. V prípade, že
se rozhodnete hradit experty ze svých rozpoctu (poprípade bude validace provedena neplacenými

experty), doporucujeme Vám rovnež, abyste zvolili cestu odsouhlasení expertu prostrednictvím NTS.
Vyhnete se tímto riziku, že Vámi zapojený expert nebude posouzen jako relevantní, címžmuže být
zpochybnen výstup samotné validace. V prípade expertu placených z rozpoctu RP, by pak ani výdaje
na jeho zapojení nebyly uznány za zpusobilé.
Uvedené podklady k validacním expertum spolecne s indikací, jakým zpusobem bude expert hrazen,
nám zašlete nejlépe do pátku 5. ríjna a nejpozdeji pak do stredy 10. ríjna.
V prípade dotazu nás prosím neváhejte kontaktovat.
S pozdravem,
tým NPS

12.09.2007 17:12 Cislovana informace - dokumenty pro seminar k ukonceni
projektu
Vážení príjemci,

v souvislosti se seminárem k ukoncení projektu, který se koná tento pátek 14.zárí od 10h v prostorách
PwC, si Vám dovolujeme zaslat relevantní materiály.

a) Metodický pokyn k vyúctování dotace spolu s prílohami k vyhlášce c.551/2004 Sb.

b) aktualizovaný formulár záverecné financní monitorovací zprávy

c) aktualizovaný formulár záverecné technické monitorovací zprávy

Tyto materiály doporucujeme prostudovat pred vlastním seminárem. Na Vaše prípadné dotazy bude
vyhrazena cást na záver setkání.

S práním pekného dne,
tým NPS

10.09.2007 10:19 Cislovana informace - vyrocni konference listopad 2007
Vážení príjemci a clenové NTS,

rádi bychom Vás jménem rídícího orgánu a národní podpurné struktury CIP EQUAL pozvali na výrocní
konferenci NTS, která se uskutecní
19.listopadu 2007 v Praze.

V príloze naleznete pozvánku na tuto akci. Pokyny pro registraci a detailní pozvánka s programem
budou následovat. Jižnyní Vám však doporucujeme zarezervovat si toto datum ve Vašich diárích.

S práním pekného dne,
tým NPS

28.08.2007 14:07 Cislovana informace - NTS pro RP z dodatecne vyzvy c.4
Vážení noví príjemci,
jedním z klícových principu CIP EQUAL je mainstreaming. V rámci implementace tohoto principu je
provádena identifikace a validace úspešných inovativních rešení (resp. tzv. dobré praxe) projektu CIP
EQUAL a jejich následné šírení a prosazování do relevantních praxí a politik na trhu práce. Klícovým
nástrojem mainstreamingu jsou tzv. Národní tématické síte (NTS).
NTS predstavují platformu pro spolupráci zástupcu projektu s experty a tvurci politik (zástupci
ministerstev ci jiných institucí) v daných tématických oblastech, prípadne také s evropskými
tématickými sítemi organizovanými jednotlivými clenskými státy EU a Evropskou komisí. Cílem
takovéto spolupráce je sdílení informací a vyhodnocování nove vyvinutých rešení a jejich následné
šírení mezi organizacemi a institucemi stejného typu (tzv. horizontální mainstreaming) ci jejich
prosazování s cílem ovlivnit stávající politiku (tzv. vertikální mainstreaming).

V Ceské republice bylo ustanoveno šest NTS. Jejich cinnost vychází z dokumentu Národní
mainstreamingové strategie.
NTS-A
NTS-B
NTS-C
NTS-D
NTS-E
NTS-F

Zlepšování prístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížne integrovatelné
Proces zakládání podniku a rozvoj individuálního podnikání
Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služ
eb
Podpora adaptability a celoživotního ucení
Rovné príležitosti ž
en a muž
u
Integrace na trhu práce pro cizince

Vzhledem ke skutecnosti, že zapojení Vašich RP do Národních tématických sítí je dle Prírucky pro
príjemce pro Akci 3 povinné, projdete si prosím relevantní dokumenty (jejich prehled uvádíme níž
e) a
nejpozdeji do 10 pracovních dnu, tj. úterý 11.zárí nám zašlete návrh na zarazení do tématické
síte, jejížcinnost jste vyhodnotili jako nejlépe odpovídající Vašemu zamerení. Po zarazení do jedné z
NTS Vás budeme informovat o jejich cinnostech a termínech jednání.

Další duležitou soucástí mainstreamingu je tzv. validace. Proces validace vychází ze skutecnosti, že
aby bylo šírení a prosazování produktu vytvorených projekty CIP EQUAL skutecne efektivní, musí mít
tyto produkty také dostatecnou a spolecensky uznávanou kvalitu. Validace má proto prostrednictvím
hodnocení produktu ze strany ruzných zapojených skupin (samotní autori produktu; "peers", tj. ostatní
RP zamerující se na stejnou problematiku; potenciální uživatelé produktu (zástupci organizací a
institucí) a externí experti)
a) zajistit širší reflexi a zpetnou vazbu ve vztahu k produktum, které jsou vyvíjeny nebo jsou již
vyvinuté, zejména v rámci rozvojových partnerství a národních tématických sítí;
b) zajistit vyšší kvalitu produktu – prípadne produkty dle potreby modifikovat;
c) dosáhnout všeobecné uznání produktu a navázat kontakty s potencionálními uživateli;
d) zdokonalit strategii a plán pro šírení produktu.

Validacní proces je soucástí Akce 3 a v casovém sledu predchází fázi diseminace a mainstreamingu.
V Ceské republice stejne jako i v nekterých jiných zemí EU je však tento proces založen na
dobrovolnosti a záleží tak pouze na Vás, zda se pro validaci Vašeho produktu (resp. produktu)
rozhodnete ci nikoliv. V soucasné chvíli je v rámci jednotlivých NTS dokoncován výber a schvalování
externích validacních expertu navržených ze strany jednotlivých RP (tj. tech RP, která se rozhodla své
produkty validovat). Tito experti budou provádet validaci vybraných produktu techto RP a v prípade
schválení odpovídajícím útvarem MPSV je bude možné financovat z prostredku technické asistence
CIP EQUAL. V okamžiku, kdy budete zarazeni do konkrétní NTS, Vám budou poskytnuty aktuální
detailní informace o stavu príprav validace v rámci dané NTS a v prípade Vašeho zájmu také budete
informováni o konkrétních možnostech Vašeho zapojení do tohoto procesu.

Další informace k národním tématickým sítím a validacnímu procesu naleznete na www.equalcr.cz.
Vaší pozornosti doporucujeme zejména Národní mainstreamingovou strategii CIP EQUAL pro Ceskou
republiku a mainstreamingové strategie a zápisy z jednání jednotlivých NTS (záložka tématické síte
http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=19) a Metodologii validace produktu CIP EQUAL (záložka
inforamce pro príjemce dotace - validace produktu CIP EQUAL
http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=877).
V prípade, že se rozhodnete pro validaci Vašeho produktu, ci pokud budete mít dotazy týkající se
Národních tématických sítí, neváhejte se na nás obrátit na adrese equal.nps@cz.pwc.com nebo na
císle naší help-line 251 152 252.

S práním úspešné diseminaci a mainstreamingu,
tým NPS

28.08.2007 11:16 Pozvanka na seminar k ukoncovani projektu
Vážení príjemci,
rádi bychom Vás pozvali na seminár na téma "Ukoncování projektu", který se bude konat v pátek
14.zárí v prostorách PwC.
V príloze naleznete pozvánku spolu s programem akce.
Vaše prihlášky na seminár se jmény úcastníku nám zašlete prosím nejpozdeji do 7.zárí.

