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Č. j.: MSMT-22966/2017 

V Praze dne 28. úﾐora 2018 

 

 

ČR – Miﾐisterst┗o školst┗í, ﾏládeže a tělo┗ýIho┗┞ 

 

ŘÍDICÍ ORGÁN 

OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 

 

┗┞hlašuje 

 

VÝZVU 

ŠaHloﾐ┞ II 

 

k předkládáﾐí žádostí o podporu zjedﾐodušeﾐýIh projektů 
z Operačﾐího prograﾏu Výzkuﾏ, ┗ý┗oj a ┗zdělá┗áﾐí 

 

VERZE VÝZVY Č.: 1 

DATUM PLATNOSTI: Dﾐeﾏ z┗eřejﾐěﾐí ﾐa ┘eHu MŠMT 

DATUM ÚČINNOSTI: 2Β. úﾐora ヲヰヱΒ 
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AﾐotaIe ┗ýz┗┞ 

Cíleﾏ ┗ýz┗┞ je podpořit ﾏateřské, základﾐí a základﾐí uﾏěleIké škol┞ a školská zařízeﾐí pro zájﾏo┗é 
┗zdělá┗áﾐí ふstřediska ┗olﾐého času, školﾐí družiﾐ┞ a školﾐí kluH┞ぶ forﾏou projektů zjedﾐodušeﾐého 
┗┞kazo┗áﾐí.  

Akti┗it┞ jsou zaﾏěřeﾐ┞ ﾐa osoHﾐostﾐě profesﾐí roz┗oj pedagogů prostředﾐiIt┗íﾏ dalšího ┗zdělá┗áﾐí 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, ┗zájeﾏﾐého setká┗áﾐí a sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů a odHorﾐíků z praxe, 

na poﾏoI školáﾏ a školským zařízeﾐíﾏ pro zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí při společﾐéﾏ ┗zdělá┗áﾐí 
dětí/žáků/studeﾐtů, a to ﾏožﾐostí persoﾐálﾐího posíleﾐí o školﾐího asisteﾐta, školﾐího ps┞Ihologa, 
speIiálﾐího pedagoga, soIiálﾐího pedagoga, příp. Ihů┗u ┗ ﾏateřské škole. Dále jsou podporo┗áﾐ┞ 
e┝trakurikulárﾐí akti┗it┞, spolupráIe s rodiči dětí a žáků, kariéro┗é poradeﾐst┗í žáků a akti┗it┞ roz┗íjejíIí 
ﾏetod┞ ┗ýuk┞ s ┗┞užitíﾏ ICT. 

Tato ┗ýz┗a ふč. 02_18_063) je určeﾐa oprá┗ﾐěﾐýﾏ žadatelůﾏ se sídleﾏ ﾐa úzeﾏí Ielé České republiky, 

mimo hl. m. Prahy. 

 

1 Identifikace ┗ýz┗┞ 

1.1 Prioritﾐí osa  

PO 3 - Ro┗ﾐý přístup ke k┗alitﾐíﾏu předškolﾐíﾏu, priﾏárﾐíﾏu a sekuﾐdárﾐíﾏu ┗zdělá┗áﾐí 

1.2 Iﾐ┗estičﾐí priorita 

IP 1 – Oﾏezo┗áﾐí a pre┗eﾐIe předčasﾐého ukoﾐčo┗áﾐí školﾐí doIházk┞ a podpora ro┗ﾐého přístupu 
ke k┗alitﾐíﾏ prograﾏůﾏ předškolﾐího roz┗oje, k priﾏárﾐíﾏu a sekuﾐdárﾐíﾏu ┗zdělá┗áﾐí, ﾏožﾐosteﾏ 
forﾏálﾐího a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí, které uﾏožňuje zpětﾐé začleﾐěﾐí do proIesu ┗zdělá┗áﾐí 
a odHorﾐé přípra┗┞ 

