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22.12.2006, 11:30 Metodika kontroly mzdových výdajů
Vážení př
íjemci,
na základězkušeností s kontrolou Vašich finančních monitorovacích zpráv jsme si pro Vás ve
spolupráci s ř
ídícím orgánem dovolili př
ipravit metodický postup ke kontrole nákladůna lidské zdroje,
tak abychom Vám usnadnili př
ípravu př
íštích finančních zpráv a zamezili výskytu př
ípadných
nedostatků.
Postup kontroly jsme jižs mnohými konzultovali osobněa rovněžVám poskytujeme detailní informace
o důvodech krácení v zasílaných emailech o schválení finančních zpráv. Nicméněse domníváme, že
bude užitečné a transparantní pro všechny strany, mít př
i ruce popsaný postup, dle kterého postupují i
pracovníci NPS a ŘO zodpovědní za kontrolu Vašich monitorovacích zpráv.

Tento dokument prosím rovněžpř
edejte projektovým finančním manažerům.
S pozdravem a př
áním hezkých svátků,
Lenka Zralá

21.12.2006, 13:34 PF 2007
Vážení př
íjemci,
Dovolte, abychom Vám na závěr roku poděkovali za dosavadní spolupráci.
Krásné prožití vánočních svátkůa šť
astný nový rok př
eje
tým NPS a ŘO
http://www.pwc.cz/vanoce/index.html
PS: Ve dnech 27.-29.prosince budou kancelář
e PwC uzavř
eny. V daném období je možné
monitorovací zprávy zasílat poštou a v př
ípadědotazůvyužít emailovou adresu
equal.nps@cz.pwc.com. Od 2.ledna Vám opět budeme k dispozici v plné síle.

7.12.2006, 16:42

Administrace žádostí o platbu na př
elomu roku

Vážení př
íjemci,
jak jste byli jižv minulosti upozorňováni a na základěaktuálních informací z ekonomického oddělení
MPSV bychom Vás chtěli informovat, že z důvodu nutnosti uzavř
ít rozpočet bude možné
administrovat žádosti o platbu, které budou na NPS doručeny nejpozději do 14. 12. 2006 do 14,00
hodin, tak abychom mohli žádost zpracovat a do 15.12. do 9 hodin př
edat k autorizaci a proplacení na
ŘO. V př
ípadězasílání žádostí poštou nemusí být doručeny na adresu NPS včas a z tohoto důvodu je
možné žádosti př
inést osobněna recepci NPS.
Žádosti, které budou doručeny po tomto datu, budou proplaceny nejdř
íve v průběhu ledna 2007.
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S pozdravem,
Lenka Zralá

16.11.2006, 14:41 Zpravodaj CIP EQUAL - 1. vydání
Vážení př
íjemci,
v př
íloze Vám s dovolením zasíláme 1. číslo Zpravodaje CIP Equal. Zpravodaj obsahuje aktuální
informace o CIP EQUAL, informace o výstupech projektův ČR i v ostatních členských státech a
zároveňobsahuje informace o novinkách v EU.

Zpravodaj naleznete také na www.equalcr.cz v sekci Informace pro př
íjemce.
S pozdravem,
Vladislava Žižková
NPS/Equal

13.11.2006, 9:13

Př
íručky: Inovace a Mainstreaming

Vážení př
íjemci,
s dovolením Vám v př
íloze zasíláme př
íručky pro Mainstreaming a Inovaci. Př
íručky vznikly na
základězkušeností z reálných projektův jiných zemích EU a zároveňna základěVašich dotazůna
seminář
i, který se konal v zář
í tohoto roku. Oběpř
íručky jsme se snažili sestavit ve forměotázek a
odpovědí.
Oba dokumenty jsou otevř
ené materiály a je možné je v průběhu času upravovat dle nových poznatků
a potř
eb.
S pozdravem
Vladislava Žižková
NPS/Equal

1.11.2006, 15:56

Pozvánka na výroční konference

Dobrý den,
V př
íloze Vám zasíláme pozvánku a program výroční konference "Př
íklady úspěšného čerpání a
spolupráce projektůspolufinancovaných
z Evropského sociálního fondu", která se bude konat dne 24.11.2006 v Praze.

Zárove ňobdržíte od ř
ídícího orgánu poštou šest vytištěných pozvánek. Ty můžete využít k pozvání
pro Vás důležitých osob, a to zejména těch, kteř
í jsou významní pro mainstreaming Vašeho projektu či
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sítě(poslanci, zástupci krajů, státní správy, experti atd.). Na konferenci jsou rovněžzváni všichni
experti z národních tématických sítí a členové monitorovacího výboru CIP EQUAL.
S pozdravem,
Lenka Zralá
NPS EQUAL

12.10.2006, 17:01 SeminářInovace a Mainstreaming - hodnocení a prezentace
Vážení př
íjemci,
s dovolením vás informujeme, že v Informacích pro př
íjemce na webových stránkách www.equalcr.cz,
budou během zítř
ka vyvěšeny všechny prezentace, které se vztahují k seminář
i Inovace a
Mainstreaming. Zároveňzde budou vyvěšeny závěry z tohoto seminář
e, které vzešly z vámi
vyplněných hodnotících formulář
ů.
Závěry vám také s dovolením zasíláme jakou př
ílohu tohoto e-mailu.

S pozdravem
Vladislava Žižková
NPS/Equal

10.10.2006, 16:53 16 rad pro tvůrce finančních zpráv
Vážení př
íjemci,
vzhledem k pokroku v realizaci projektůby se dalo př
edpokládat, že máme jižvšichni postupy
dokladování uskutečněných výdajůtzv. v malíčku, a Vaše finanční monitorovací zprávy proto vykazují
pouze minimum nedostatků. Protože však tomu tak vždy není a některé typy chyb se naopak velmi
často opakují, zpracovali jsme pro Vás na základěnašich zkušeností z kontroly zpráv 16 bodů- rad,
které by Vám m ěli napomoci se těchto chyb vyvarovat a zrychlit tak kontrolu zpráv.
Věnujte prosím př
iloženému dokumentu zvýšenou pozornost a př
ed odesláním každé zprávy se raději
znovu př
esvědčete, že jste na nic z uvedeného nezapomněli. Některé body Vám sice mohou př
ipadat
triviální, ale právěv těchto oblastech se pak velmi lehce něco opomene.

Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem tým NPS EQUAL
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3.10.2006, 17:46

Př
íručka pro př
íjemce pro Akci 2 a 3 - oprava kontaktu

Vážení př
íjemci,
s dovolením vás informujeme, že dodatečněbylo zjištěno, že v nové verzi př
íručky pro př
íjemce (verze
1.3) na straně30 je chybný e-mailový kontakt pro zasílání zakázky na zveř
ejnění na webu. Správně
má být esf@mpsv.cz (nikoliv esfcr@mpsv.cz).
V př
íloze př
ikládám př
íručku s vyznačeným opraveným údajem. Opravená verze př
íručky bude
zároveňvyvěšena na webové stránky wwwequalcr.
S pozdravem
Vladislava Žižková
NPS/Equal

29.9.2006, 10:00

Aktualizovaná př
íručka pro př
íjemce verze 1.3

Vážení př
íjemci,
s dovolením Vám v př
íloze zasíláme aktualizovanou "Př
íruč
ku pro př
íjemce pro Akci 2 a 3 verze 1.3" s
platností od 1. ř
íjna 2006. Hlavní zm ěny v př
íručce jsou shrnuty v kapitole 1.3.
Př
íručka bude rovněžzveř
ejněna na webových stránkách equalcr.cz.
S pozdravem
Vladislava Žižková
NPS/Equal

18.9.2006, 20:41

Seminářmainstreaming a Inovace - program

Vážení př
íjemci,
v př
íloze zasíláme pro informaci detailní program stř
edečního seminář
e Mainstreaming a Inovace.
Těšíme se na shledání.
S pozdravem
Team NPS/Equal
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18.9.2006, 12:28

Informace o datu výroční konference NTS

Vážení př
íjemci,
s dovolením bychom vás touto cestou chtěli požádat, abyste si s př
edstihem zarezervovali datum
24.11.06 na EQUAL. Rádi bychom v tento termín uspoř
ádali výroční konferenci NTS. Detailní
informace týkající se této konference vám budou zasílány průběž
ně.
Př
edem děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
team NPS/EQUAL

15.9.2006, 15:27

Jak správněvyplnit technickou zprávu

Vážení př
íjemci
na základěpraktických zkušeností s kontrolou vašich technických monitorovacích zpráv a na základě
dotazůk jejich správnému vyplňování, jsme pro vás ve spolupráci s ŘO př
ipravili podklad shrnující a
vysvětlující požadované postupy př
i vyplňování jednotlivých bodůtechnických zpráv.

Věnujte prosím tomuto podkladu patř
ičnou pozornost. Technické monitorovací zprávy jsou základním
dokumentem pro vykazování pokroku v realizaci Vašeho projektu, proto je nezbytné vždy dodržovat
jak termíny pro jejich př
ekládání, tak i př
edkládat dokumenty dostatečněkvalitnězpracované. Tato
povinnost je rovněžsoučástí podmínek, které musí být z Vaší strany dodržovány pro čerpání dotace
na Vášprojekt.

1.9.2006, 15:55

Stanovisko ŘO k povinným % čerpání

Vážení př
íjemci,
dovolujeme si Vám zaslat upř
esnění z ŘO ohledněaktuální situace ve věci povinných procentuálních
čerpání v rámci projektů.
S ohledem na skutečnost, že se nám letos jižpodař
ilo splnit, za vydatné pomoci nejaktivnějších
projektůa možnosti odečtení zálohové platby poskytnuté ČR na CIP EQUAL, povinné čerpání alokace
programu pro rok 2004 (tedy pravidlo n + 2). A také, jelikožjsme si vědomi vzniklého zpoždění př
i
zahájení realizace Akce 2 a 3 oproti původnímu harmonogramu programu, bude ŘO v letošním roce
provádět vyhodnocení povinného minimálního čerpání ve výši 23,8 % z rozpočtu na Akce 2 a 3, které
má být v jednotlivých projektech splněno v termínu do 30. 9. 2006, teprve ke konci kalendář
ního roku,
tedy k datu 31. 12. 2006.
V dalších letech však, právěz důvodu reálného nebezpečí nesplnění čerpání dle pravidla n+2 (vyšší
alokace 2005 bude vyžadovat pro př
íští rok daleko vyšší čerpání nežbylo nezbytné v roce letošním),
bude jižŘO striktnědbát na dodržení termínůstanovených pro ověř
ení plnění minimálního čerpání.
Povinná procenta a termíny pro jejich ověř
ení jsou následující:
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- do 30. 9. 2007 jsou projekty povinny vyčerpat dalších minimálně33,3 % rozpočtu na Akce 2 a 3. V
této doběbude mít tedy každý projekt čerpáno minimálně57,1 % z celkového rozpočtu;
- do doby ukončení projektu, nejpozději však do 30. 9. 2008 je tř
eba vyčerpat zbylou část do výše 100
% celkového rozpočtu, t.j. 42,9 % z rozpočtu na Akce 2 a 3.
Čerpání bude ověř
ováno na základěžádostí o platby př
edložených př
íjemci do těchto termínůtak, aby
bylo možné vyčerpané prostř
edky certifikovat, tedy vyžádat je od Evropské komise v př
edem
stanovených termínech pro ř
ádnou certifikaci. V př
ípadě, že projekt v daném termínu nesplní
stanovené minimální % čerpání, můž
e ŘO př
istoupit ke krácení jeho rozpočtu do výše nenaplněných
% ještěpř
ed ukončením projektu.
S pozdravem,
Lenka Zralá

25.8.2006, 14:23

Výbor př
íjemců- Zápis z jednání 15. srpna 2006

Vážení př
ijemci,
na základěž
ádosti jednatelůVýboru př
íjemcůVám př
eposíláme zápis z jednání Výboru
př
íjemcůze dne 15. srpna 2006.
S pozdravem,
Vladislava Žižková
NPS EQUAL

22.8.2006, 14:03

Seminář"Inovace a mainstreaming"

Vážení př
íjemci,
Národní podpůrná struktura si Vás dovoluje pozvat na seminář„Inovace a mainstreaming“. Hlavním
cílem tohoto seminář
e je získat porozumění základních principůprogramu a jejich aplikaci v praxi.
Seminářproběhne ve stř
edu 20.9.2006 od 10,00 do 15,30 v prostorách PwC v Praze.

Zárove ňv př
íloze zasíláme dotazník k inovaci a mainstreamingu. Dotazníku prosíme věnujte patř
ičnou
pozornost a vyplněný zašlete na NPS do 14 dnů. Na základětěchto dotazníkůbude vytvoř
en sborník
obsahující informace o všech projektech.
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Př
edem děkujeme za vstř
ícný př
ístup a prosíme o potvrzení účasti do 5.9.2006.
S pozdravem
Vladislava Žižková
NPS/Equal

2.8.2006, 10:55

Výzva k zasílání návrhůtémat na seminář
e

Vážení př
íjemci,
většina projektůje jižněkolik měsícůplnězapojena do Akce 2 a 3 a postupněse získáváním
zkušeností rovněždochází k postupné identifikaci nedostatečněpokrytých témat či problematických
oblastí.
Z výše uvedeného důvodu bychom vás rádi vyzvali k zaslání návrhůtémat seminář
ů/workshopů, které
by Vám pomohly s realizací projektů.
Na základězpětné vazby z minulé výzvy pro vás budeme na podzim organizovat seminářzaměř
ený
na hlavní principy CIP EQUAL.
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,
Lenka Zralá