S práním pekného dne,
tým NPS

28.08.2007 08:26 Cislovana informace - rady ke změnám
Vážení príjemci,
vzhledem k tomu, ž
e agenda žádostí o zmeny projektu tvorí stále významnou cást administrace CIP
EQUAL, a protože se pri jejím vyrizování setkáváme s nekterými opakujícími se chybami, zpracovali
jsme pro Vás ve spolupráci s RO metodický podklad „Základní rady k podávání žádostí o zmeny
projektu CIP EQUAL“. Veríme, že tento podklad bude pro Vás prínosný a že díky nemu dojde k
dalšímu zlepšení naší spolupráce.
Dokument „Základní rady k podávání žádostí o zmeny projektu CIP EQUAL“ nenahrazuje postupy a
informace, které jsou uvedeny v Prírucce pro príjemce. Dokument by mel tyto postupy dále objasnit ci
doplnit podrobnejšími informacemi. Tento podklad byl zpracován i s ohledem na blížící se termíny
ukoncování nekterých projektu, resp. na požadované vyhodnocení nevyužitých/nevyužitelných
prostredku v projektech a návrhu jejich efektivního využití na nové aktivity ci krácení rozpoctu projektu
(v termínu do 14. zárí 2007).
Pro Vaši informaci, také pripomínáme, že lhuta pro vyrízení zmen ze strany NPS je 5 pracovních dní
pro nepodstatnou zmenu a 10 pracovních dní pro zmenu podstatnou. Nejpozdeji na konci tohoto
období byste meli obdr žet vyjádrení NPS, jehožsoucástí muže být požadavek na doplnení. Základní
informace týkající se zmen projektu naleznete také v Prírucce pro príjemce pro Akce 2 a 3, verze 1.4
na str. 20-22 nebo v Prírucce pro príjemce pro Akci 3, verze 1.0 na str. 17-19, a na www.equalcr.cz.
V prípade jakýchkoli dotazu Vám rádi poradíme na Equal helpline 251 152 252 nebo na adrese
equal.nps@cz.pwc.com.

S pozdravem
Tým NPS

27.08.2007 17:02 Cislovana informace - diseminace vystupu na mezinarodni
urovni
(Dle požadavkůorganizátorůosloveni všichni př
íjemci s výjimkou projektůsítěNTS-E, NTS-F a
projektůse zaměř
ením na cílovou skupinu Romů)

Vážení príjemci,
prostrednictvím této zprávy bychom Vám rádi nabídli možnost diseminovat výstupy Vašich projektu na
mezinárodní úrovni.

V souvislosti s diskusním fórem "Equalising the workplace", jehoždruhé setkání se bude konat 2830.listopadu v Belfastu jsme byli osloveni organizátory, kterí v rámci této akce plánují predstavit
výstupy i tech RP, která se akce prímo nezúcastní. Diskusní fórum, jehožprípravná cást probehla jižv
cervnu, má za cíl presvedcit o svých výstupech zamestnavatele i tvurce politik. Fórum je organizováno
do 3 workshopu - podpora znevýhodnených skupin, práce se zamestnavateli, "stavení mostu" mezi
zamestnanci a znevýhodnenými skupinami - a zameruje se na všechny cílové skupiny s výjimkou
národnostních menšin a genderove orientovaných projektu.
Organizátori fóra nyní hledají materiály v anglickém jazyce, které mohou priblížit, jakým zpusobem se
na spolecném rozhodování projektu podílejí cílové skupiny, zamestnavatelé ci tvurci politik. Formát
materiálu není omezen. Muže se jednat napríklad o audio, video, publikace a pod.
V prípade, že jste takové materiály v anglickém jazyce v rámci Vašeho projektu vytvorili a pokud
budete mít zájem o jejich šírení v rámci platformy "Equalising the workplace", zašlete je organizátorum
na adresu:

PROTEUS (NI) Ltd - EQUAL National Support Structure
8 Edgewater Office Park
Edgewater Road
Belfast
BT3 9JQ
United Kingdom - Northern Ireland

S práním úspešné diseminace a mainstreamingu Vašich produktu,
tým NPS

17.08.2007 18:27 Cislovana informace – sebehodnoceni
Vážení príjemci,
rádi bychom Vám oznámili, že na stránkách www.equalcr.cz byly uverejneny informace týkající se
sebehodnocení.
Sebehodnocení jako prubežný proces, který poskytuje zpetnou vazbu Vašemu rozvojovému
partnerství, by melo prispet ke zlepšení cinnosti a rízení Vašeho projektu a zlepšení jeho výstupu a
dopadu.
Na webových stránkách pod záložkou "Informace pro príjemce dotace" a nove vytvorenou
podzáložkou "Sebe-evaluace" (http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=918) jsou Vám k dispozici
následující materiály:
·
·

Prírucka pro sebe-evaluaci
Prezentace ze semináre k sebehodnocení, který probehl 27. brezna 2007 v Ostrave

Tyto dokumenty by mely prispet nejen k lepšímu porozumení a zvýšení kvality a efektivity procesu
sebehodnocení Vašeho rozvojového partnerství, ale mohou být i vhodným podkladem pri
zpracovávání technických zpráv.

S práním pekného dne,
Tým NPS

17.08.2007 18:10 Cislovana informace – cerpani – Informace pro př
íjemce pro
akci 2 a 3
Vážení príjemci,
v souvislosti s cerpáním financních prostredku v rámci CIP EQUAL a limitu stanovených v Prírucce
pro príjemce, bychom Vám rádi pripomneli, že do 30. 9. 2007 máte povinnost vycerpat 57,10 %
Vašeho celkového rozpoctu.
V prípade, že Vašemu projektu hrozí nesplnení povinného procenta cerpání, vyhodnotte podrobne
Vaše projektové aktivity a casový harmonogram. Pokud identifikujete prostredky, které nelze v rámci
stávajících aktivit jižvyuž
ít (napr. mzdové prostredky, které nebyly použity z duvodu pozdejšího
zahájení realizace projektu) a zároven identifikujete potrebu nových aktivit (napr. posílení diseminacní
a mainstreamingové stránky projektu – vytvorení publikace, realizace konference a pod.), které
napomohou naplnit cíle projektu, mužete si zažádat o presun prostredku. Žádost o zmenu projektu
predložte v termínu do 14. zárí 2007. Pokud se Vám nepodarí najít uplatnení pro nevyužité
prostredky, máte možnost do stejného termínu tj. 14. zárí 2007 podat žádost o podstatnou zmenu na
zkrácení Vašeho rozpoctu na takovou výši, abyste zadanému kritériu cerpání, resp. podmínkám
dotace vyhoveli.
Tímto krokem zároven umožníte prerozdelení financních prostredku projektum, které jsou schopny je
efektivne a úcelne využít tak, aby tyto nezustaly nevycerpány. Pro Vaši informaci, závazné limity
cerpání byly stanoveny s ohledem na celkovou alokaci financních prostredku CIP EQUAL a tzv.
pravidlo n+2, jehožnesplnení by mohlo mít za následek krácení celkové alokace financních
prostredku pro Ceskou republiku.
Zároven, pokud Vám hrozí nesplnení tohoto limitu a pokud délka Vašeho monitorovacího období je 2
ci 3 mesíce, žádáme Vás, abyste pri vykazování výdaju za mesíce cervenec, srpen, zárí prešli na 1mesícní monitorovací období. Tento krok by Vám mel jednak pomoci k dosažení stanovených limitu a
zároven prispet k tomu, aby tyto výdaje byly zarazeny do tzv. rádné certifikace CIP EQUAL, která je
stežejní pro cerpání n+2.
Dále bychom Vám chteli oznámit, že v souvislosti s cílem zrychlit tempo cerpání financních prostredku
(tedy i zajistit rychlejší vyplácení prostredku Vašim projektum) a podporit plnení závazných limitu
cerpání, stanovuje rídící orgán striktnejší podmínky pro doplnení Vašich zpráv na základe pripomínek
NPS, a to na 2 pracovní dny ode dne vyžádání NPS. Ostatní postupy se nemení. Zároven bychom
Vás v této souvislosti chteli znovu upozornit na nutnost dodr žovat závazné termíny pro predkládání
monitorovacích zpráv, vyplývající z podmínek Rozhodnutí (Oznámení) o poskytnutí dotace.
Neplnením podmínek Rozhodnutí (Oznámení), jejichžsoucástí jsou i výše uvedené stanovené
závazné limity cerpání, se zároven vystavujete riziku, že Vás bude rídící orgán, jakožto poskytovatel
dotace, nucen nahlásit na financní úrad pro neplnení podmínek dotace.

V prípade dotazu spojených s limity cerpání nás neváhejte kontaktovat Equal helpline, kde s Vámi
celou záležitost probereme a pokusíme se spolu s Vámi navrhnout rešení, které bude nejlépe

vyhovovat situaci Vašeho konkrétního projektu. V prípade potreby Vám nabízíme i možnost osobní
schuzky.

