I.3.1 Další odborné vzdělávání
a informační činnost

Rozdělení opatření
2 záměry:
a)

Informační akce
vzdělávací akce s min.

b)

ø 15 účastníků v rámci projektu

Odborné vzdělávání
vzdělávací akce v rozsahu 5 - 20 účastníků včetně

vzdělávací akce = část projektu určená jedné skupině účastníků
vzdělávací projekt = může být složen z více vzdělávacích akcí
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Základní podmínky
Žadatel:


FO, PO, která má vzdělávání v předmětu činnosti

Beneficient (konečný uživatel):




Zemědělec
FO, PO hospodařící v lesích
FO, PO zpracovávající zemědělské produkty a výrobky

Základní podmínky
Výše dotace:


100 % způsobilých výdajů



max. 50 mil. Kč na jednoho příjemce (2007 – 2013)



200 tis. - 1 mil. Kč na jeden projekt
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Kritéria přijatelnosti


realizace projektu na území ČR



projekt svým zaměřením a rozsahem odpovídá
tematickým okruhům uvedeným v popisu opatření a
prioritám osy I a II



Splnění definice beneficienta (konečného uživatele –
účastníka akce)



žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou
pro příslušné opatření



projekt musí získat nejméně 10 bodů v hodnocení dle
preferenčních kritérií

Vybraná preferenční kritéria


žadatel má zkušenosti se vzděláváním



forma vzdělávacích materiálů
(kombinace: písemná, CD,internet)



plošnost akce – počet krajů ČR



náklady na studentohodinu, resp. ekonomická efektivnost
projektu (záměr a))



aktivační metoda výuky (záměr b))



a další

Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií.
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Další podmínky


žadatel nečerpá finanční prostředky na předmět, pro
který je požadována dotace z PRV, z rozpočtových
kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných
fondů EU



celkový počet skutečně proškolených účastníků na
projekt se nesmí snížit o více než 20% původně
plánovaného počtu účastníků



účastníci nehradí náklady na účast na vzdělávací akci



při kontrole na místě příjemce dokládá existenci
pracovně-právního vztahu pracovními smlouvami

Finanční alokace - rok 2011
Standardně 115 % ročního rozpočtu
(cca 50 mil. Kč),
navýšeno o ušetřené
prostředky
z předchozích kol
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Stav implementace – 20.4.2011
Počet zaregistrovaných projektů
Finanční požadavek

396
243 mil. Kč

Počet schválených projektů
Částka schválených projektů

277
179 mil. Kč

Počet podaných Žádostí o proplacení
Částka za podané Žádosti o proplacení

168
99 mil. Kč

Počet proplacených projektů
Celkem proplaceno

138
80 mil. Kč

Preferenční kritéria - změny
Zařazení nových PK do záměru a), b)
„Žadatel předložil v daném kole na daný záměr pouze jednu
žádost“ (3 body)
„Žadatelem je subjekt s minimálně 5ti-letou historií, který nebyl
založen nebo zřízen za účelem podnikání . Subjekt zastupuje
rozhodující skupinu budoucích uživatelů Informační akce a/nebo
se podílí na výzkumu a vývoji v oboru.“ (8 bodů)
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Preferenční kritéria - změny
Změna v počtu let v rámci preferenčního kritéria č. 1:
„Žadatel má alespoň 5-leté zkušenosti se vzděláváním cílové
skupiny na akcích podobného rozsahu“ (původně 3 roky).
Rozšíření definice preferenčního kritéria č. 1 v záměru b)
o dovětek, že se jedná o „cílové skupiny na akcích podobného
rozsahu“.
Snížení hranic intervalů v rámci preferenčního kritéria č. 6
„Ekonomická efektivnost“ (náklady na studentohodinu):
300 - 500,- Kč
méně než 300,- Kč

Způsobilé výdaje - změny
Beze změn
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Další podmínky - změny
Zrušení možnosti ohlášení změny místa, dne a času
vzdělávací akce telefonicky a elektronicky.
Znění v Pravidlech
„Žadatel nahlásí změnu písemně Hlášením o změnách, které
bude doručeno nejpozději 2 dny před konáním původně
naplánované akce na příslušný RO SZIF a zároveň bude
doručeno 2 pracovní dny před nově nahlašovaným termínem,
pokud tento termín předchází datu původně plánované akce.“

Možnost ohlásit změnu telefonicky zůstane pouze v případě
zrušení akce v daný den konání akce z důvodu uvedeného
v Pravidlech.

Upozornění


Závaznost podmínek, za které byl žadatel obodován
v rámci preferenčních kritérií
nedodržení  100 % sankce – zejména pozor na pracovní
místa, ekologické zemědělství, prodej ze dvora...



Hlášení změn - včasnost, správnost nahlášení
změny termínu realizace projektu



Dodržování doby, po kterou musejí být vzdělávací
materiály vyvěšeny na internetové stránce



Nepřekročení výše nákladů na Vlastní realizaci akce
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Děkuji za pozornost!
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