2.8.2006, 9:59

Portál k sebehodnoceni je zprovozněn

Vážení př
íjemci,
Dovolte abychom vás informovali o zprovoznění portálu sebehodnocení. Na adrese
http://www.eurosg.com/poradna jsou umístěny typické otázky týkající se sebehodnocení (bod 14.
"Př
ehled provedeného sebehodnocení v rámci celého RP" technické zprávy).
Najdete zde odpovědi např
íklad na otázky:
Co by mělo být hodnoceno?
Jaké jsou kroky k sebehodnocení?
Jaké okruhy by měly být zkoumány v rámci sebehodnocení?
Jaké indikátory jsou používány pro sebehodnocení?
Jaký je postup analýzy dat?
Jaké jsou zdroje dat?
Rovněžmáte možnost př
ímo se zeptat evaluátora na Vaše konkrétní problémy a dotazy.
Využijte této možnosti poradit se zdarma s experty na sebehodnocení.
S pozdravem,
Lenka Zralá
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30.6.2006, 17:40 Informace související s př
ijetím nového zákona o veř
ejných
zakázkách č. 137/2006 Sb., který nabývá účinnosti dne 1. 7. 2006

Dobrý den,
v př
íloze si dovolujeme zaslat upozornění ze strany Řídicího orgánu, v souvislosti s př
ijetím nového
zákona o veř
ejných zakázkách č. 137/2006, který nabývá účinnosti dne 1.7.2006. Prosíme věnujte
této informaci patř
ičnou pozornost.
S pozdravem
Vladislava Žižková

NPS/Equal

23.6.2006, 8:56

SeminářPublicita a propagace- prezentace

Dobrý den,
Dovolujeme si zaslat prezentace ze seminář
e Publicita a propagace, který proběhl v pondělí
19.6.2006.
Prezentace č.1 - Pravidla publicity
Kamila Davidová (MPSV) a Vladislava Žižková (NPS)

Prezentace č.2 - Publicita a propagace projektu EQUAL Farní charita Starý Knín
Roman Pavlík (FCH Starý Knín)

Prezentace č.3 - Komunikace s veř
ejností
Vladimír Bystrov (Bison & Rose)

Prezentace č.4 - 15 rad
Vladimír Bystrov (Bison & Rose)

V současné doběve spolupráci s ŘO dokončujeme druhou sadu výstupůz konference tj. odpovědi na
otázky a vzorové verze prezentací a brožur. Na začátku př
íštího týdne Vám dané informace zašleme
emailem. Veškeré materiály budou rovněžk dispozici na webových stránkách equalcr.cz v části
Informace pro př
íjemce.
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V př
ípadědotazůči nejasností jsme Vám plněk dispozici. Zároveňsi dovoluji upozornit na možnost
zmiňovanou na seminář
i a to uveř
ejnění informací o Vašem projektu na webových stránkách
equalcr.cz zejména v následujích částech:
Př
ehled akcí (http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=17)
Stránka obsahuje př
ehled plánovaných akcí v rámci CIP EQUAL. Pokud chystáte zajímavou akci
(tiskovou konferenci, seminářatd.) a rádi byste na ni upozornili veř
ejnost či ostatní projekty, můžete
př
idat informace do této části. Popis plánované akce zašlete na adresu equal.nps@cz.pwc.com a do
př
edmětu uveďte "XXXX- akce na web".
EQUAL v médiích (odkaz bude př
idán)
Byla o Vašem projektu zveř
ejněna zajímavá zpráva v novinách, časopise, na webu a rádi byste na ni
upozornili?
Zprávu můžete zveř
ejnit i na equalcr.cz. Zprávu zašlete na adresu equal.nps@cz.pwc.com a do
př
edmětu uveďte "XXXX- equal v médiích".

S pozdravem a př
áním hezkého dne,
Lenka Zralá
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6.6.2006, 9:43

Agregace rozpočtu

Vážení př
íjemci,
rádi bychom Vás informovali o možnosti dalšího zjednodušení v rámci vykazování výdajůCIP EQUAL př
i realizaci Vašich projektů. Na základězkušeností z
kontroly průběž
ných monitorovacích zpráv Vám po dohoděs ŘO, navrhujeme možnost agregace jednotlivých rozpočtových položek v kapitolách Cestovné a
Provozní a režijní výdaje. O agregaci položek lze požádat ve forměnepodstatné změny tj. elektronicky.
Kapitola 2. Cestovné
V kapitole Cestovné je možné jednotlivé částky agregovat do 2 podkapitol – místní cestovné a zahraniční cestovné, a to následovně:
Př
íklad:
Stávající rozpočet pro AKCI 2 a 3
AKCE 2

Druh výdaj ů

jednotka

AKCE 3

jednotková
cena (v
Kč)

poč
et jednotek

ž
ádáno
z CIP
EQUAL
na AKCI
2
(v
Kč)

jednotka

počet
jednotek

jednotková
cena (v
Kč)

ž
ádáno
z CIP
EQUAL
na AKCI
3
(v
Kč)

celkem
žádáno
z CIP
EQUAL
(v Kč)

2. Cestovné, diety/ubytování a stravné
2.1. Místní cestovné

km/sada

km

2.1.1. místní cestovné ž
adatele

km

10000

8

80 000

km

2500

8

20 000

100 000

2.1.2. Místní cestovné partnera č
.1

km

1500

8

12 000

km

500

8

4 000

16 000

2.2. Zahranič
ní cestovné

let/cesty

let/cesty

0

2.2.1. Zahraniční cestovné ž
adatele

let

49

14000

686 000

let

0

0

0

686 000

2.2.2. Zahraniční cestovné partnera č
.1

let

4

14000

56 000

let

0

0

0

56 000

2.3. Diety/ubytování a stravné místní

den

2.3.1. Ubytování místní ž
adatele

den

100

700

70 000

den

20

700

14 000

84 000

2.3.1. Diety/stravné místní ž
adatele

den

700

100

70 000

den

100

100

10 000

80 000

den

11

0

2.3.2. Ubytování místní partner č
.1

den

28

700

19 600

den

0

0

0

19 600

2.3.2. Diety/ stravné místní partner č
.1

den

28

100

2 800

den

10

100

1 000

3 800

2.4. Diety/ubytování a stravné zahranič
ní

den

2.4.1. Ubytování zahranič
ní ž
adatele

den

244

3000

732 000

den

0

0

0

732 000

2.4.1. Diety/stravné zahraniční ž
adatele

den

304

1200

364 800

den

0

0

0

364 800

2.4.2. Ubytování zahranič
ní partner č
.1

den

20

3000

60 000

den

0

0

0

60 000

2.4.2. Diety/stravné zahraniční partner č
.1

den

26

1200

31 200

den

0

0

0

31 200

49 000

2 233 400

den

Celkem kapitola 2

2 184 400

Rozpočet pro AKCI 2 a 3 po agregaci
AKCE 2

Druh výdaj ů

jednotka

AKCE 3

jednotková
cena (v
Kč)

poč
et jednotek

ž
ádáno
z CIP
EQUAL
na AKCI
2
(v
Kč)

jednotka

počet
jednotek

jednotková
cena (v
Kč)