S práním pekného dne,
RO
a tým NPS

02.08.2007 15:58 Strucny pruvodce principy CIP EQUAL
Vážení príjemci,
naplnování principu CIP EQUAL je nejenom základním požadavkem tohoto programu, ale i
nezbytným predpokladem pro úspešnou realizaci pracovních programu jednotlivých rozvojových
partnerství. Proto je duležité, aby byly principy všemi zúcastnenými partnery plne chápány a aby bylo
co nejdusledneji postupováno pri jejich implementaci a také pri jejich monitorování . V souvislosti s
temito skutecnostmi a v návaznosti na doporucení ucinená externím evaluátorem v záverecné zpráve
druhé etapy prube ž
ného hodnocení CIP EQUAL bychom Vám rádi poskytli metodickou prírucku
"Strucný pruvodce principy CIP EQUAL", která je ke staž
ení na
http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=7.
Tento dokument by Vám mel jednotlivé principy lépe objasnit a poskytnout praktické rady, jak principy
správne naplnovat (kapitola c. 1) a dostatecne, strucne a pritom výstižne popisovat jejich plnení v
monitorovacích zprávách (kapitola c. 2). Zároven tento pruvodce obsahuje prehled odkazu na nekteré
další duležité dokumenty k jednotlivým principum.
S ohledem na TZ, rádi bychom Vás upozornili na kapitolu c. 2 pruvodce - „Jak reportovat naplnování
principu v TZ“, kde je mimo jiné pro každý reportovaný princip vždy uveden seznam kontrolních
otázek, na které byste meli ve svých TZ (kapitola c. 9 TZ) pri popisu naplnování tohoto principu
odpovedet. Do popisu implementace principu samozrejme uvedete i další informace, které budou
relevantní nebo které jsou požadovány v Prírucce pro príjemce, prípadne na jiných místech Strucného
pruvodce principy CIP EQUAL.
Upozornujeme, že TZ, které nebudou obsahovat dostatecný popis plnení principu, budou vráceny k
doplnení.
Veríme, že duslednejší reportování principu Vám i nám poskytne cennou zpetnou vazbu a bude
prínosem pro další cinnost nejen Vašeho projektu, ale i programu jako takového.

S práním pekného dne,
team NPS

02.08.2007 08:50 Číslovaná informace př
íjemcům - indikátory za program
(informace pouze pro př
íjemce z dodatečné výzvy č.4)
Vážení noví príjemci,

rádi bychom vás informovali o zpusobu, kterým je sledováno plnení projektu.
Ke sledování plnení aktivit dochází prostrednictvím tzv.monitorovacích indikátoru
zasílaných v elektronické podobe (soubor XML), které jsou povinnou soucástí každé technické
monitorovací zprávy.

Pri vytvárení monitorovacích sestav postupujte takto:
1) Nejprve si nainstalujte program ´Benefit pro monitorování´, který naleznete ke stažení
na adrese http://www.equalcr.cz/files/clanky/771/Benefit_1.0.zip.
2) Program je velice jednoduchý, skládá se ze dvou záložek. Na první záložce je potreba
vyplnit údaje o vašem projektu, druhá záložka slouží k zadání samotných hodnot indikátoru.
3) Po vyplnení obou listu je možné ´žádost´ uložit (soubor s príponou BEN)
pro pozdejší editaci, prípadne finálne uložit (soubor s príponou XML).
Název souboru nesmí být po uložení jižzmenen.

Spolu s první predkládanou technickou monitorovací zprávou od vás obdržíme dva XML soubory:
Soubor s plánovanými hodnotami (na první záložce níže popsaného programu zvolíte typ
monitorování “cílové”.)
a soubor s prubežnými hodnotami indikátoru (zvolíte typ monitorování "prubežné"), kterých bylo
dosaženo
ke konci monitorovacího období, za které budou zprávy predloženy.
Venujte pozornost správnému nastavení data - prubežné hodnoty jsou k poslednímu
dni každého monitorovacího období, cílové k datu ukoncení projektu.
Dále budete s kaž
dou technickou monitorovací zprávou zasílat
jižjen soubor s prubežnými hodnotami indikátoru za dané období.
Jen v prípade zmeny plánovaných hodnot indikátoru bude zaslán soubor s aktuálními cílovými
hodnotami.
Pri zasílání plánovaných i prubežných hodnot indikátoru je treba ke zpráve priložit také tištenou verzi
sestavy.
Finálním uložením hodnot z programu Benefit vygenerujete
PDF soubor, který vytisknete a priložte k tištené verzi zprávy zasílané na NPS.
S pozdravem Equal Team

V prípade dotazu nás mužete kontaktovat na EQUAL.NPS@cz.pwc.com
nebo na Equal help lince +420 251 152 472

31.07.2007 14:49 Cislovana informace - navrhy temat seminaru
Vážení príjemci,
rádi bychom Vám jménem Národní podpurné struktury nabídli možnost vyslovit se k tématum
semináru, které budou pro príjemce CIP EQUAL do konce programu ješte pripraveny.
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,
napr. otázky z oblasti mainstreamingu-Akce 3, zašlete nám prosím návrh tématu, a to elektronicky na
adresu equal.nps@cz.pwc.com. Návrhy zasílejte do pátku 10. srpna 2007, nicméne návrhy je možné
zasílat i prubežne po tomto termínu.

V soucasnosti probíhají prípravné práce na seminár k "Ukoncení projektu", který je plánován na 14.
zárí 2007. Bližší informace k tomuto seminári Vám budou zaslány s dostatecným predstihem.
Predpokládáme, že identický seminár k ukoncení projektu probehne v 1. polovine roku 2008 tak, aby
nacasování semináre lépe odpovídalo ukoncení projektu v polovine roku 2008.

S pozdravem,
Team NPS

31.07.2007 11:10 Číslovaná informace - Př
ehled vyvíjených produktů
Vážení clenové NTS,
dovolujeme si Vám zaslat prehled vyvíjených produktu v rámci CIP EQUAL, který byl sestaven na
základe Vámi vyplnených tabulek A. Veríme, že tento prehled prispeje nejen k dalšímu prohloubení
spolupráce v rámci Národních tématických sítí, ale i k dalšímu zvýšení kvality Vašich produktu.
Ta z rozvojových partnerství, která tabulky dosud neposkytla, si dovolujeme znovu upozornit, že
vyplnení tabulek A je povinné pro všechna RP (tj. i pro ta RP, která své produkty validovat nechtejí), a
požádat je o jejich zaslání a to do 10. srpna 2007. Zaslané tabulky pak budou dodatecne doplneny do
prehledu vyvíjených produktu. Je velice duležité, aby tento prehled obsahoval údaje ode všech RP.
Tento prehled bude sloužit nejenom jako jeden z podkladu pro prípravu validace produktu, ale i jako
prubežný podklad o vyvíjených inovativních produktech využitelný pro publikacní ci jiné úcely CIP
EQUAL.
V prípade dalších dotazu ohledne národních tématických sítí ci validací produktu nás neváhejte
kontaktovat.
S práním úspešného pokracování Vašich projektu,

team NPS

26.07.2007 16:39 Navyseni zalohove platby na 20 % rozpoctu
(Zasláno pouze RP, která se v dodatečné výzvěč. 4 ucházela o rozšíř
ení stávajících projektů)
Vážení príjemci,
rádi bychom Vás, jakožto úspešné žadatele dodatecné výzvy c.4, informovali o možnosti navýšení
zálohové platby pro Vášprojekt.
Navyšování zálohových plateb na 20 % rozpoctu Vašeho projektu navýšeného o prostredky
dodatecné výzvy nebude probíhat automaticky, ale musíte si o tuto možnost individuálne požádat
dopisem zaslaným na NPS. Rozhodnutí, zda bude Vaši žádosti o navýšení zálohy vyhoveno, bude
založeno na posouzení dosavadního rízení Vašeho projektu v Akci 2 a 3 CIP EQUAL z hlediska rádné
administrace projektu: disciplinovanosti v predkládání monitorovacích zpráv a plnení cerpání dle
stanovených limitu.

V prípade, že se tedy rozhodnete této možnosti využít, zašlete nám prosím Vaši žádost, a to
nejpozdeji do trí týdnu po prevzetí rozhodnutí o zmene rozhodnutí. O výsledku jejího posouzení
budete následne informování oficiálním dopisem rídícího orgánu.

S práním pekného dne,

team NPS EQUAL

26.07.2007 16:17 Zaverecna zprava 1.kola CIP EQUAL
Vážení príjemci,
rádi bychom Vás informovali o tom, ž
e na webových stránkách equalcr.cz byla zverejnena Záverecná
zpráva za první kolo Iniciativy Spolecenství EQUAL, která shrnuje postup a výsledky prvního kola této
iniciativy v CR (http://www.equalcr.cz/files/clanky/898/zaverecna_zprava.pdf).
V souvislosti s výstupy prvního kola Iniciativy Spolecenství EQUAL zpracovává rídící orgán také
elektronickou knihovnu výstupu/produktu projektu prvního kola. Ta bude po svém dokoncení rovnež
umístena na webových stránkách equalcr.cz.

