Odpovědi na dotazy ze semináře: „Podmínky poskytnutí dotace
a vyplňování plných žádostí v programu Školicí střediska“
Datum a místo konání: 8. 7. 2008, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Může být znalecký posudek vystaven soudním znalcem nebo i odhadcem?
Znalecký posudek může vystavit soudní znalec nebo odhadce, musí však mít tzv.
kulaté razítko.
Musí být zadávací dokumentace také vyhlášena v obchodním věstníku?
Zadávací dokumentace nemusí být vyhlášena v obchodním věstníku, je možné ji tam
doplnit na vyžádání.
Jak velká může být příloha v plné žádosti a je velikost určena pro jednu přílohu
nebo pro všechny přílohy dohromady?
Velikost přílohy je max. 5 MB a platí pro každou přílohu zvlášť. Pokud přílohy budou
přesahovat uvedenou velikost, je možné soubory „zazipovat“, pokud by však při
otevírání tohoto typu souboru nastaly potíže, bude žadatel vyzván projektovým
manažerem, aby uvedené přílohy doložil v písemné formě na Agenturu CzechInvest.
Co uvádět do výchozí hodnoty u monitorovacích ukazatelů v plné žádosti?
Při podávání plné žádosti je možné do výchozí hodnoty monitorovacího ukazatelů
uvést nuly, jelikož tento ukazatel je vykazován vždy za 1 kalendářní rok, ve kterém
byla započata realizace projektu. Do sloupce „Datum platnosti“ uvést datum za
poslední uzavřené účetní období.
Pokud předpokládaná rekonstrukce budovy bude za 450 000 Kč bez DPH a
v průběhu stavby se zjistí, že se musí dodělat nějaké dodatečné stavební práce
a konečná cena rekonstrukce se tak navýší nad 500 000 Kč bez DPH, přičemž
v tomto případě by bylo nutné dělat výběrové řízení. Je to problém?
Ano, je možné, že by žadatel mohl přijít o dotaci z důvodu porušení rozpočtové
kázně, proto je lepší v částce počítat i s případným navýšením.
Jaký FRP vyplňovat?
Pokud žadatel bude ve školicím středisku školit pouze vlastní zaměstnance a nebude
školicí středisko pronajímat, ani zpoplatňovat kurzy školení, vyplní FRP neinvestiční.
Pokud bude školicí středisko pronajímáno a kurzy pro školené osoby budou
zpoplatněny, musí žadatel podat FRP investiční.
Podrobnější informace jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele, případně může
žadatel komunikovat s projektovým manažerem prostřednictvím „Nástěnky“, kde mu
projektový manažer sdělí, jaké FRP vyplňovat.
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Jaké vyplnit využití školicího střediska v plné žádosti?
Při podávání plné žádosti je možné vyplnit do políčka „Využití školicího střediska“
v monitorovacích ukazatelích nulu, jelikož skutečné využití ŠS se promítne až
následně v monitorovací zprávě ex-post.
Co se týče procentuálního vyjádření políčka „Hlavní výstup projektu (dle CZ-NACE)“,
nijak to nebude mít vliv na hodnocení. Je třeba, aby v tomto políčku bylo
procentuelně vyjádřeno jak školení svých vlastních zaměstnanců, tak školení cizích
zaměstnanců s uvedeným CZ-NACE.
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