V Českých Budějovicích dne 12.3.2008

Metodické oznámení č. 2
k vydání výjimky pro výzvu č. 02/2007
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (ÚRR JZ) oznamuje, že termín
ukončení výzvy č. 02/2007 je platný v termínu, který schválil Výbor Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad – 14.3.2008 ve 12:00 hod. Nejpozději v tento termín musí žadatelé
předložit žádost o podporu projektu včetně všech jejích příloh na příslušné územní
pracoviště ÚRR JZ.
Z důvodu častých výpadků funkčnosti BENEFIT7 (které Řídící orgán ROP NUTS II
Jihozápad nemohl ovlivnit, neboť není vlastníkem ani správcem této elektronické aplikace)
v závěrečném období výzvy č. 02/2007 (uvedené v příloze č. 1) stanovuje Řídící orgán ROP
NUTS II Jihozápad výjimku k předání finalizované žádosti o podporu projektu
vygenerovanou z elektronické aplikace BENEFIT7. Tištěnou verzi formuláře žádosti je
možno vygenerovat a předložit na příslušná územní pracoviště ÚRR JZ v rámci hodnocení
formálních náležitostí, nejpozději však 5 pracovních dnů po uzávěrce výzvy č. 02/2007, tedy
do 21.3.2008 do 12 hod. Přílohy žádosti o podporu projektu musí žadatel odevzdat
v řádném termínu ukončení výzvy č. 02/2007, tedy do 14.3.2008 do 12 hod. v zalepené a
označené obálce (případně balíku) dle popisu v Příručce pro žadatele ROP NUTS II
Jihozápad.
Po termínu oficiálního ukončení příjmu žádostí (14.3.2008 ve 12 hod.) nebude možné
v aplikaci BENEFIT7 založit novou žádost, bude pouze umožněna finalizace stávajících
(založených/rozpracovaných) žádostí.
Žadateli je při předložení příloh žádosti potvrzeno Potvrzení o předání příloh projektové
žádosti (příloha č. 2). Po doručení formuláře žádosti o podporu projektu vygenerovanou
z elektronické aplikace BENEFIT7 na příslušné územní pracoviště ÚRR JZ (nejpozději však
do 21.3.2008 do 12 hod.) bude žadateli potvrzeno standardní Potvrzení o předání projektové
žádosti.

Příloha:

1) Seznam výpadků v Benefit7 od 18.2.2008
2) Potvrzení o předání příloh projektové žádosti

Metodické oznámení č. 2 schválila:
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