ž
ádáno
z CIP
EQUAL
na AKCI
3
(v
Kč)

celkem
žádáno
z CIP
EQUAL
(v Kč)

2. Cestovné, diety/ubytování a stravné
2.1. Místní

254 400

49 000

303 400

2.2. Zahranič
ní

1 930 000

0

1 930 000

Celkem kapitola 2

2 184 400

49 000

2 233 400

Kapitola 4 Provozní a režijní náklady
V kapitole Provozní a režijní náklady je možné jednotlivé částky agregovat do 2 podkapitol – provozní výdaje a režijní výdaje.
Př
íklad:
Stávající rozpočet pro AKCI 2 a 3
AKCE 2

Druh výdajů

jednotka

AKCE 3

jednotková
cena (v
Kč)

poč
et jednotek
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ž
ádáno
z CIP
EQUAL
na AKCI
2
(v
Kč)

jednotka

počet
jednotek

jednotková
cena (v
Kč)

ž
ádáno
z CIP
EQUAL
na AKCI
3
(v
Kč)

celkem
žádáno
z CIP
EQUAL
(v Kč)

4. Provozní a rež
jiní náklady
4.1. Provozní náklady
4.1.1. Provozní náklady př
íjemce

0

0

papíry A4

ks

500

100

50 000

0
ks

0

0

0

50 000

Papíry A3

ks

50

150

7 500

ks

0

0

0

7 500

tonéry do kopírky

ks

12

4000

48 000

ks

0

0

0

48 000

tonéry do tiskárny

ks

24

3000

72 000

ks

0

0

0

72 000

drobný kancelář
ský materiál

sada

1

20000

20 000

sada

0

0

0

20 000

náplnědo flipchartu

ks

56

500

28 000

ks

0

0

0

28 000

fixy k flipchartu

ks

56

100

5 600

ks

0

0

0

5 600

prezentač
ní sada flipchartu

sada

14

1000

14 000

sada

0

0

0

14 000

š
anony

ks

50

60

3 000

ks

0

0

0

3 000

obálky

ks

5000

0,5

2 500

ks

0

0

0

2 500

euroobaly

ks

1000

0,5

500

ks

0

0

0

500

krouž
ková vazba-př
ední a zadní strana, krouž
ky

bal

20

830

16 600

bal

0

0

0

16 600

telefon

mě
síc

36

5000

180 000

mě
síc

0

0

0

180 000

poš
tovné

mě
síc

36

200

7 200

mě
síc

0

0

0

7 200

ks

0

0

0

ks

0

0

0

0

0

0

pronájem kancelá ř
í vč
etněsluž
eb

mě
síc

36

17630

634 680

mě
síc

36

2050

73 800

708 480

pronájem TCK vč
etněsluž
eb

mě
síc

36

13970

502 920

mě
síc

0

0

0

502 920

internet

mě
síc

36

5540

199 440

mě
síc

36

675

24 300

223 740

mě
síc

0

0

0

mě
síc

0

0

0

0

98 100

1 890 040

4.1.2. Provozní náklady partnera č
.1
4.2. Rež
ijní náklady

0

4.2.1. Rež
ijní náklady př
íjemce

4.2.2. Rež
ijní náklady partnera č
.1
celkem kapitola 4

1 791 940

Rozpočet pro AKCI 2 a 3 po agregaci
AKCE 2

AKCE 3
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Druh výdajů

jednotka

jednotková
cena (v
Kč)

poč
et jednotek

ž
ádáno
z CIP
EQUAL
na AKCI
2
(v
Kč)

jednotka

počet
jednotek

jednotková
cena (v
Kč)

ž
ádáno
z CIP
EQUAL
na AKCI
3
(v
Kč)

celkem
žádáno
z CIP
EQUAL
(v Kč)

4. Provozní a rež
jiní náklady
4.1. Provozní náklady

454 900

0

454 900

4.2. Rež
ijní náklady

1 337 040

98 100

1 435 140

celkem kapitola 4

1 791 940

98 100

1 890 040

Upozorňujeme, že agregací rozpočtu se nemění pravidla pro uznatelnost výdaje uskutečněného př
íjemcem, tj. ž
e výdaj musí být vždy vynaložen účelně,
hospodárněa efektivněa i nadále budou probíhat kontroly těchto skutečností ve stejné míř
e jako doposud. Rovněžse nemění definice režijních a provozních
nákladůpro potř
eby CIP EQUAL, které jsou uvedeny v Př
íručce pro př
íjemce.
Věř
íme, že agregace rozpočtu př
ispěje ke zjednodušení administrativní stránky realizace projektů.
S pozdravem,
Lenka Zralá
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1.6.2006, 16:20

Dodatečná výzva

Vážení př
íjemci,
na základěžádosti ŘO př
eposílám informace o dodatečné výzvě.
S pozdravem,
Lenka Zralá
NPS EQUAL
*************************
Vážení př
íjemci,
dovolujeme si Vás upozornit na možnost př
edkládat ž
ádosti o finanční
podporu pro Akci 3 v Opatř
ení 5.1 CIP EQUAL v rámci dodatečné výzvy.
Výzva k př
edkládání žádostí byla ř
ídícím orgánem CIP EQUAL vyhlášena dne
24. 5. 2006, a to v rámci Opatř
ení 5. 1. Pomoc žadatelům o azyl v př
ístupu na trh
práce v oblastech Cíle 1.
Výzva je zaměř
ena na podporu mainstreamingových aktivit (Akce 3 CIP
EQUAL) prostř
ednictvím jižpodporovaných rozvojových partnerství CIP EQUAL či
ad-hoc vytvoř
enými partnerstvími dalších právnických osob. Tato výzva je určena pro
podporu projektůzaměř
ených na př
ípravu podmínek důstojného návratu
neúspěšných žadatelůo azyl do domovských zemí v rámci dobrovolné repatriace,
včetněpodmínek pro úspěšnou reintegraci po návratu. Aktivity rozvojových
partnerství realizované v rámci projektůpodpoř
ených na základětéto výzvy by proto
měly být zaměř
eny na realizaci Akce 3 v oblasti zajištění poradenství žadatelům o
azyl usnadňující jejich návrat do zeměpůvodu a reitegraci zejména na pracovním
trhu. Pomoc by měla být zaměř
ena na cizí státní př
íslušníky, kteř
í na našem území
požádali o azyl, př
ípadněpatř
í př
i př
ístupu na trh práce i do jinak znevýhodněné
skupiny. V souladu s Programovým dodatkem CIP EQUAL bude tato pomoc určena
zvláštětěm, o jejichžžádosti nebude rozhodnuto do jednoho roku. Vzhledem k
národnostní struktuř
e žadatelůo udělení azylu a s př
ihlédnutím k procentu
udělovaných azylůje nezbytné pracovat s neúspěšnými žadateli o udělení azylu tak,
aby v důsledku nereálných očekávání neztratili kontakt se zemí původu a dokázali se
reintegrovat na trh práce v domovském státě.
Termín: Žádosti je možné př
edkládat do 30. června 2006, do 17 hod., na
adrese národní podpůrné struktury PwC.
Více informací naleznete na internetových stránkách www.equalcr.cz.
http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=347

31.5.2006, 14:57

SeminářPublicita a propagace v CIP EQUAL 19.6.

