
Podnět Reakce NKM

1
Pokyny pro žadatele a konečné příjemce: Doplnění příkladů možných

výdajů a aktivit např. i pro kulturní iniciativy.
Bude doplněno.

2
Pokyny pro žadatele a konečné příjemce: Upravení definice bilaterálních

indikátorů (propagační akce), nejasná.
Bude upřesněno.

3

Pokyny pro žadatele a konečné příjemce: Zavedení per diems může

způsobovat problémy při vyúčtování v souvislosti s interními pravidly

organizace konečného příjemce. 

Zavedení per diems má usnadňovat administrativu pro většinu

konečných příjemců (KP). Vyúčtování v rámci organizace provedené

podle české legislativy se akceptuje, per diems pak tvoří horní limit

pro daný nárok.

4
Pokyny pro žadatele a konečné příjemce: Přítomnost Pokynů v českém

jazyce evokuje předkládání žádosti o grant v češtině.

Česká verze Pokynů pro žadatele a konečné příjemce slouží pouze

jako pracovní překlad pro české subjekty. Závazné jsou informace

uvedené v anglické verzi. Povinnost předkládání žádosti o grant v

anglickém jazyce je stanovena v textu výzvy.

5

Uzavírání smluv se zahraničním partnerem: KP Jihočeská univerzita při

uzavírání smluv s donorským partnerem věc řešila s cizineckou policií.

Cizinecká policie požadovala kvůli smlouvě cestovní pasy den předem, což

je např. při jednodenní přítomnosti partnera v ČR problematické.

NKM se doposud nesetkalo se situací, kdy by v rámci projektů /

iniciativ bylo nutné řešit smlouvy s cizineckou policií. Bude prověřeno

na základě podrobnějších informací od KP.

6 IS CEDR: Funguje spolehlivě pouze v prohlížeči Internet Explorer.

Podmínky pro práci s aplikací jsou uvedeny na úvodní stránce IS CEDR.

Internetový prohlížeč Mozilla Firefox nebo Google Chrome by měly

rovněž práci v IS CEDR umožňovat. V případě komplikací je možné

obrátit se na technickou podporu uživatelů aplikace uvedenou v

kontaktech na hlavní stránce.
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7
IS CEDR: Práci je nutné průběžně ukládat, aby nebyla ztracena vyplněná

data.
Průběžné ukládání dat je doporučeno na hlavní stránce v IS CEDR.

8
IS CEDR: Nahrávání souborů omezeno 300 MB, což může být např. u větších

fotografií nebo videí (zejm. v ZIP) problematické.

Bude prověřena možnost optimalizace velikosti nahrávaných souborů.

CEDR umožňuje nahrávání komprimovaných příloh .zip i .rar.

9

Hodnocení žádosti: Upřednostňování dříve předložených, ovšem nekvalitně

zpracovaných žádostí o grant může způsobovat problém pro později

předložené žádosti. V případě, kdy jsou dříve předložené žádosti vraceny k

dopracování a následně opětovně posuzování, dochází ke zdržení

posouzení později předložených žádostí o grant.

Předložené žádosti jsou posuzovány dle pořadí jejich předložení v

souladu s textem výzvy. Pokud Žádost o grant nesplňuje jakýkoli

formální požadavek, může NKM prostřednictvím elektronické

nástěnky v IS CEDR požádat o objasnění, změnu nebo doplnění

informací / příloh nezbytných pro další hodnocení. Tento postup byl

zvolen s ohledem na maximální flexibilitu namísto např. průběžných

termínů příjmu / posouzení žádostí o grant. NKM zváží možnost

úpravy postupu hodnocení.

10
Hodnocení žádosti: Požadavek na stanovení transparentnějších kritérií pro

hodnocení 3E.

Bude zváženo, ale zřejmě nebude reálné kritéria 3E explicitně

stanovit. Rozpočty jsou posuzovány a evt. kráceny vždy ad hoc s

ohledem na soulad s obecnými principy 3E. Veškeré výdaje je nutno

řádně popsat a zdůvodnit v žádosti o grant.

11

Zálohová platba: V případě, kdy je zálohová platba požadována v textové

části, ale není vyplěna její výše, není možné ji žadateli udělit. Toto by mělo

být lépe ošetřeno.

Bude konzultována úprava IS CEDR ve smyslu kontroly nenulové

hodnoty v poli požadované výše zálohové platby.

12
Administrace změn: Vznesen požadavek na rozšíření Pokynů pro žadatele a

konečné příjemce o konkerétní příklady změn.

Administrace změn byla ze strany Národního kontaktního místa

(NKM) usnadněna, dosud bylo řešeno v rámci 1. a 2. Otevřené výzvy

jen 6 žádostí o významnou změnu. Doplnění ilustrativních příkladů do

Pokynů bude zváženo – seznam nikdy nebude vyčerpávající. 

13
Reporting: Mechanismus dokládání výdajů z rozpočtu v IS CEDR v současné

době vyhovující.

NKM indikovalo změnu úpravy IS CEDR ve smyslu nahrávání účetních

dokladů ke konkrétním výdajovým položkám, aby byla zajištěna jasná

provázanost uvedeného výdaje se souvisejícícmi účetními doklady.