IP 3 – SoIioekoﾐoﾏiIká iﾐtegraIe ﾏargiﾐalizo┗aﾐýIh skupiﾐ jako jsou Roﾏo┗é 

1.2.1 SpeIifiIký Iíl 

V ráﾏIi IP ヱ: 

SC 1 – )┗ýšeﾐí k┗alit┞ předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗četﾐě usﾐadﾐěﾐí přeIhodu dětí ﾐa )Š 

SC 2 – )lepšeﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí a ┗ýsledků žáků ┗ klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIíIh 

SC 5 – )┗ýšeﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí a odHorﾐé přípra┗┞ ┗četﾐě posíleﾐí jejiIh rele┗aﾐIe pro trh práIe 

V ráﾏIi IP ン: 

SC 1 – SoIiálﾐí iﾐtegraIe dětí a žáků ┗četﾐě začleňo┗áﾐí roﾏskýIh dětí do ┗zdělá┗áﾐí 
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1.3 Číslo ┗ýz┗┞ 

02_18_063  

1.4 Typ podporo┗aﾐýIh operaIí/ projektů 

zjedﾐodušeﾐý projekt 

1.5 Druh ┗ýz┗┞ 

průHěžﾐá ┗ýz┗a 

Koﾏpleﾏeﾐtárﾐí ┗ ráﾏIi ┗azH┞ Vzdělá┗áﾐí a Ieloži┗otﾐí učeﾐí s IROP, SC ヲ.ヴ )┗ýšeﾐí k┗alit┞ 
a dostupﾐost iﾐfrastruktur┞ pro ┗zdělá┗áﾐí a Ieloži┗otﾐí učeﾐí. 

Koﾏpleﾏeﾐtárﾐí s OP Praha – pól růstu ČR, SC 4.2 )┗ýšeﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ posíleﾐí 
inkluze v ﾏultikulturﾐí společﾐosti. 

1.6 Model hodﾐoIeﾐí 

jedﾐokolo┗ý 

2 Časo┗é ﾐasta┗eﾐí 

2.1 Datum z┗eřejﾐěﾐí a┗íza ┗ýz┗┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh 

ヲヱ. úﾐora ヲヰヱΒ 

2.2 Datuﾏ ┗┞hlášeﾐí ┗ýz┗┞, tj. zpřístupﾐěﾐí žádosti o podporu ┗ IS KP14+ 

ヲΒ. úﾐora ヲヰヱΒ 

2.3 Datuﾏ zahájeﾐí příjﾏu žádostí o podporu 

ヲΒ. úﾐora ヲヰヱΒ1 

2.4 Datuﾏ ukoﾐčeﾐí příjﾏu žádostí o podporu 

Do ┗┞čerpáﾐí alokace ﾐeHo do rozhodﾐutí ŘídiIího orgáﾐu, nejpozději ┗šak do ヲΒ. čer┗ﾐa ヲヰヱΓ do ヱヴ:00 

hodin. 

2.5 Nejzazší datuﾏ pro ukoﾐčeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu 

31. srpna 2021 

                                                           

1 V případě, že Hude IS KPヲヰヱヴ+ zpřístupﾐěﾐ pro příjeﾏ žádostí o podporu dří┗e, ﾐeHo později, ﾐež je u┗edeﾐé datuﾏ, Hude 
tato iﾐforﾏaIe z┗eřejﾐěﾐa ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ┗ sekIi pro žadatele a příjeﾏIe OP VVV. 
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2.6 Miﾐiﾏálﾐí/ﾏa┝iﾏálﾐí délka tr┗áﾐí projektu 

Miﾐiﾏálﾐí délka: ヲヴ ﾏěsíIů 

Ma┝iﾏálﾐí délka: ヲヴ ﾏěsíIů 

3 Forma podpory 

3.1 AlokaIe ﾐa ┗ýz┗u 

Celko┗á alokaIe ﾐa ┗ýz┗u je 5 ヴヲヰ ﾏil. Kč. 

