Metodický pokyn č. 1
k Příručce pro žadatele OP VaVpI 2007-2013,
Prioritní osa 3, verze 1.1

Tímto metodickým pokynem vydává ŘO OP VaVpI s účinností od 13. května 2010 následující upřesnění
k podmínce uvedené v bodě 2.5.2 Příručky pro žadatele PO3 verze 1.1 s ohledem na dosažení dopadu
projektů předkládaných do výzvy 1.3 do způsobilého regionu. Zároveň se tímto doplňuje
Příloha Projektové žádosti č. 4 Doklady o přijatelnosti příjemce (Seznam Příloh Projektové žádosti –
Příloha č. 6c) Příruček pro žadatele a příjemce).

Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007-2013, Prioritní osa 3, verze 1.1 - upřesnění k podmínce
uvedené v bodě 2.5.2:

V rámci výzvy 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky není možné, aby subjekt
s podílem na způsobilých výdajích projektu (tj. příjemce či partner) měl sídlo na území regionu Praha
s výjimkou těch subjektů, které mají organizační jednotky se sídlem ve způsobilém regionu a mají
v tomto regionu vybudovanou infrastrukturní základnu po dobu minimálně jednoho roku
od 1. 1. 2009 a disponují zaměstnanci s místem pracoviště ve způsobilém regionu.
Seznam Příloh Projektové žádosti – Příloha č. 6c) Příruček pro žadatele a příjemce - Příloha
Projektové žádosti č. 4 Doklady o přijatelnosti příjemce:
Příloha se skládá ze tří částí.
Třetí část tvoří potvrzení realizace projektu ve způsobilém regionu:
Žadatel/partner se sídlem na území hlavního města Prahy doloží následující skutečnosti:
• závazek (formou čestného prohlášení), že dopad výkonu činnosti všech pracovníků projektu, na
jejichž úhradu mezd budou čerpány prostředky OP VaVpI, bude prokazatelně a výlučně ve
způsobilém regionu/regionech;
• zdůvodnění realizace projektu ve stanoveném regionu/regionech včetně informace o tom, jak
zajistí dopad realizovaného projektu do způsobilého regionu;
• potvrzení, že ke konci posledního účetního období disponoval žadatel/partner zaměstnanci s
místem výkonu práce v regionu realizace projektu, a to v rozsahu minimálně 50 %
předpokládaných pracovníků v projektu na konci realizace projektu (FTE). Předkládá čestné
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•
•

prohlášení, které obsahuje jmenný seznam zaměstnanců včetně jejich místa výkonu práce. Toto
doloží prostřednictvím pracovních smluv;
potvrzení, že žadatel/partner má v regionu, kde chce projekt realizovat, sídlo organizační
jednotky;
výpisem z katastru nemovitostí nebo dlouhodobé smlouvy o užívání nemovitostí doloží
žadatel/partner, že má v tomto regionu vybudovanou infrastrukturní základnu po dobu
minimálně jednoho roku od 1. 1. 2009.

Forma:
Jazyková verze:
Předkládá:

čestné prohlášení, příp. písemná (viz výše)
česká
každý žadatel či partner
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