Tento postup by byl ovšem pravděpodobně pro konečné příjemce

zřejmě časově náročnější. Bude dále zváženo, příp. vytvořen návod

pro nahrávání výdajů. V každém případě se doporučuje seskupit a

uspořádat balíky příloh (dokladů) tak, aby se daly přehledně přiřadit k

výdajům, což významně urychlí administraci platby.



14 Způsobilé výdaje: Vznesen dotaz na způsobilost taxislužby.

Taxislužba, obdobně jako pronájem automobilu, je způsobilým

výdajem, musí být však využito s ohledem na efektivitu a náležitě

zdůvodněno, ideálně přímo v monitorovací zprávě. Taxi v zahraničí je

pokládáno za místní dopravu hrazenou formou per diems.

15

Způsobilé výdaje: Výdaje pro partnera ze zahraničí: ze zkušenosti KP -

doporučeno platby související s náklady partnera hradit nejlépe přímo ze

strany konečného příjemce (např. nákup letenek, ubytování apod.).

Vzato na vědomí. NKM tento přístup podporuje, usnadňuje

vykazování způsobilých výdajů iniciativy a zároveň zamezuje chybám a

nejasnostem při přepočtech z cízích měn.

16

Reporting: Diskutována povinnost vykazování palubních lístků, příp. jejich

elektronických variant v mobilním telefonu. Může být problematické,

partneři ze zahraničí toto nemají jako běžnou praxi.

S Kanceláří finančních mechanismů v Bruselu (KFM) byla prověřena

možnost dokladování palubních lístků. Dle sdělení KFM jsou možné i

jiné varianty (např. faktura za letenku, letenka, oficiální zpráva ze

služební cesty apod.). V tomto ohledu dojde k úpravě pokynů pro

žadatele a příjemce. 

17
Reporting: Vznesen dotaz na formy dokládání výdajů partnera, z Pokynů

není zcela jasné.

Formy vztahu a dokládání mezi partnery mohou aktuálně být dvojí: 1)

Nutno mít k dispozici primární doklad (účtenka apod.), nebo 2)

varianta zprávy nezávislého auditora nebo zprávy vydané

kompetentním nezávislým úředníkem, který byl příslušnými

národními orgány uznán jako osoba způsobilá k výkonu rozpočtové a

finanční kontroly na subjektu uskutečňujícím výdaje a který se

nepodílel na vyúčtování iniciativy. Vzor zprávy je přílohou pokynu pro

žadatele a příjemce.

NKM mělo snahu zavést jakousi formu účetního dokladu vydávaného

mezi partnery (výpis výdajů v určité výši), bylo uplatňováno v rámci 1.

výzvy. Ze strany KFM však bylo opakovaně potvrzeno, že tato forma

není možná. Partnerství není postaveno na dodavatelsko -

odběratelských vztazích a nesloužit ke generování zisku. Je

doporučeno uzavřít s partnerem partnerskou smlouvu, aby byla účast

v rámci iniciativy pojištěna. Náležitosti partnerské smlouvy upravují

Pokyny a doporučení jsou dostání také na webu KFM.



18 Reporting: Vznesen dotaz na nutnost dokládání prezenčních listin.

Nutné dokládat vždy. Ve výjimečných případech (mnoho účastníků,

vysoce postavení představitelé apod.) možno nahradit seznamem

osob a čestným prohlášením/fotkou. Přístup však bude vždy

individuální, musí být dohledatelné z jiných zdrojů, např. na webu, v

tiskové zprávě apod.

19
Způsobilost výdajů: Může tlumočník najatý na základě DPP na tlumočení

fakturovat na základě objednávky překlady?

Teoreticky to možné je, bude ale individuálně posuzováno: Vzhledem

k tomu, že práci (tlumočení) na základě DPP je nutno doložit výkazem

práce (nebo jiným podobným způsobem), je nutné prokázat, že službu

realizovala tato osoba v jiném čase.

20 IS CEDR : přístup do CEDRu je někdy blokován bezpečnostními protokoly.

Je záležitostí přístupového bodu (konkrétní instituce, z níž se uživatel

připojuje), jak přísné zabezpečení má nastaveno. To je ze strany

administrátora CEDRu neovlivnitelné. IS CEDR je koncipován jako

veřejně přístupný přes html-rozhraní, takže je nutné počítat s

důsledky, které nese bezpečnost a zabezpečení z pozice interní správy

IT.

21
IS CEDR: je možné, aby jeden uživatel (jedno registrované jméno) měl

přístup k více projektům v CEDRu?
Ano, je možné mu přístup přiřadit.

22
Výzvy: Posouvání termínu vyhlášení výzvy může způsobovat problémy,

např. v komunikaci s partnerem.

Bude stanoveno raději obecněji s pozdějším indikativním termínem

vyhlášení. Přesné datum bude oznámeno, až bude definitivní.

23
Dotaz na 3. Otevřenou výzvu (2020): Termín vyhlášení, alokace, max. výše

grantu, oprávněnost islandských a lichtenštejnských partnerů.

Žádné z uvedených parametrů prozatím nebyly stanoveny, bude

předmětem příštího jednání Joint Committee for Bilateral Funds

(JCBF). Vyhlášení 3. Otevřené výzvy se předpokládá v Q2/2020.