3.2 Miﾐiﾏálﾐí/ﾏa┝iﾏálﾐí ┗ýše Ielko┗ýIh způsoHilýIh ┗ýdajů 

Miﾐiﾏálﾐí ┗ýše ┗ýdajů: ヱヰヰ ヰヰヰ Kč 

Ma┝iﾏálﾐí ┗ýše ┗ýdajů: Ma┝iﾏálﾐí ┗ýše fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ ﾐa jedeﾐ projekt se staﾐo┗í dle tohoto vzorce: 

- pro MŠ a )Š: ンヰヰ ヰヰヰ Kč ﾐa suHjekt + ふpočet dětí/žáků ┝ ヲ ヵヰヰ Kčぶ; 

- pro )UŠ a školská zařízeﾐí: ヱヰヰ ヰヰヰ Kč ﾐa suHjekt + ふpočet dětí/žáků/účastﾐíků ┝ ヱ Βヰヰ Kčぶ. 

V případě prá┗ﾐiIké osoH┞ ┗┞koﾐá┗ajíIí čiﾐﾐost ┗íIe druhů škol, ﾐeHo škol┞ a školského zařízeﾐí, ﾐeHo 
┗íIe druhů školskýIh zařízeﾐí je ﾏa┝iﾏálﾐí ┗ýše ┗ýdajů staﾐo┗eﾐa pro každý druh škol┞/školského 
zařízeﾐí. Každý druh škol┞ či školského zařízeﾐí se započítá┗á pouze jedﾐou. PodroHﾐý postup pro 
staﾐo┗eﾐí ﾏa┝iﾏálﾐí ┗ýše ┗ýdajů ┗četﾐě u┗edeﾐí koﾐkrétﾐíIh příkladů je u┗edeﾐ ┗ příloze č. ン Přehled 
šaHloﾐ a jejiIh ┗ěIﾐý ┗ýklad. 

Ma┝iﾏálﾐí částka ﾐa žadatele ﾐesﾏí překročit částku ヵ ヰヰヰ ヰヰヰ Kč ふ┗ případě podpor┞ ┗ režiﾏu de 
ﾏiﾐiﾏis ﾏůže Hýt ﾏa┝iﾏálﾐí ┗ýše podpor┞ ヲヰヰ ヰヰヰ EUR; v případě, že H┞ po přepočtu EUR ﾐa Kč H┞la 
částka ┗┞šší ﾐež ヵ 000 ヰヰヰ Kč, platí podﾏíﾐka ﾏa┝iﾏálﾐí ┗ýše ヵ 000 ヰヰヰ Kč). 

3.3 Fond 

E┗ropský soIiálﾐí foﾐd 

3.4 ZpůsoH fiﾐaﾐIo┗áﾐí 

e┝ aﾐte fiﾐaﾐIo┗áﾐí 

3.5 Výše záloho┗é platH┞ 

Je posk┞to┗áﾐa jedﾐa záloho┗á platHa a její ┗ýše je stanovena na 10ヰ % Ielko┗ýIh způsoHilýIh ┗ýdajů 
projektu. Záloho┗á platHa je příjeﾏIi odesláﾐa zpra┗idla do ンヰ praIo┗ﾐíIh dﾐů od ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu 
o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞, ﾐejdří┗e ┗šak ヶヰ dﾐů před pláﾐo┗aﾐýﾏ zahájeﾐíﾏ f┞ziIké realizaIe 
projektu. 
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3.6 Míra podpory a podﾏíﾐk┞ spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí 

Míra podpor┞ a podﾏíﾐk┞ spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí jsou upra┗eﾐ┞ ┗ kapitole Β.ヲ. Pra┗idel pro žadatele 
a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů. 

Pro tuto ┗ýz┗u je ﾏíra spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí z ┗lastﾐíIh zdrojů ze straﾐ┞ žadatele staﾐo┗eﾐa ﾐa ヰ % 
Ielko┗ýIh způsoHilýIh ┗ýdajů projektu. 