Vážení př
íjemci,
Národní podpůrná struktura si Vás dovoluje pozvat na seminář„Publicita a
propagace v CIP EQUAL“. Hlavním cílem tohoto seminář
e je př
edstavit pravidla
publicity, prezentovat konkrétní př
íklady z praxe a rovněžporadit, jak správně
komunikovat s médii.
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Seminářproběhne v pondělí 19.6.2006 od 13,00 do 16,30 v prostorách PwC v
Praze.
Prosíme o potvrzení účasti do 14.6.2006.
S př
áním hezkého dne,
Lenka Zralá
NPS EQUAL
17.5.2006, 15:54

evidence v systému OK Práce

Vážení př
íjemci,
Na základěpodnětu od př
íjemce je v současné doběř
ešen problém propojení
Monitu a IS OKpráce, resp. zanesení EQUAL projektůdo tohoto IS. OKpráce je IS
používaný úř
ady práce pro evidenci aktivit ÚP (rekvalifikačních kurzůatd.) a
sledování účastníkůtěchto aktivit. V př
ípadě, že je rekvalifikační kurz zař
azen v
systému OKpráce, mohou mít úč
astníci kurzůnárok na př
íspěvek na rekvalifikaci .
V tuto chvíli ŘO zjišť
uje možnost, jak do OKpráce zanést EQUAL projekty, a k
tomu by potř
eboval vědět odpovědi na následující otázky:
1) Je partnerem ve Vašem projektu úř
ad/y práce a budete ve spolupráci s nimi
dělat rekvalifikační kurzy?
2) Jaký je počet př
edpokládaných účastníkůVašich rekvalifikačních kurzů?
3) Považujete za potř
ebné a př
ínosné zanést Vášprojekt do IS OKpráce?
(např
. s ohledem na situaci, kdy jste s ÚP jižnalezli jiný vyhovující způsob evidence
projektu a rekvalifikací v OKpráci)
Prosím, zašlete nám odpovědi na výše uvedené otázky co nejdř
íve tak,
abychom mohli brzy nalézt vyhovující ř
ešení.
S pozdravem,
Lenka Zralá
NPS EQUAL

3.5.2006, 14:22

postup př
i změněTCA

Vážení př
íjemci,
Dovolte, abychom Vás informovali o postupu př
i změněTCA (např
. změna
rozpočtu nebo změna v aktivitách jednotlivých partnerů).
Postup př
i změněTCA je následující:
1.
vytvoř
ení nové verze TCA v ETCIM
2.
validace všemi RP v ETCIM
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3.
zaslání žádosti o nepodstatnou změnu (elektronicky) na NPS včetně
nové verze TCA (pokud v AJ, pak stačí v AJ; pokud v jiném jazyce, pak zároveňv
ČJ-neověř
ený př
eklad)
4.
v př
ípaděkladného stanoviska NPS ŘO validuje TCA v ETCIM
5.
po schválení všemi ŘO př
edložení žádosti o změnu v papírové verzi
včetněověř
eného př
ekladu do ČJ NPS (postačuje ověř
ený př
eklad změněných částí)
6.
NPS schválí změnu Rozhodnutí
S pozdravem,
Lenka Zralá
NPS EQUAL

3.5.2006, 14:13

equalcr.cz NOVĚ

Vážení př
íjemci,
Rádi bychom Vás informovali o zprovoznění aktualizované verze webových
stránek equalcr.cz.
Web je nověstrukturován s ohledem na dvěcílové skupiny- na př
íjemce a
veř
ejnost. Z projektového pohledu je nejdůležitější částí "Informace pro př
íjemce
dotace". Zde jsou př
ehledněuvedeny potř
ebné informace včetněformulář
ůk
jednotlivým oblastem (finanční zpráva, technická zpráva, ž
ádost o platbu atd.). Pro
zjednodušení orientace na webu můžete použít vyhledávání.
Byli bychom rádi, kdybyste si i Vy podíleli na obsahu equalcr.cz, a to
př
edevším na následujících částech:
1. Realizované projekty (http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=291)
Tato část by měla obsahovat stručný př
ehled projektů(viz. př
ehled z 1.kola
EQUAL na http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=36#k3).
Prosíme o vyplnění př
iloženého formulář
e (cca 20 minut) a o jeho zaslání zpět
na adresu equalcr.cz do 26.5.2006.

2. Př
ehled akcí (http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=17)
Stránka obsahuje př
ehled plánovaných akcí v rámci CIP EQUAL. Pokud
chystáte zajímavou akci (tiskovou konferenci, seminářatd.) a rádi byste na ni
upozornili veř
ejnost či ostatní projekty, můžete př
idat informace do této části. Popis
plánované akce zašlete na adresu equal.nps@cz.pwc.com a do př
edmětu uveďte
"XXXX- akce na web".
Aktualizace bude probíhat zpravidla jednou týdně.
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3. EQUAL v médiích (odkaz bude př
idán)
Byla o Vašem projektu zveř
ejněna zajímavá zpráva v novinách, časopise, na
webu a rádi byste na ni upozornili?
Zprávu můžete zveř
ejnit i na equalcr.cz. Zprávu zašlete na adresu
equal.nps@cz.pwc.com a do př
edmětu uveďte "XXXX- equal v médiích".
Aktualizace bude probíhat zpravidla jednou týdně.
Doufáme, že nová struktura stránek př
ispěje k úspoř
e Vašeho času. V
př
ípadě, že máte návrh na vylepšení, budeme rádi, kdyžnám ho sdělíte.
S pozdravem,
Lenka Zralá
NPS EQUAL