S pozdravem,
team NPS

16.07.2007 15:45 Validace – nominace a odsouhlasení externích expertů
Vážení př
íjemci,
ty z Vás, kteř
í jste se rozhodli zapojit se do validačního procesu, jsme s dovolením chtěli upozornit, že
do konce července 2007 byste jižměli mít navržené a v rámci NTS odsouhlasené externí experty pro
validaci.
Zapojení expertu placených ze strany RO
Pokud není v rámci Vaší NTS do konce července naplánováno jednání, doporučujeme tento proces
provést elektronicky. Tzn. př
edsedům NTS zašlete balíček, který bude obsahovat:
·

jména navržených expertu (max. 2 za jedno RP)

·

životopisy navržených expertu společněs vyplněnými dotazníky kvalifikace externího experta

·
př
irazení produktu, které budou nominovaní experti validovat (postačí odkaz na tabulky A, které
budu v rámci Vaší NTS distribuovány)
Př
edsedové zašlou všem členům NTS obdržené materiály s nominacemi. Členové NTS po
prostudování materiálu zašlou vyjádř
ení (ANO/NE) s nominací experta v termínu, který bude stanoven
př
edsedou. Př
edseda výsledky hlasování zapíše do tabulky (viz př
íloha) a spolu s dokumenty zašle
NPS do 31. července 2007. Pro odsouhlasení experta bude dostačující kladné vyjádř
eni nadpoloviční
většiny clenu NTS.

Seznam navržených a odsouhlasených expertu společněs podklady (ke každému expertovi životopis
a vyplněný dotazník) budou následněNPS zaslány na RO. RO poté v rámci interních postupu MPSV
podá ž
ádost o výjimku z postupu (tj. žádost o výjimku z povinnosti dokladovat výběr ze tř
í nabídek dle
př
íkazu ministra č. 36/2006 cl. XI. odst. 4 písm. a) a v př
ípade jejího odsouhlasení zajistí finanční
prostř
edky na tyto experty. Indikativní výše odměny pro jednoho experta za jednu validaci je 3000,Kč. Nicméněi tato částka podléhá schválení v rámci výjimky z postupu a muže se ještězměnit.

Zapojení expertu placených z rozpočtu RP nebo neplacených expertu
V př
ípade, že jste se rozhodli, že experty budete hradit ze svých rozpočtu (popř
ípaděbude validace
provedena neplacenými experty), nemusíte proces odsouhlasení expertu v rámci NTS postoupit.
Adekvátnost výběru expertu bude posouzena ažexpost tedy po ukončení validacního procesu. V
tomto př
ípade tedy existuje riziko, že Vámi zapojený expert nebude posouzen jako relevantní, čímž
muže být zpochybněn výstup samotné validace. V př
ípade expertu placených z rozpočtu RP, pak ani
výdaje na jeho zapojení nebudou uznány za způsobilé. Proto bychom doporučovali, abyste i v tomto
př
ípade zaslali navržené experty př
edsedům NTS k odsouhlasení.

Zárove ňbychom tímto s dovolením chtěli upozornit ta RP, která dosud nezaslala na NPS vyplněné
Tabulky A, aby tak učinila. Zaslání Tabulek A bylo povinné pro všechna RP. Tabulky A zašlete na
NPS nejpozději do konce tohoto týdne tzn. do 20.7.2007, aby mohly být začleněny do souhrnu pro
NTS.

V př
ípade dotazu se na nás neváhejte obrátit.

S pozdravem

team NPS

22.06.2007 16:08 Aktualizace Př
íručky verze 1.4. oprava
Vážení príjemci,

v návaznosti na zprávu ze dne 21.cervna si Vám dovolujeme ješte jednou zaslat aktualizovanou verzi
Prírucky 1.4.
Oproti puvodne zaslanému dokumentu byl vynat odstavec z kapitoly 6.1.4. týkající se zádržného,
nebot tato informace není pro CIP EQUAL relevantní.
Prírucku verze 1.4. naleznete ke stažení také na webových stránkách www.equalcr.cz.

S práním pekného víkendu,
RO a Team NPS

21.06.2007 14:44 Aktualizace Př
íručky verze 1.4.
Vážení príjemci,
v návaznosti na seminár "Systém validace dobré praxe a metodologie validace inovativních produktu"
ze dne 29. 5. 2007 Vám tímto oznamujeme, že veškerá dokumentace k validaci byla dopracována a
vyvešena na www.equalcr.cz. http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=877 . S dovolením bychom
Vás chteli upozornit na stanovený termín 29. 6. 2007 pro predlo žení vyplnených tabulek A Identifikace projektu a produktu. Tybulku/ky zašlete emailem na adresu NPS. Predložení vyplnených
Tabulek A je povinné pro všechna RP.
Pro RP, která se rozhodnou validovat vytvorené produkty, je dalším krokem navržení externích
expertu (maximáne 2 experti na RP), kterí by meli být schváleni v rámci NTS. Ke každému
navrženému expertovi je nutné priložit ž
ivotopis a vyplnený dotazník, který je k dispozici na
www.equalcr.cz. Seznam navržených/schválených expertu by mel být zaslán na NPS do konce
cervence 2007. Pro Vaši informaci, RP muže pro validaci vlastního produktu navrhnout i experta, se
kterým RP jižspolupracuje, nicméne tento expert se nesmí prímo podílet na vývoji produktu. Náklady
na externí experty budou uznatelným výdajem v rámci projektu. Na základe obdr ženého seznamu
expertu, RO požádá útvar MPSV o udelení výjimky z predpisu pro zadávání zakázek a v prípade, že
výjimka bude schválena, bude možné experty financovat z TA CIP EQUAL.
V prípade, že Vám budou nejaké oblasti validace nejasné se prosím na nás obracejte a to jak emailem tak telefonicky. Protože se jedná o novou a celkem komplexní oblast, byl na esf foru založen
diskusní klub "Validace produktu CIP EQUAL" kde mohou být zverejnovány Vaše dotazy a odpovedi.
Zároven také na stránkách www.equalcr.cz budou vyvešeny nejcastejší otázky a odpovedi.
S dovo lením bychom Vás také chteli informovat o nastávajícím jednání Koordinacní skupiny NTS.
Predbežné datum setkání bude v zárí tohoto roku, kdy jižbude zrejmé jaké produkty se budou
validovat a bude možné postupne vytipovat místa, na která by se RP skrze RO chtela obrátit s cílem
prosazování produktu. Na jednání budou zároven domluveny prípadné spolecné mainstreamingové
akce NTS. Další schuzka bude následovat po jižuskutecnených validacních jednáních (cca v
listopadu) a budou projednány jižkonkrétní návrhy. Více informací k cinnosti koordinacní skupiny je k
dispozici na esf foru, konkrétne na nástence v rámci koordinacního klubu NTS.
S pozdravem
Team NPS

18.06.2007 16:21 Číslovaná informace – Spotř
eba PHM
Vážení př
íjemci,

v souvislosti s novým Zákoníkem práce č.262/2006 Sb., který vstoupil v platnost 1. ledna 2007,
bychom Vám chtěli př
ipomenout, že se tímto př
edpisem mění výpočet cestovních náhrad př
i použití
automobilu.
V př
ípadě, kdy jsou na technickém průkazu uvedeny hodnoty spotř
eb dle norem Evropských
společenství (např
. EU 1999/100, EU 93/116), se pro výpočet použije poslední hodnota. Tato hodnota
př
edstavuje spotř
ebu pro kombinovaný provoz (na níže uvedeném technickém průkaze to je 6,2 l /
km). Pokud není tento údaj v technickém průkaze uveden, vypočítá zaměstnavatel spotř
ebu pohonné
hmoty vozidla aritmetickým průměrem, tedy stejnějako doposud.
př
íklad TP:

S př
áním pěkného dne,
team NPS

15.06.2007 14:42 Číslovaná informace - Validace produktůCIP EQUAL
Vážení príjemci,
v návaznosti na seminár "Systém validace dobré praxe a metodologie validace inovativních produktu"
ze dne 29. 5. 2007 Vám tímto oznamujeme, že veškerá dokumentace k validaci byla dopracována a
vyvešena na www.equalcr.cz. http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=877 . S dovolením bychom
Vás chteli upozornit na stanovený termín 29. 6. 2007 pro predlo žení vyplnených tabulek A Identifikace projektu a produktu. Tybulku/ky zašlete emailem na adresu NPS. Predložení vyplnených
Tabulek A je povinné pro všechna RP.
Pro RP, která se rozhodnou validovat vytvorené produkty, je dalším krokem navržení externích
expertu (maximáne 2 experti na RP), kterí by meli být schváleni v rámci NTS. Ke každému
navrženému expertovi je nutné priložit ž
ivotopis a vyplnený dotazník, který je k dispozici na
www.equalcr.cz. Seznam navržených/schválených expertu by mel být zaslán na NPS do konce
cervence 2007. Pro Vaši informaci, RP muže pro validaci vlastního produktu navrhnout i experta, se
kterým RP jižspolupracuje, nicméne tento expert se nesmí prímo podílet na vývoji produktu. Náklady
na externí experty budou uznatelným výdajem v rámci projektu. Na základe obdr ženého seznamu
expertu, RO požádá útvar MPSV o udelení výjimky z predpisu pro zadávání zakázek a v prípade, že
výjimka bude schválena, bude možné experty financovat z TA CIP EQUAL.
V prípade, že Vám budou nejaké oblasti validace nejasné se prosím na nás obracejte a to jak emailem tak telefonicky. Protože se jedná o novou a celkem komplexní oblast, byl na esf foru založen
diskusní klub "Validace produktu CIP EQUAL" kde mohou být zverejnovány Vaše dotazy a odpovedi.
Zároven také na stránkách www.equalcr.cz budou vyvešeny nejcastejší otázky a odpovedi.
S dovolením bychom Vás také chteli informovat o nastávajícím jednání Koordinacní skupiny NTS.
Predbežné datum setkání bude v zárí tohoto roku, kdy jižbude zrejmé jaké produkty se budou
validovat a bude možné postupne vytipovat místa, na která by se RP skrze RO chtela obrátit s cílem
prosazování produktu. Na jednání budou zároven domluveny prípadné spolecné mainstreamingové
akce NTS. Další schuzka bude následovat po jižuskutecnených validacních jednáních (cca v
listopadu) a budou projednány jižkonkrétní návrhy. Více informací k cinnosti koordinacní skupiny je k
dispozici na esf foru, k onkrétne na nástence v rámci koordinacního klubu NTS.
S pozdravem

Team NPS

15.06.2007 10:44 Zpravodaj c.3 - výzva k zasíláni př
íspěvku
Vážení př
íjemci,
v souvislosti se zpracováním Zpravodaje CIP EQUAL - č.3 bychom Vám chtěli nabídnout možnost
uveř
ejnění krátkých zpráv informujících o Vašich projektových výstupech v rubrice "Výstupy projektu,
projektové aktivity".
Návrhy zpráv (v rozsahu cca 5 vet s př
ípadnými odkazy na www stránky) o Vašich výstupech zasílejte
na naši adresu equal.nps@cz.pwc.com, a to nejpozději do pondělí 25. června.
Pro bližší př
edstavu můžete nahlédnout do jednoho z př
edchozích čísel zpravodaje
http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=411.
V př
ípade většího poctu zaslaných př
íspěvku bude př
i výběru př
íspěvku k uveř
ejnění zohledněna jeho
kvalita a upř
ednostněny budou také ty projekty, které ve Zpravodaji dosud nepublikovaly. Vámi
navržené články budou z naší strany redigovány a mohou být pro účely Zpravodaje CIP EQUAL
upraveny či zkráceny.

S pozdravem
Team NPS

28.05.2007 12:23 Podklady pro seminář"Systém validace dobré praxe a
metodologie validace inovativních produktů"
Vážení př
íjemci,

dovolujeme si Vám zaslat podkladové materiály pro zítř
ejší seminář"Systém validace dobré praxe a
metodologie validace inovativních produktu".
Registrace účastníkůbude zítra otevř
ena od 9h30.

a) Validace metodologie. Dokument shrnuje metodologii a poskytuje velmi dobrý základní př
ehled o
problematice.

b) Validační tabulka. Tato tabulka je vyplňována v rámci validačního jednání pro validovaný
produkt/rodinu produktu. V odpolední časti seminář
e proběhne workshop, kde bude v rámci simulace
validačního jednání tato tabulka vyplňována za jednotlivé skupiny aktéru (peers, potenciální uživatelé,
externí experti). Doporučujeme proto se s touto tabulkou dopř
edu seznámit.

c) Prezentace fiktivního produktu a instrukce pro odpolední workshop.

Na shledání na zítř
ejším seminář
i se teší,
team NPS EQUAL

22.05.2007 17:29 Seminář– Systém validace dobré praxe a metodologie
validace inovativních produktů
Vážení př
íjemci,
v př
íloze zasíláme pozvánku a program jiždř
íve avizovaného seminář
e se zaměrením na Systém
validace dobré praxe a metodologie validace inovativních produktu. Seminářse uskuteční dne 29. 5.
2007 v budověPwC od 10:00. Registrace je od 9:30.
Do konce týdne Vám s dovolením zašleme další podklady k tomuto seminář
i.
Těšíme se na vaši účast.
S pozdravem
TEAM/NPS

14.05.2007 12:57 Číslovaná informace – indikátory
Vážení př
íjemci,
v návaznosti na číslovanou informaci vztahující se k aktualizaci monitorovacích indikátoru ze dne 29.
3. 2007, Vám zasíláme další informace k této problematice. V průběhu měsíce dubna proběhlo zadání
indikátoru do MSSF a otestování funkčnosti aplikace Benefit pro monitorování, který je určen pro
vložení hodnot jednotlivých indikátoru a jejich následný př
enos do MSSF Monit. Elektronické zadání
monitorovacích indikátoru tak umožňuje sledovat a vyhodnocovat dosažený pokrok jak projektu, tak
souhrnné v rámci CIP EQUAL a jednotlivých tématických opatř
eních.
Na základěověř
ení funkčnosti aplikace, bychom Vás tímto chtěli s dovolením požádat o nainstalování
aplikace Benefit pro monitorování. Aplikace Benefit je k dispozici na
http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=268. Po provedení instalace prosíme o vyplnění a)
plánovaných hodnot a b) aktuálnědosažených hodnot. Ve skutečnosti se tedy bude jednat o dvě
monitorovací sestavy. Po finálním uložení zašlete oba xml soubory na NPS, a to do stř
edy 23. 5.
2007, aby mohla být data následněpř
enesena do MSSF Monit.

Dále si Vás dovolujeme požádat o zasílání finálněuložené sestavy ve formátu xml Benefitu pro
monitorování s hodnotami indikátoru dosaženými ke dni sestavení každé Průběžné technické
monitorovací zprávy. Hodnoty všech indikátoru musí zcela odpovídat hodnotám indikátoru
uvedeným v PTMZ. V tomto př
ípade budou zasílána data jen pro aktuálnědosažené hodnoty.
Plánované hodnoty budou opětovnězasílány jen v př
ípadězměny projektu, tj. změny plánovaných
hodnot indikátoru.
Postup vyplňování monitorovací sestavy:
Pro vytvoř
ení monitorovacích sestav jak pro plánované tak pro aktuálnědosažené hodnoty
vytvoř
te vždy novou žádost.
Lišta "identifikace projektu“ – v rámci této lišty vyplňte číslo priority, číslo opatř
ení, typ
monitorování, datum monitorování, poslední čtyř
číslí registračního čísla projektu (např
. 0018,
0001, 0105) a dále název projektu. Je velice nutné, abyste vyplnili správné číslo projektu, jinak
nebude následněmožné provést př
enos sestavy do MSSF Monit.
Typ monitorování – zvolte Plánované pro zadání plánovaný hodnot a Průběžné pro zadání
aktuálnědosažených hodnot
Po vyplnění všech požadovaných informací př
eklikněte na lištu "ukazatele". Zde se Vám již
objeví ukazatele, které jsou relevantní pro Vaši prioritu a opatř
ení. Postupněvyplňte všechny
indikátory typu – vstupy, výstupy, výsledky. V př
ípadě, že některý indikátor není pro Váš
projekt relevantní, ponechejte u tohoto indikátoru 0. Zároveňbychom Vás chtěli požádat,
abyste u indikátoru typu den, osoba, kus vyplňovali pouze smysluplná data, tzn. celá čísla
(např
. počet RP v partnerství 10 a nikoli 10,33 nebo počet vyškolených osob 30 a nikoli 33,33
apod.).
Po vyplnění všech relevantních informací proveďte kontrolu dat a následněsestavu finálně
uložte. Po finálním uložení jižnelze žádost editovat.
Seznamy indikátoru pro jednotlivá opatř
ení jsou k dispozici na
http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=268. V př
ípadějakýchkoli nejasností a dotazu
ohledne instalace aplikace Benefit monitorování nebo vyplňování monitorovacích sestav
kontaktujte NPS.
S pozdravem, team NPS

10.05.2007 14:57 Číslovaná informace – zjednodušení administrace FZ,
př
ipomenutí
Vážení př
íjemci,

v souvislosti se zjednodušením administrace CIP EQUAL bychom Vám rádi př
ipomněli, že průběžné
finanční monitorovací zprávy, jejichžmonitorovací období začíná bř
eznem 2007 a později, již
př
edkládáte ve "zjednodušené podobě".
Tzn., že k finanční zprávějižnadále nepř
ikládáte kopie účetních dokladu týkajících se cestovného,
nákupu materiálu, zboží a služ
eb, apod., které jsou jednotlivěnárokovány v částce 5 000 Kča nižší.
Toto pravidlo se zároveňnevztahuje na tř
i typy výdajůuvedené níže, u kterých nadále př
edkládáte
veškeré doklady bez ohledu na výši nárokované částky:
1) mzdové výdaje
2) výdaje nárokované alikvotními podíly
3) výdaje na zboží či služby poř
ízené na základěvýběrových ř
ízení.