Poﾏěr rozděleﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ﾏezi prograﾏo┗é oHlasti OP VVV ﾏezi ﾏéﾐě a ┗íIe roz┗iﾐutýﾏi 
regiony: 

TaHulka: Poﾏěr rozděleﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ﾏezi prograﾏové oHlasti OP VVV ﾏezi ﾏéﾐě a víIe 
rozviﾐutýﾏi regioﾐy, které žadatel zadává do IS KPヱ4+, viz kapitola 8.ヲ. Pravidel pro žadatele a příjeﾏIe 
zjedﾐodušeﾐýIh projektů 

Projekty realizo┗aﾐé v ﾏéﾐě roz┗iﾐutéﾏ regioﾐu ふヱン krajů ﾏimo hl. ﾏěsto Prahaぶ a EU 

Místo realizaIe projektu Místo dopadu projektu Méﾐě roz┗iﾐutý region VíIe roz┗iﾐutý regioﾐ 

Méﾐě roz┗iﾐutý regioﾐ Méﾐě roz┗iﾐutý regioﾐ 100 % 0 % 

Méﾐě roz┗iﾐutý regioﾐ 
a ┗íIe roz┗iﾐutý regioﾐ 

Méﾐě roz┗iﾐutý regioﾐ 100 % 0 % 

 

3.7 InformaIe o podﾏíﾐkáIh ┗eřejﾐé podpor┞ 

Podpora suHjektůﾏ zřízeﾐýﾏ ┗ souladu se školskýﾏ zákoﾐeﾏ ﾏiﾐisterst┗eﾏ, krajeﾏ, oHIí ﾐeHo 
s┗azkeﾏ oHIí nebo jiﾐou prá┗ﾐiIkou ﾐeHo f┞ziIkou osoHou, které jsou pře┗ážﾐě, ﾐeHo zIela 
fiﾐaﾐIo┗áﾐ┞ z ┗eřejﾐého rozpočtu aﾐeHo ﾏá jejich podpora pl┞ﾐouIí ﾐa jejich hla┗ﾐí čiﾐﾐost pouze 

lokálﾐí dopad, bude posk┞tﾐuta ┗ režiﾏu ﾐeﾐaplňujíIíﾏ zﾐak┞ ┗eřejﾐé podpor┞ ┗e sﾏ┞slu čl. ヱヰΑ odst. 
ヱ Sﾏlou┗┞ o fuﾐgo┗áﾐí E┗ropské uﾐie. 

3.8 Informace o podpoře ┗ režiﾏu de ﾏiﾐiﾏis 

Podpora suHjektůﾏ zřízeﾐýﾏ ┗ souladu se školskýﾏ zákoﾐeﾏ ﾏiﾐisterst┗eﾏ, krajeﾏ, oHIí ﾐeHo 
s┗azkeﾏ oHIí nebo jiﾐou prá┗ﾐiIkou ﾐeHo f┞ziIkou osoHou, které ﾐejsou pře┗ážﾐě fiﾐaﾐIo┗áﾐ┞ 
z ┗eřejﾐého rozpočtu, anebo jejich podpora ﾐeﾏá pouze lokálﾐí dopad, Hude posk┞tﾐuta ┗ režiﾏu de 
ﾏiﾐiﾏis dle ﾐařízeﾐí Koﾏise č. ヱヴヰΑ/ヲヰヱン ze dﾐe ヱΒ. prosiﾐIe ヲヰヱン o použití čláﾐků ヱヰΑ a ヱヰΒ Sﾏlou┗┞ 
o fuﾐgo┗áﾐí E┗ropské uﾐie ﾐa podporu de ﾏiﾐiﾏis. 