20.3.2006, 14:20

Př
evod prostř
edkůz Akce 1

Vážení př
íjemci,
na základěVašich častých dotazůve věci nedočerpaných finančních
prostř
edkůza Akci 1 bychom Vás rádi společněs ř
ídícím orgánem informovali o
možném postupu v této záležitosti.
V souvislosti s př
echodem z Akce 1 do Akce 2 a 3 a ukončením Akce 1 mohou
nastat dva různé př
ípady, kdy budete pravděpodobněusilovat o př
evedení
nedočerpaných prostř
edkůdo Akce 2 a 3:
1) Náklady z Akce 1 nestihly být v dobějejího trvání proplaceny a budou
proplaceny ažv Akci 2 a 3
Např
. V rozpočtu Akce 1 byly zahrnuty mzdové náklady na měsíc červen. Dne
5. července bylo vydáno "oznámení pro Akci 2 a 3", ale červnové mzdy byly
vyplaceny zaměstnancům teprve 10. července, cožznamená, že k jejich vyplacení
došlo ažv době, kdy jižběžela Akce 2 a 3 a nejsou proto uznatelným výdajem Akce
1. V tomto př
ípaděje možné požádat o navýšení rozpočtu do Akce 2 a 3, resp. o
př
evedení konkrétní rozpočtové polož
ky spolu s nedočerpanou částkou odpovídající
výši uhrazených výdajůza náklady vzniklé v rámci Akce 1. Tato možnost je upravena
v př
íručce v části 3.6.1.3 Další výdaje. O př
esun se ž
ádá prostř
ednictvím "Žádosti o
změnu projektu (př
íloha č. 1 Př
íručky)". Jelikožse jedná o podstatnou změnu, je
tř
eba ji zaslat ve 3 tištěných paré na adresu NPS včetněupraveného rozpočtu a po
schvalování NPS a ŘO bude vydáno "Rozhodnutí o změněrozhodnutí".
O tento př
evod je nutné si zažádat, co nejdř
íve, pokud jste tak jižneučinili.
Zároveňupozorňujeme, ž
e je možné takto př
evést pouze prostř
edky, které byly v
rozpočtu Akce 1 vyčleněny na stejný účel. Pokud měl jižpř
íjemce př
íslušnou
rozpočtovou položku vyčerpánu a nepožádal ŘO o její navýšení, nebude podobná
žádost o př
evod do Akce 2 a 3 schválena.
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2) Př
evod nevyčerpaných prostř
edkůz Akce 1 do Akce 2 a 3
Vaše RP má oficiálněukonč
enou Akci 1, nevyčerpali jste však celý schválený
rozpočet. I v tomto př
ípaděmůžete požádat o př
evod nevyčerpaných prostř
edkůdo
Akce 2 a 3 a to bez ohledu na jejich původní účel použ
ití. Na tento př
evod však
nevzniká nárok automaticky! Jedná se o podstatnou změnu projektu (postup viz. bod
1), kterou musíte konkrétnězdůvodnit např
. rozšíř
ením aktivit realizovaných v Akci 2
a 3. Př
i schvalování této podstatné změny bude posuzováno zejména efektivní
využití př
eváděné částky ve vztahu k cílům projektu.
O tento př
evod je mož
né si zažádat ažpoté, co Vám bude vyúčtována Akce 1.
S pozdravem,
Lenka Zralá
NPS EQUAL

14.3.2006, 9:03

Doporučení auditu EK- propagace

Vážení př
íjemci,
Na základěvýsledkůř
íjnového auditu provedeného Evropskou komisí se na
Vás obrací ŘO s výzvou k opětovnému prostudování informací vztahujících se k
publicitěprojektů.
Prosím, věnujte zvýšenou pozornost pravidlům publicity a jejich dodržování
(viz. osmá kapitola Př
íručky pro př
íjemce pro Akci 2 a 3). Na tuto oblast je často
zaměř
ena pozornost př
i auditech EK.
V př
ípaděnejasností jsme Vám k dispozici.
S pozdravem,
Lenka Zralá
NPS EQUAL

15.2.2006, 9:01

Výbor př
íjemců- Zápis z jednání 6. února 2006

Vážení př
íjemci,
na základěžádosti ŘO a jednatelůVýboru př
íjemcůVám př
eposíláme zápis z
jednání Výboru př
íjemcůze dne 6.února 2006.
S pozdravem,
Lenka Zralá
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10.2.2006, 16:30

Konference NTS - 060208 – podklady

Vážení účastníci NTS,
nejprve bychom Vám všem chtěli jménem NPS poděkovat za účast na úvodní
konferenci pro Národní tématické sítě. Všem zejména děkujeme za aktivní př
ístup v
odpolední části konference. Na konferenci jsme Vás informovali, že Vám budou
zaslány veškeré materiály, které byly na konferenci prezentovány. V př
íloze zasíláme
prezentace př
ednášejících, seznam kontaktůvšech účastníkůkonference a členů
NTS společněs rozdělením do jednotlivých tématických skupin.
Souhrnou prezentaci jednotlivých rozvojových partnerství naleznete na
webových stránkách (http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=247). Tuto
prezentaci Vám nezasíláme z důvodu nadměrné velikosti daného souboru. Ostatní
podklady, které Vám zde př
ikládáme, také naleznete na webových stránkách
equalcr.cz.
Zároveňbychom Vám chtěli poděkovat za vyplnění hodnotících formulář
ů.
Vaše př
ipomínky jsou pro nás a ŘO velice př
ínosné. Př
ipomínky byly po
zkompletování prezentovány ŘO. V návaznosti v př
íloze zasíláme zpětnou vazbu na
Vaše př
ipomínky.
V př
ípadějakýchkoliv dotazů, či př
ipomínek nás neváhejte kontaktovat na
emailu equal.nps@cz.pwc.com.
S pozdravem,
tým NPS/Equal

9.2.2006, 14:01

Prezentace projektův České televizi

Vážení př
íjemci,
MPSV domluvilo s Českou televizí možnost odvysílání úspěšných a
zajímavých projektův níže uvedených poř
adech:
- Sama doma - poř
ad zaměř
ený nejen na ženy (projekty zaměř
ené např
. na
: začleňování maminek, soc. podpora, zkrácené úvazky, drogová problematiky apod.)
- Barvy života - poř
ad zaměř
ený na občany po padesátce
- multikulturní poř
ady " Kosmopolis- Magazín o tom, že žít se dá i jinak
(př
ečdevším menšiny) , Klíč-Magazín nejen pro zdravotněpostiž
ené , TV klub
neslyšících" - projekty týkající se menšin a soc. vyloučených skupin obyvatelstva
(imigranti, azylanti, bezdomovci, handicapovaní) .)
- Rodina a škola - projekty zaměř
ené na celoživotní učení a další specifické
vzdělávání
Pokud máte zájem prezentovat Vášprojekt touto formou, prosím, odepište na
equal.nps@cz.pwc.com do zítra do 12 hodin a př
idejte
stručný popis projektu (cca 2 odstavce ) a kontaktní osobu pro danou
problematiku.
S př
áním hezkého dne,
Lenka Zralá
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NPS EQUAL

