
 
 

 

Odůvodnění změny výzvy č. 3 k předkládání žádostí 

o podporu v Operačním programu Technická pomoc 

 

Řídící orgán OPTP vyhlásil dne 12. 10. 2015 výzvu č. 3 pro prioritní osu č. 1 „Podpora řízení 

a koordinace Dohody o partnerství“, v rámci které jsou podpořeny aktivity specifického cíle 

1.3 – Podpora kapacit pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni. 

Jedněmi z oprávněných žadatelů této výzvy jsou nositelé integrovaných nástrojů (dále „ITI“) 

– obce, příspěvkové organizace obcí, pro něž byla stanovena specifická pravidla způsobilosti 

výdajů. U projektů nositelů ITI na provoz zprostředkujících subjektů (dále „ZS“) bylo ve výzvě 

stanoveno omezení financování osobních nákladů ve výši 2,5 FTE. 

Zástupci statutárních měst, nositelé ITI, vznesli požadavek na úpravu výzvy č. 3 spočívající 

v navýšení úvazku z 2,5 FTE na 5 FTE. Vzhledem k probíhajícímu procesu nastavování 

kompetencí se dle žadatelů/příjemců jeví současné financování personálních kapacit 

v maximální výši 2,5 FTE jako nedostatečné a požádali o možnost financovat v 

odůvodněných případech až 5 plných úvazků.  

V návaznosti na výše uvedené a po konzultaci se zástupci ITI, se ŘO OPTP rozhodl provést 

změnu výzvy č. 3, která bude spočívat v úpravě části 6. „Informace o způsobilosti výdajů“ pro 

projekty nositelů ITI následujícím způsobem: 

 U projektů na ZS lze maximálně financovat osobní náklady na 5 FTE s tím, že 

minimálně jeden pracovník bude mít alespoň 0,5 FTE. 

U projektů na řízení strategie bude ponecháno maximální možné financování osobních 

nákladů na 4,5 FTE. 

Účinnost změny ve výzvě 

Pozměněná výzva č. 3 bude účinná od dne jejího vyhlášení, tj 9. 6. 2016.  

ŘO OPTP je oprávněn měnit výzvu. Změna se však nevztahuje na již podané projekty. 

Dopad na již podané projekty 

Příjemci budou mít po nabytí platnosti dané změny možnost zažádat o změnu stávajícího 

projektu, nebo projekt stáhnout a podat nový upravený projekt. V tomto smyslu byli také 

osloveni příjemci. 

  

 

 