U finančních zpráv, jejichžmonitorovací období začíná lednem či únorem 2007 ponecháváme postup
dle nového pravidla na Vašem vlastním uvážení.

K finanční zprávěpř
edložené ve „zjednodušené podobě“ dále prosím nezapomeňte př
iložit čestné
prohlášení př
íjemce (viz př
íloha) podepsané zpracovatelem finanční zprávy a statutárním zástupcem
organizace.

S př
áním pěkného dne,
Team NPS

10.05.2007 14:54 Číslovaná informace – Spotř
eba PHM
Vážení př
íjemci,
v souvislosti s novým Zákoníkem práce č.262/2006 Sb., který vstoupil v platnost 1. ledna 2007,
bychom Vám chtěli př
ipomenout, že se tímto př
edpisem mění výpočet cestovních náhrad př
i použití
automobilu.
V př
ípadě, kdy jsou na technickém průkazu uvedeny hodnoty spotř
eb dle norem Evropských
společenství (např
. EU 1999/100, EU 93/116), se pro výpočet použije poslední hodnota. Tato hodnota
př
edstavuje spotř
ebu pro kombinovaný provoz (na níže uvedeném technickém průkaze to je 6,2 l /
km). Pokud není tento údaj v technickém průkaze uveden, vypočítá zaměstnavatel spotř
ebu pohonné
hmoty vozidla aritmetickým průměrem, tedy stejnějako doposud.
př
íklad TP:

S př
áním pěkného dne,
team NPS

17.04.2007 10:57 Gender mainstreaming – pozvánka na seminář

Vážení př
íjemci,
Dovolte, abychom Vám zaslali pozvánku na seminář"Gender mainstreaming".

Potvrzení o účasti zašlete e-mailem na equal.nps@cz.pwc.com nebo se registrujte telefonicky na čísle
251 152 252.

Př
i registraci, prosím, uveďte název a číslo projektu a jméno účastníka.
S pozdravem,
Tým NPS

13.04.2007 17:09 Číslovaná informace – témata seminář
ů
Vážení př
íjemci,
v m ěsíci květnu se uskuteční v prostorách PwC dva seminář
e.
2.5. Seminářna téma "Gender mainstreaming"
29.5. Seminářna téma "Validace"
O těchto seminář
ích budete dále informováni prostř
ednictvím e-mailu a www stránek.
Do budoucna plánujeme také uspoř
ádání seminář
e na téma "Ukončení projektu".
Zárove ňbychom Vás rádi vyzvali, abyste v př
ípadě, že v rámci Vašeho projektu vznikla potř
eba
uspoř
ádat seminářna jiné téma, nám zaslali návrh témat, a to elektronicky na adresu
equal.nps@cz.pwc.com. Návrhy zasílejte do 25.května.
S pozdravem,
Team NPS

29.3.2007, 08:39 Číslovaná informace – aktualizace indikátorů
Vážení př
íjemci,
zkušenosti se zpracováním roční implementační zprávy za rok 2005 a závěry „Druhé etapy
průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL“ ukázaly, že monitorovací indikátory
jižzcela neodpovídají aktuálním potř
ebám. Část indikátorůse ukázala nejasnědefinovaná, část
obtížněměř
itelná a jiné indikátory naopak zcela chyběly. Na základětěchto zjištění se rozhodl ŘO tyto
indikátory aktualizovat. Dne 11. prosince 2006 byly nové indikátory v rámci Programového dodatku
CIP EQUAL schváleny Monitorovacím výborem CIP EQUAL, čímžse staly závazné pro všechny
subjekty, zapojené do implementace CIP EQUAL. Následn ěbyl seznam indikátorůz Programového
dodatku upraven tak, aby bylo mož
né sledovat indikátory jednotlivými RP. Dále byl dopracován
komentářk těmto indikátorům.
Hlavní rysy aktualizace jsou:
1) Rozdělení indikátorůpodle Akcí (Akce 1, Akce 2, Akce 3);
2) Nové rozdělení indikátorůdle typu indikátoru (na vstup, výstup, výsledek, dopad) – většina
indikátorůvýsledku byla změněna na indikátory výstupu (výsledky CIP EQUAL jsou zejména př
íklady
„dobré praxe“, které mohou být identifikovány v rámci Programu);
3) Stanovení indikátorůpro jednotlivé tématické oblasti, nikoliv pro jednotlivá opatř
ení;
4) Odstranění indikátorů, které nelze měř
it, obsahují nesprávnou terminologii, a které jsou nejasně
definovány;

5) Navržení nových indikátorůjednak úpravou stávajících, jednak doplněním indikátorů, dle kterých
lze měř
it naplnění principůCIP EQUAL, a dále výsledky a dopady programu;
6) Úprava indikátorůdopadu a navržení nových indikátorů;
Na základětéto aktualizace indikátorů, bychom Vás chtěli informovat, že je nutné, abyste do
technických monitorovacích zpráv př
edložených v dubnu a dále (př
ípadněpř
edložených i
dř
íve) jižuváděli aktuální seznam indikátorů. Současněu nových indikátorůstanovte relevantní
plánované hodnoty. Plánované a dosažené hodnoty indikátorůbudete dále vyzváni vyplnit do
elektronického formulář
e MSSF Benefit pro monitorování, který bude distribuován počátkem dubna.
Seznamy indikátorůpro jednotlivá opatř
ení jsou k dispozici na
http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=268. Komentář
e k jednotlivým indikátorům, včetně
vysvětlení vazby nových/upravených monitorovacích indikátorůna původní monitorovací indikátory
jsou př
ílohou této informace a budou vyvěšeny na www.equalcr.cz. V př
ípadějakýchkoli nejasností a
dotazůohlednětéto problematiky kontaktujte NPS.
S pozdravem,
team NPS

21.3.2007, 08:46 Seminář"Sebehodnocení projektův rámci CIP EQUAL"
Vážení př
íjemci,
Dovolujeme si př
ipomenout, že 22.bř
ezna je poslední termín pro př
ihlášení na seminář
"Sebehodnocení projektův rámci programu EQUAL".
Jedná se o seminář
, na kterém budou prezentovány principy, procesy a metody evaluace /sebeevaluace a př
íprava plánu evaluace / sebe-evaluace. Na
seminář
i také obdržíte př
íručku o evaluaci / sebe-evaluaci projektu. Organizaci tohoto seminář
e
zajišť
uje zpracovatel 2. etapy průběžné evaluace,
jímžje společnost EURO SERVICE GROUP, s.r.o.
Seminářse koná dne
27. bř
ezna 2007 od 9:00 hodin
v Hotelu ATOM (Rudolfův salónek) v Ostravěna ul. Zkrácená 2703,
Ostrava-Zábř
eh
První seminářje od 9.00h do 12.30h
Druhý seminářje od 13:30h do 17.00h (dopolední i odpolední seminářje shodný)

Zárove ňpř
ikládáme konečné verze pozvánky a návratky.

S pozdravem,
ŘO a EURO SERVICE GROUP, s.r.o.