3.2.2006, 16:43

Př
íručka pro př
íjemce pro Akci 2 a 3

Vážení př
íjemci,
Dovolujeme si Vás informovat, že na webových stránkách equalcr.cz
byla zveř
ejněna aktualizovaná "Př
íručka pro př
íjemce pro Akci 2 a 3 verze 1.2".
Hlavní změny v Př
íručce jsou shrnuty v kapitole 1.4.
V souvislosti s aktualizací Př
íručky je nověrovněžupraveno dokladování
telefonátů. Na výdaje za telefon lze aplikovat postup obdobný jako u výdajůza
energie či nájemné. Metoda stanovení nárokované částky musí být popsána v
Metodice pro výpočet alikvotních podílů. Aktualizovaná metodika se př
ikládá k
př
íslušné finanční zprávě.
V př
ípadědotazůnebo nejasností jsme Vám plněk dispozici.
S př
áním pěkného dne
Lenka Zralá
NPS EQUAL

27.1.2006, 17:12

Národní tématické sítě- úvodní konference – podklady

Dobrý den,
v souvislosti s blížící se úvodní konferencí národních tématických sítí, a s
ohledem na skutečnost, ž
e jedním z nejdůležitějších aspektůprogramu Equal je
spolupráce, bude velice př
ínosné, aby zástupci rozvojových partnerství, kteř
í se
budou konference účastnit, měli k dispozici základní informace o ostatních
rozvojových partnerstvích. Proto se Vás touto cestou dovolujeme požádat o vyplnění
níže př
iloženého "slidu" powerpointové prezentace. Prosím neměňte formát a snažte
se uvést informace heslovitě, tak aby prezentace vyšla maximálněna 1-2 slidy.
Jednotlivé "slidy", které obdržíme od všech RP, spojíme do jedné prezentace a tato
bude součástí složek, které všichni účastníci obdrží na začátku konference.
Prosím zašlete vyplněnou prezentaci na NPS/Equal nejpozději do konce
př
íštího týdne tj. 3.2.2006.
V př
íloze zároveňzasíláme aktualizovaný program konference.
Děkujeme a jsme s pozdravem,
NPS/Equal
27.1.2006, 13:31

Návod pro zadání žádosti o platbu v Akci 2 a 3

Vážení př
íjemci,
vzhledem k tomu, že př
i administraci žádostí o platbu (ŽP) se opakovaně
vyskytly některé nedostatky, dovolujeme si Vám zaslat podrobný návod k vyplňování
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ŽP. V př
iloženém PDF souboru jsou odpovědi na otázky, jak generovat ŽP v
Benefitu, jak se vytvář
í variabilní symbol ŽP a co se má nacházet v jednotlivých
políčkách žádosti.
Věnujte, prosím, pozornost bodu č. 10, ve kterém je uvedeno, jakým
způsobem a s jakými náležitostmi je tř
eba ŽP doručit.
S př
áním pěkného dne
Př
emysl Zděnek
NPS EQUAL

21.12.2006, 11:39 Informace ohledněžádosti o platbu v Akci 2&3

Vážení př
íjemci,
dovolte, abychom Vás informovali o následujících bodech:
1) Administrace TZ a FZ
Zodpovědný pracovník NPS Vás informuje vždy, kdyždojde k odeslání Vaší
monitorovací zprávy na ŘO. Další zprávu obdržíte v okamžiku, kdy př
ijde na naši
adresu schválená zpráva z ŘO. Schválenou finanční zprávu Vám zasíláme
bezprostř
edněpo př
ijetí z ŘO, technickou zprávu zasíláme ažspolečněs finanční
zprávou za sledované období.
2) Žádosti o platbu
Žádost o platbu se musí vztahovat k Akci 2 a 3.
Žádost o platbu je v systému MSSF Benefit nutno nověvygenerovat pro
projekt v Akci 2&3. Proto nelze užívat uloženou ž
ádost z Akce 1, ale je nutné vytvoř
it
novou žádost o platbu pro Akci 2&3.
Číslování žádostí nenavazuje na Akci 1; ž
ádosti se číslují od čísla 1.
Číslo smlouvy je shodné s číslem Rozhodnutí pro Akci 2&3, s tím rozdílem, že
je odstraněno lomítko po prvním čísle. Př
íklad: číslo rozhodnutí:
EQUAL/2/051>>>číslo smlouvy v žádosti o platbu: EQUAL/2051
Žádost o platbu se zasílá na adresu NPS 2x v tištěné a 1x v elektronické
podobě.
Variabilní symbol je tř
eba vyplnit v následujícím tvaru:
VS: 515POXXXX5, kde:
P - č.priority (1-5)
O - č.opatř
ení (1-4)
XXXX- číslo projektu (poslední čtyř
číslí v
Monitu př
. 0150)
V př
ípadědotazůnás neváhejte kontaktovat na oficiálním emailu NPS
EQUAL.
za NPS EQUAL
Př
emysl Zděnek
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23.11.2005, 17:21 Informace z NPS k 23.11.2005

Vážení př
íjemci,
dovolte, abychom Vás informovali o následujících tř
ech bodech:

1) Otázky a odpovědi
Na webových stránkách je k dispozici nový výběr z otázek př
íjemců:
2) Výkaz práce
Po dohoděs ŘO je možné od 23.11.2005 používat zjednodušený výkaz
práce. V př
íloze najdete 2 soubory - "vykaz prace A2&3.xls" - nový výkaz práce, a
"vykaz prace A2&3-priklad.xls" - př
íklad vyplnění výkazu práce. U každého souboru
je list s podrobnými pokyny k vyplnění výkazu.
Nadále bude akceptován i dř
ívější výkaz práce pro Akci 2 a 3, s tím, ž
e bude
obsahovat veškeré informace popsané v pokynu pro vyplnění př
iloženého výkazu
práce.
Věnujte pozornost zejména informaci uvedené v pokynu pro vyplnění výkazu
práce pod ř
ádkem J!
3) RIFE
Prosím, věnujte zvýšenou pozornost aktualizaci informací v databázi ECDB
(př
es rozhraní RIFE). Každý př
íjemce má povinnost data o svém projektu
aktualizovat, aby odpovídala skutečnosti. Více o RIFE a ECDB je uvedeno v Př
íručce
pro Akci 2 a 3 a v manuálu k RIFE zveř
ejněném na webu equalcr.cz. O provedené
aktualizaci, prosím, informujte NPS emailem s př
edmětem př
esněve tvaru "XXXX ECDB aktualizace", kde XXXX je číslo Vašeho projektu (např
.: 0005 - ECDB
aktualizace). Pokud máte problémy obecného charakteru, obrať
te se na nás.
Technické problémy ř
eší podpora programu RIFE "empl-equal-rife@cec.eu.int".
V př
ípadějakýchkoliv př
ipomínek či postř
ehůnás neváhejte kontaktovat,
veškeré podněty od Vás jsou pro nás ceným zdrojem informací, který nám umožňuje
zkvalitňovat naši práci coby NPS tak, aby průběh realizace projektůbyl v souladu s
Vašimi očekáváními.
Děkujeme za spolupráci a doufáme, že uvedené informace shledáte užitečné.
za NPS EQUAL
Př
emysl Zděnek

