
FAQ pro IOP 3.1 

1. Z jakého důvodu může nastat situace, že v Benefit7 jsou neaktivní některé 
záložky? Týká se těchto záložek: Rozpočet projektu, Přehled financování, Zdroje, 
Etapy, Finanční plán a Výběrová řízení.  

Zaktivnění těchto záložek je vázáno na vyplnění záložky Potřeby.  

 

2. Kde jsou k nalezení excel tabulky k vyplnění rozpočtu, které mají být přílohou 
podnikatelského plánu? 

Jedná se o přílohu č. 1a) Příručky pro žadatele a příjemce, která je dostupná na 
www.mpsv.cz/cs/6751.  

 

3. Platí po celou dobu kontinuální výzvy jednotný kurz, a jaký je? 

Ano, dle PPŽP str. 14 a dle Výzvy str. 1 po celou dobu výzvy platí kurz Evropské centrální 
banky 27,469 Kč/EURO ze dne 1. 4. 2009. 

 

4. Musí partner projektu splňovat definici příjemce? Musí mít partnerství nefinanční 
charakter spolupráce? 

Partnerem projektu může být kdokoliv, resp. instituce a organizace zapojené do přípravné 
a/nebo realizační fáze projektu. Partner nemusí splňovat definici příjemce a musí mít 
nefinanční charakter spolupráce. 

 

5. Je žadatel povinen dodržet stanovený poměr finančních zdrojů v každém 
okamžiku trvání realizace projektu? 

Ano, žadatel je povinen dodržet stanovený poměr finančních zdrojů v každém okamžiku trvání 
realizace projektu. 

 

6. Počítá se do maximální podpory (de minimis) 200 000 Euro i podíl státního 
rozpočtu? A podíl vlastních (jiných) zdrojů příjemce? 

Podpora v režimu de minimis max. 200 000 EUR na příjemce se počítá včetně podílu státního 
rozpočtu. Do této podpory se vlastní (jiné) zdroje příjemce nepočítají. Dle pokynu č. 2, jež 
vstoupil v platnost dne 28. 8. 2009, musí být výše těchto zdrojů minimálně 10 %. 

 

7. Je v pořádku, když vznikne nové s.r.o., hlásící se k sociálnímu podnikání, a její 
jednatel figuruje v jiné s.r.o., která se podobnými aktivitami již zabývá? 

Nevadí, že jednatel figuruje i v jiné s.r.o., která se zabývá podobnými aktivitami. 

 

8. Je-li podíl žadatele na spolufinancování minimálně 10 %, znamená to, že se při 
jeho větší míře spolufinancování snižuje podíl SF a SR? 

Ano, je tomu tak. Podíl SF a SR je vždy maximálně 90 % způsobilých výdajů projektu, 
maximálně pak do výše 200 000 Euro. 



9. V rámci projektu žadatel plánuje pořídit nemovitost. Musí být provedeno výběrové 
řízení na pořízení nemovitosti? 

Na nákup nemovitosti se výběrové řízení nevztahuje. O nemovitosti žadatel doloží dokument, 
že udělal průzkum, který prokázal, že jiná vhodná nemovitost v regionu není. 

  

10. Jak se zjistí výše způsobilého výdaje u pořízení nemovitosti? 

Cena nemovitosti je způsobilým výdajem maximálně do výše ceny zjištěné znaleckým 
posudkem. 

 

11. Jsou náklady na rekonstrukci pořízené budovy uznatelné? 

Ano, náklady na rekonstrukci jsou uznatelné - viz ISPROFIN , PPŽP příloha 13c, řádek 60042. 

 

12. Jsou náklady na nákup pozemku uznatelným nákladem? 

Ano, jsou uznatelné do 10 % CZV. 

 

13. Mohou žadatelé v zadávací dokumentaci uvádět zádržné? 

Žadatelé mohou v zadávací dokumentaci uvádět zádržné, ale zádržné není způsobilým 
výdajem. 

 

14. Pro 3.1 - aktivitu a) dle PPŽP je žadatel povinen zavázat se k naplnění indikátoru 
"Alternativní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením (OZP)" a dále 
specifických indikátorů "Kapacita nově vzniklých či humanizovaných služeb", 
"Naplnění kapacity sociálních služeb" a indikátoru "Zařízení realizující 
transformaci". Do benefitové žádosti lze však uvést jen indikátor "Alternativní 
sociální služby". Je to správný indikátor? Jakým způsobem má žadatel uvést 
specifické indikátory? 

Ano, v benefitové žádosti lze uvést opravdu jen indikátor "Alternativní sociální služby pro 
osoby se zdravotním postižením (OZP)", který v benefitové žádosti naleznete pod názvem 
"Alternativní sociální služby". Specifické indikátory předkládá žadatel v příloze PPŽP č.01c - 
Specifické indikátory a indikátor výstupu.  

 

15. Pro 3.1 - aktivitu b) dle PPŽP je žadatel povinen zavázat se k naplnění indikátoru 
"Počet nových sociálních služeb a aktivit" a dále specifických indikátorů "Kapacita 
nových sociálních služeb a aktivit" a "Naplnění kapacity". Do benefitové žádosti lze 
však uvést jen indikátor "Počet nových sociálních služeb a aktivit". Jakým způsobem 
má žadatel uvést specifické indikátory? 

Ano, v Benefitové žádosti lze uvést opravdu jen indikátor "Počet nových sociálních služeb a 
aktivit". Specifické indikátory předkládá žadatel v příloze PPŽP č.3 - Specifické indikátory.  

 