20.3.2007, 11:06 Seminář"Sebehodnocení projektův rámci CIP EQUAL"
Vážení př
íjemci,
dovolte mi, abychom Vás jménem ř
ídícího orgánu CIP EQUAL pozvali na seminář"Sebehodnocení
projektův rámci programu EQUAL".
Jedná se o seminář
, na kterém budou prezentovány principy, procesy a metody evaluace /sebeevaluace a př
íprava plánu evaluace / sebe-evaluace. Na seminář
i také obdržíte př
íručku o evaluaci /
sebe-evaluaci projektu.
Jelikožprovedení sebe-hodnocení projektu je důležitým prvkem CIP EQUAL, rádi bychom Vás na
tento seminářpozvali s cílem jeho úspěšné realizace. Př
ijměte prosím tímto naše pozvání na seminář
.
Organizaci tohoto seminář
e zajišť
uje zpracovatel 2. etapy průběžné evaluace,jímžje společnost
EURO SERVICE GROUP, s.r.o.
Seminářse koná dne
27. bř
ezna 2007 od 9:00 hodin
v Hotelu ATOM (Rudolfův salónek) v Ostravěna ul. Zkrácená 2703,
Ostrava-Zábř
eh
První seminářje od 9.00h do 12.30h
Druhý seminářje od 13:30h do 17.00h
Dopolední i odpolední seminářje shodný. Pro účast na odpoledním seminář
i budou upř
ednostňování
účastníci ze vzdálenějších míst (Prahy, Ústeckého kraje apod.). Za jedno rozvojové partnerství je
možná účast jedné osoby. Preferujeme osobu, která je odpovědná za sebehodnocení.
Program seminář
e s pozvánkou najdete v př
íloze tohoto e-mailu. Svoji účast prosím potvrďte zasláním
návratky na adresu equal@eurosg.com do 22. bř
ezna
2007.
Těšíme se na setkání.
S pozdravem,
ŘO a EURO SERVICE GROUP, s.r.o.

9.3.2007, 15:30 Dodatečná výzva pro Akci 3
Vážení př
íjemci,
dne 28. 2. 2007 byla Řídícím orgánem CIP EQUAL vyhlášena dodatečná výzva k př
edkládání žádostí
o finanční prostř
edky v rámci Akce 3. Výzva je zaměř
ena na podporu mainstreamingových aktivit
prostř
ednictvím jižpodporovaných rozvojových partnerství CIP EQUAL či ad-hoc vytvoř
enými
partnerstvími dalších právnických osob. Na webových stránkách
(http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=346 ) naleznete veškeré potř
ebné podklady vztahující se k
dodatečné výzvě. Tyto konkrétnějsou:

Výzva

Kritéria hodnocení

Př
íručka pro žadatele

Elektronický formulářž
ádosti MSSF Benefit

Monitorovací indikátory CIP EQUAL

Termín pro př
edkládání žádostí je do 30. bř
ezna 2007 do 17:00, a to na adresu doručení:
Národní podpůrná struktura CIP EQUAL
PricewaterhouseCoopers
Kateř
inská 40/466
120 00 Praha 2

Pokud bude Vaše žádost podána za RP, které hodlá ve stávajícím složení jako v Akci 2 a 3 realizovat
aktivity navazující na současný projekt, upozorňujeme, že:

K vyplnění žádosti je nutné použít nový Benefit pro dodatečnou výzvu a nikoliv již
nainstalovaný Benefit;

Vzhledem k tomu, že Vaše žádost bude navazovat na stávající projekt, je nezbytné použít
informace uvedené ve schváleném DPA, př
ípadnědoplněné o aktuální informace;

Není nutné k žádosti samostatněpř
edkládat př
ílohy č. 1 Prohlášení žadatele, č. 2 Prohlášení
o využití projektových výstupů, č. 3 Prohlášení o partnerství, č. 4 výkaz ziskůa ztrát a rozvaha za
poslední 3 roky, resp. daňová př
iznání za poslední 3 roky a č. 5 Ověř
ená kopie dokladu o právním
statutu nebo zakládací listiny žadatele. Na místo těchto př
íloh př
iložte jednotné prohlášení (viz př
íloha
tohoto emailu), které bude podepsáno žadatelem(tzn. současným př
íjemcem);

Pokud bude žádost stávajícího RP schválena, bude žadatel vyzván k př
edložení žádosti o
změnu projektu , jejížsoučástí bude i schválená žádost na Akci 3. Na základětéto žádosti bude
následněvydáno Rozhodnutí o změněrozhodnutí o poskytnutí dotace.

V př
ípadě změn ve složení stávajícího RP v návaznosti na potř
eby projektu v Akci 3, bude
projekt realizován samostatně, a bude tedy vydáno nové Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Podrobnější informace Vám budou sděleny na seminář
i k dodatečné výzvě, který se uskuteční v
prostorách NPS/PwC dne 19.3.2007 od 9:30. Pozvánka a program jsou př
ílohou tohoto emailu. Své
př
ihlášky zasílejte emailem na equal.nps@cz.pwc.com nebo telefonicky na 251 152 252 do 14.3.2007.
Vaše dotazy můžete také zasílat e-mailem na adresu equal.nps@cz.pwc.com (do př
edmětu e-mailu
je nutno uvést „Výzva 4“), nebo kontaktovat info. linku na tel. 251 152 252. Př
i telefonickém
dotazování je vždy nutno upozornit, ž
e dotaz se vztahuje k výzvě4.

S pozdravem,
team NPS EQUAL

6.3.2007, 16:28 Dodržování pravidel publicity
Vážení př
íjemci,
v souvislosti s podáváním žádostí o změny (a také dalších dokumentů)
Řídící orgán upozorňuje na nutnost dodržování pravidel publicity.
(Konkrétnějedná o nutnost dodávat formulář
e v odpovídajícím barevném
provedení nebo ve forměvhodné pro černobílý tisk.)

S pozdravem za team NPS Equal
Martin Pospíšil

21.2.2007, 12:32 Informace k výběrovým ř
ízením
Vážení př
íjemci,
vzhledem k př
etrvávajícím problémům př
i vyhlašování a vyhodnocování výběrových ř
ízení (např
.
nedodržení nejnižší nabídkové ceny u dodávky zboží či porušení principu transparentnosti př
i výběru
dodavatele služeb) si vám dovolujeme př
ipomenout základní pravidla týkající se výběrových ř
ízení.

1) Vztahuje se na mě(př
íjemce/partnera) povinnost vypsat výběrové ř
ízení?
Obecněplatí, že povinnost vypsat výběrové ř
ízení se týká dodávky zboží a služeb, která př
esáhne
částku 100 000 Kčbez DPH. Za dodávku zboží či služeb se považ
uje taková dodávka, v rámci které
př
íjemce/partner poptává povahověpodobné zboží, a to po celou dobu trvání projektu.

Např
. Př
íjemce má nastavený rozpočet následujícím způsobem:
AKCE 2

Druh výdajů
3. Vybavení, zař
ízení a dodávky zbož
í

jednotka

poč
et
jednotek

jednotková cena (v
Kč)

ž
ádáno z CIP EQUAL
na AKCI 2
(v Kč)

3.1. Př
íjemce
3.1.1. Notebook
3.1.2. Tiskárna

kus
kus

3
1

30 000
10 000

90 000
10 000

3.1.3. Kopírka

kus

1

20 000

20 000

V tomto př
ípaděmá př
íjemce povinnost vypsat výběrové ř
ízení, neboťplánovaná zakázka na
dodávku zboží je v hodnotě:
- pro plátce DPH – 120 000 Kčbez DPH, neboťsubjekt nemůže nárokovat z rozpočtu DPH
- pro neplátce DPH – 100 840 Kčbez DPH, neboťsubjekt nárokuje z rozpočtu částky s DPH.
a) VŘse vypisuje na zakázku, která zahrnuje povahověblízké zbož
í/službu. Chybná je tedy v tomto
př
ípadědomněnka, že se pravidla pro VŘna př
íjemce nevztahují, neboťjednotlivé položky
nepř
ekračují 100 000 Kč. Důležité je, že se v tomto př
ípadějedná o povahověblízké zboží/službu,
které se zpravidla poř
izuje od jednoho dodavatele.
b) VŘse vypisuje souhrnněna zakázku, která bude realizována v průběhu celého trvání projektu.
Chybný je tedy i ten př
edpoklad, že není tř
eba vypsat výběrové ř
ízení, neboťčást zboží by měla být
dle plánovaných aktivit poř
ízena na počátku projektu (např
. kopírka, kterou je tř
eba poř
ídit v 3. měsíci
projektu za účelem př
ípravy učebních textů) a část později (např
. notebooky, které by měly být
poř
ízeny ažve 12. měsíci projektu pro vlastní kurzy). Takto je nutno chápat např
. i účetní a právní
služby, na jejichžzajištění za celé období projektu je nutno vydat částku př
esahující 100 000 Kčbez
DPH, i kdyžměsíční náklady jsou např
. pouze 5 000 Kč.