10.11.2005, 10:16 Informace z NPS EQUAL v týdnu 7.-11.11.2005
Vážení př
íjemci,
dovolte, abychom Vás informovali o následujících bodech:
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1) Propagační materiály
ŘO nás informoval o možnosti doobjednat z Komise informační materiály
programu EQUAL. V př
ípadě, že máte Vy, nebo Vaši partneř
i zájem o některé
publikace k jednotlivým principům EQUAL, napište nám obratem Vášpožadavek s
uvedením publikace a počtu kusů. Jedná se o následující materiály:

A) Partnership Development Toolkit - A partnership oriented
planning, monitoring and evaluation guide for facilitators of EQUAL Development and
Transnational Partnerships (Expected mid-November 05 in EN http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/data/document/pdtoolkit_en.pdf)
B) EQUAL succes stories (Expected mid-November 05 in EN –
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/data/document/sucstor05_en.pdf
)
C) Making Change Possible - A Practical Guide to
Mainstreaming under EQUAL (Expected December 05/January 06 - version not laid
out :
D) EQUAL guide for Development Partnerpship (reprint, new
format with staples - Expected December 05/January 06)
E) EQUAL guide on Gender mainstreaming guide (reprint, new
format with staples - Expected December 05/January 06)
F) EQUAL Guide on transnational co-operation (2004-2008)
(reprint, new format with staples - Expected December 05/January 06)
2) Elektronické verze DPA a př
íloh
Prosíme všechny př
íjemce, kteř
í nám nedodali následující materiály v
elektronické verzi, aby nám je zaslali. Elektronickou verzi od vás požadujeme,
abychom mohli operativněji vyř
izovat Vaše požadavky (dotazy, konzultace,
schvalování TZ, FZ, změny) a zejména, abyste nemuseli př
i každé změnězasílat
poštou tištěné verze všech dokumentů, kterých se změna týká.

Jedná se o: o DPA ve schválené verzi
o Rozpočet ve schválené verzi
o Rozpočet se zahrnutím př
ípadných schválených změn
o Harmonogram ve schválené verzi
o Harmonogram se zahrnutím př
ípadných schválených změn
K těmto dokumetům, jejichždodání je nezbytné pro schválení průběžných
monitorovacích zpráv, prosíme do konce roku o zaslání životopisůvšech expertů
zapojených do projektu v jednotné formě- PRIJMENI.* (př
íjmení bez háčkůa čárek +
př
ípona souboru).
Děkujeme za spolupráci.
za NPS EQUAL
Př
emysl Zděnek
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20.10.2005, 16:17 Výběr z nejčastěji kladených otázek

Vážení př
íjemci,
Ze zaslaných dotazů, získaných podnětůa osobních konzultací jsme vybrali
nejdůležitější dotazy a uspoř
ádali jsme je podle jednotlivých témat. Doufáme, že vám
tento př
ehled pomůže př
i realizaci vašich projektových aktivit. Jižnyní začínáme
př
ipravovat další část těchto otázek a odpovědí.
Tento dokument bude rovněžzveř
ejněn na webových stránkách equalcr.cz.
V zájmu urychlení odpovídání na vaše dotazy, vás žádáme, abyste uváděli v
př
edmětu emailu číslo vašeho projektu (např
. 42- dotaz k výkazu práce). Veškerou
emailovou komunikaci, prosím, adresujte na společnou emailovou adresu
equal.nps@cz.pwc.com a ne na individuální emailové adresy pracovníkůNPS. Váš
email se i př
es společnou emailovou adresu dostane k odpovědné osobě. V př
ípadě
zaslání dotazu/žádosti o změnu na individuální emailovou adresu se vystavujete
nebezpečí včasného nevyř
ízení ž
ádosti, pokud daný pracovník bude nemocný či z
jiného důvodu nedostupný.
Děkujeme za dosavadní spolupráci.
S pozdravem,
Lenka Zralá
NPS EQUAL

7.10.2005, 17:51

Nové informace v týdnu 10.-14.10.2005

Vážení př
íjemci,
dovolte, abychom Vás informovali o následujících bodech:
1) Oficiální zahájení činnosti NPS
Od 1. ř
íjna 2005 společnost PricewaterhouseCoopers ČR př
ejímá úlohu
Národní podpůrné struktury pro program CIP EQUAL. Jsme Vám k dispozici na emailové adrese equal.nps@cz.pwc.com a v pracovní dny je Vám k dispozici od 8,30
do 11,30 HELP line. Vaše dotazy se budeme snažit ř
ešit, co nejrychleji. Každý dotaz
bude zodpovězen. V př
ípaděspecifických dotazůa potř
eběkonzultace s MPSV je
nicméněmožné, že ř
ešení Vašeho dotazu bude trvat několik dní.
2) Výběrová ř
ízení
NPS ve spolupráci s ŘO př
ipravilo pokyn k výběrovým ř
ízením. Tento
dokument má doporučující charakter. Př
i vyhlašování výběrových ř
ízení, prosím,
věnujte zvýšenou pozornost definici př
edmětu výběrového ř
ízení a definici
výběrových kriterií vč. uvedení hodnotících vah.
3) Žádost o změnu rozhodnutí
Nepodstatná změna
Na základědohody s ŘO dochází ke zjednodušení procesu oznamování
nepodstatných změn. Nepodstatnou změnu lze rovněžod 10.10.2005 nahlásit
elektronicky na př
edepsaném formulář
i. Tento formulářbude akceptován, pokud
bude zaslán z e-mailové kontaktní adresy RP. O schválení změny ze strany NPS
bude př
íjemce rovněžinformován elektronickou cestou, a to emailem z
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equal.nps@cz.pwc.com. Pro potř
eby ŘO bude žádost o nepodstatnou změnu
vytištěna ažv kancelář
i NPS.
V př
ípaděpotř
eby (zejména u změny majetkoprávního postavení) si NPS
vyhrazuje právo požádat př
íjemce dodatečněo zaslání tištěného a podepsaného
formulář
e žádosti o změnu.
Př
íjemce: zasílá elektronicky žádost o změnu na př
edepsaném formulář
i,
odpověďdostává rovněželektronicky
NPS: od př
íjemce dostává elektronicky žádost a zasílá zpět elektronicky, dvě
kopie tiskne a př
edává je na ŘO
ŘO: dostává dvěvytištěné kopie žádosti o nepodstatnou změnu
Podstatná změna
postup nezměněn (př
íručka pro př
íjemce pro Akce 2 a 3)
obecná pravidla pro žádosti o změnu
* Každou změnu jednoznačněočíslujte
* Pokud dochází ke změněv rozpočtu, je nezbytné uvést jmenovitěř
ádky, ve
kterých dochází ke změně, a ve změněném rozpočtu tyto ř
ádky zvýraznit.
Děkujeme za spolupráci.
za NPS EQUAL
Lenka Zralá
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