2) Kde se dozvím víc o vypisování výběrových ř
ízení?
Další informace ohledněvýběrových ř
ízení získáte v:
1) úpravěpravidel pro dodávky zbož
í a služeb v př
íručce pro př
íjemce
(http://www.equalcr.cz/files/clanky/266/prirucka_13b.pdf),
2) pokynu pro výběr dodavatelůpř
i nákupu zboží nebo služeb financovaných z prostř
edkůCIP
EQUAL (http://www.equalcr.cz/files/clanky/515/vyber_dodavatelu_II.pdf),
3) často kladených otázkách a odpovědích (http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=140).
V průběhu celého procesu výběrového ř
ízení máte možnost s námi konzultovat př
ípadné nejasné
oblasti Naší společnou snahou je, aby Vaše VŘproběhla korektněa dle pravidel a vy jste se tak
vyhnuli neuznatelným nákladům ve Vašich projektech.

S pozdravem,
NPS EQUAL

16.2.2007, 16:58 Zjednodušení administrace CIP EQUAL
Vážení př
íjemci,
pro usnadnění zasíláme formulářčestného prolášení ještějednou a nyní v Pdf formátu a rovněžve
finální verzi ve formátu Doc.
S pozdravem
Vladislava Žižková
NPS/Equal

16.2.2007, 15:21 Zjednodušení administrace CIP EQUAL
Vážení př
íjemci
chtěli bychom Vás informovat o dalším dosaženém pokroku v zjednodušení administrace CIP EQUAL.
Na základěnávrhu NPS ř
ídící orgán CIP EQUAL (ŘO - MPSV ČR) úspěšněvyjednal s platebním
orgánem (PO - Ministerstvo financí ČR) udělení výjimky z Metodiky finančních tokůa kontroly
strukturálních fondůa Fondu soudržnosti (dále jen "Metodika"). Tato výjimka se týká zjednodušení
dokladování uskutečněných výdajůve finančních monitorovacích zprávách a byla udělena z Metodiky
platné od 1. 1. 2007. Pro Vás, jako př
íjemce, př
ináší tato výjimka následující zjednodušení:
Finanční zpráva bude vyplněna a př
edkládána stále stejným způsobem jako doposud, povinnou
př
ílohou však nadále budou pouze:
- kopie všech účetních dokladůtýkajících se mzdových výdajů(výkaz práce, výplatnice/VZL, doklad o
zaplacení mzdy a zákonných finančních odvodů, výpis z bankovního účtu projektu, kterým bude
doložena úhrada mezd z prostř
edkůprojektu);
- kopie všech účetních dokladůtýkajících se alikvotních podílů(metodika, faktura, doklad o zaplacení);
- kopie všech účetních dokladůtýkajících se zboží a služeb poř
ízených ve výběrovém ř
ízení;
- kopie všech účetních dokladůs nárokovanou částkou větší než5 000,- Kč..

K finanční zprávětedy nemusí jižbýt nadále př
ikládány kopie účetních dokladůna cestovné, nákup
materiálu, zboží a služeb, apod., které jsou nárokovány v částce nižší než5 000,- Kča nejsou
uvedeny výše. Řídící orgán, resp. NPS si ponechává možnost vyžádat si př
edložení jakéhokoliv
účetního dokladu v př
ípaděpochybností zjištěných př
i administraci finanční zprávy.
K finanční zprávěbude dále př
iloženo čestné prohlášení př
íjemce (viz př
íloha), které stvrzuje
totožnost ve zprávěuváděných dokladůs uloženými originály, a dále skutečnost, že účetní doklady
splňují požadavky na formální správnost stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění
pozdějších př
edpisů, skutečnost, že náklady byly opravdu uhrazeny apod. Čestné prohlášení bude
podepsáno zpracovatelem finanční zprávy a statutárním zástupcem organizace.
Zjednodušení se týká pouze vykazování výdajůve finanční monitorovací zprávě. Povinnost př
íjemce a
partnerůarchivovat veškeré doklady vztahující se k projektu CIP EQUAL a tyto mít k dispozici pro
kontroly na místě, tak jak vyplývá z rozhodnutí o poskytnutí dotace, zůstává nezměněna.
Finanční zprávy jejichžmonitorovací období začíná 1.3.2007 a později, musí jižbýt př
edlož
eny dle
nového pravidla. Finanční zprávy začínající v obdobích 1.1.2007 popř
. 1.2.2007 mohou jižbýt
př
edloženy dle nového pravidla.
V př
ípadědotazůse prosím obracejte na NPS.
S pozdravem
team NPS

2.2.2007, 11:05 PR - Zpravodaj č.2, nabídka pro zasílání př
íspěvku
Vážení př
íjemci,
v souvislosti s př
ípravou druhého čísla zpravodaje CIP EQUAL se na Vás obracíme s nabídkou
publikování v tomto zpravodaji Vašich př
íspěvkůči výstupůVašeho projektu. Číslo 1 zpravodaje CIP
EQUAL naleznete pro Vaši informaci na http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=411.
Vaše návrhy prosím zašlete do pondělí 12. února. Do zpravodaje budou vybrány nejzajímavější
př
íspěvky.
Současněbychom rádi upozornili na stále trvající mož
nost publikovat Vaše výstupy na www stránkách
equalcr.cz.
Jak návrhy na publikování ve zpravodaji, tak pož
adavky na uveř
ejnění výstupů, zasílejte na
equal.nps@cz.pwc.com.

S pozdravem,
NPS EQUAL

31.1.2007, 14:33 Seminářimplementace principůCIP EQUAL dne 26.2.2007
Vážení př
íjemci,
v návaznosti na ukončení druhé etapy průběžného hodnocení CIP EQUAL a na základěprojeveného
zájmu o téma základních principůCIP EQUAL, jsme ve spolupráci s ŘO pro Vás př
ipravili seminář

„Implementace principůCIP EQUAL na úrovni rozvojových partnerství v období 2006 – 2008“.
Cílem seminář
e je vymezení problematických oblastí v implementaci principůna úrovni rozvojových
partnerství a doporučení pro jejich implementaci. Seminářse bude konat v pondělí 26. února 2007 v
prostorách budovy PwC/NPS. V př
íloze naleznete pozvánku společněs programem tohoto seminář
e.
Závěrečnou zprávu z druhé etapy pr ůběžného hodnocení CIP EQUAL naleznete od 1.2.2007 na
www.equalcr.cz (http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=234) a zároveň bude tato zpráva
zveř
ejněna na ESF foru (https://forum.esfcr.cz/). Tímto Vás s dovolením vyzýváme, abyste zprávě
věnovali patř
ičnou pozornost. Doporučujeme si minimálně př
ečíst souhrn závěrů a doporučení
uvedených na stranách 127 – 138 zprávy. S ohledem na závažnost závěrů, které se týkají
implementace principů, považujeme za nezbytné, aby bylo každé rozvojové partnerství na seminář
i
adekvátnězastoupeno.
Seminář
e se budou účastnit zástupci evaluačního týmu 2. etapy hodnocení CIP EQUAL, zástupci ŘO,
zástupci programového týmu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a neposledně
zástupci NPS. Proto bychom Vás tímto chtěli s dovolením požádat o zaslání př
ípadných konkrétních
dotazů týkajících se plnění a implementace principů nebo jakékoli dotazy týkající se principů
elektronicky na adresu NPS do 21. 2. 2007. Vaše dotazy budou následnězodpovězeny v odpolední
části seminář
e.

S pozdravem
ŘO a NPS EQUAL

24.1.2007, 9:27 Metodika výpočtu alikvotních podílů
Vážení př
íjemci,
V př
íloze Vám zasíláme dovysvětlující informace k metodice výpočtu alikvotních podílů. V př
ípadě, že
Vášprojekt jižmá metodiku schválenou (máte v ruce jeden originál metodiky s podpisem ŘO a slovy
„schváleno“), berte tento e-mail pouze jako informativní, popř
ípadějako návod pro provád ění
př
ípadných dalších změn.
První dokument obsahuje informace o tom, co má byt do metodiky zahrnuto, jaké existují výpočtové
metody a jak správněmetodiku vyplnit.

Druhý dokument obsahuje formulářmetodiky.

V př
ípadědotazůjsme vám k dispozici na emailu equal.nps@cz.pwc.com nebo na tel. čísle 251 152
252.
S pozdravem
NPS

5.1.2007, 8:47 Výzva k zasílání návrhůtémat na seminář
e
Vážení př
íjemci,
v souvislosti s upř
esňováním plánu aktivit na rok 2007 bychom Vás rádi vyzvali k zaslání návrhůtémat
seminář
ů/workshopů, které by Vám pomohly s realizací projektů.
Prosíme zasílejte Vaše př
ípadné náměty na e-mail equal.nps@cz.pwc.com. Obdržené návrhy témat
společněs ŘO posoudíme a na vybrané oblasti poté naplánujeme uspoř
ádání seminář
ů/workshopů.
S pozdravem,
NPS EQUAL