4 Oprá┗ﾐěﾐí žadatelé a podﾏíﾐk┞ partﾐerst┗í 

4.1 Oprá┗ﾐěﾐí žadatelé 

- Mateřské, základﾐí a základﾐí uﾏěleIké škol┞, střediska ┗olﾐého času, školﾐí družiﾐ┞ a školﾐí 
kluby ﾐezřizo┗aﾐé orgaﾐizačﾐíﾏi složkaﾏi státu ふtj. prá┗ﾐiIká osoHa ┗┞koﾐá┗ajíIí čiﾐﾐost škol┞ 
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ﾐeHo školského zařízeﾐí pro zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí, zapsaﾐá ┗e školskéﾏ rejstříkuぶ, které ﾏají ┗e 
školﾐíﾏ roIe, ┗ ﾐěﾏž žádost o podporu podá┗ají, ﾏiﾐiﾏálﾐě jedﾐo dítě/žáka/účastﾐíka.  

- Mateřské, základﾐí a základﾐí uﾏěleIké škol┞, střediska ┗olﾐého času, školﾐí družiﾐ┞ a školﾐí 
kluby zřizo┗aﾐé Miﾐisterst┗eﾏ školst┗í, ﾏládeže a tělo┗ýIho┗┞ dle § Β odst. ヲ školského 
zákoﾐa2  ふtj. prá┗ﾐiIká osoHa ┗┞koﾐá┗ajíIí čiﾐﾐost škol┞ ﾐeHo školského zařízeﾐí pro zájﾏo┗é 
┗zdělá┗áﾐí, zapsaﾐá ┗e školskéﾏ rejstříkuぶ, které ﾏají ┗e školﾐíﾏ roIe, ┗ ﾐěﾏž žádost 
o podporu podá┗ají, ﾏiﾐiﾏálﾐě jedﾐo dítě/žáka/účastﾐíka. 

Každá prá┗ﾐiIká osoHa, která ┗┞koﾐá┗á ┗ýše u┗edeﾐou čiﾐﾐost škol┞/školského zařízeﾐí, ﾏůže ┗ ráﾏIi 
┗ýz┗┞ č. ヰヲ_ヱΒ_ヰヶン ﾐeHo ┗ýz┗┞ č. ヰヲ_ヱΒ_ヰヶヴ podat pouze jedﾐu žádost o podporu. V případě, že 
prá┗ﾐiIká osoHa ┗┞koﾐá┗á čiﾐﾐost ┗íIe škol či školskýIh zařízeﾐí, podá┗á pouze jedﾐu žádost. 

4.2 Partﾐerst┗í 

Partﾐerst┗í ﾐeﾐí ┗ ráﾏIi ┗ýz┗┞ po┗oleno. 

5 VěIﾐé zaﾏěřeﾐí 

5.1 SpeIifiIký Iíl 

Iﾐ┗estičﾐí priorit┞ a speIifiIké Iíle jsou u┗edeﾐ┞ u jedﾐotli┗ýIh podporo┗aﾐýIh akti┗it, ┗iz příloha č. ン 
Přehled šaHloﾐ a jejiIh ┗ěIﾐý ┗ýklad. 

5.1.1 Oprá┗ﾐěﾐé aktivity 

Podporo┗aﾐé akti┗it┞ jsou rozděleﾐ┞ podle jedﾐotli┗ýIh druhů škol/školskýIh zařízeﾐí - oprá┗ﾐěﾐýIh 
žadatelů ふMŠ, )Š, )UŠ, SVČ a ŠD a ŠKぶ. 

PodroHﾐěji příloha č. ン Přehled šaHloﾐ a jejiIh ┗ěIﾐý ┗ýklad. 

5.1.2 V┞loučeﾐé aktivity 

Škol┞ saﾏostatﾐě zřízeﾐé podle § ヱヶ odst. Γ školského zákoﾐa ふa školﾐí družiﾐ┞ a školﾐí kluH┞, pokud 

jsou zřízeﾐ┞ pod stejﾐýﾏ RED_I)Oぶ ﾐesﾏí ┗olit akti┗it┞, které ﾐejsou určeﾐ┞ pro t┞to žadatele 
v příloze č. ン Přehled šaHloﾐ a jejiIh ┗ěIﾐý ┗ýklad.  

5.1.3 Cílo┗á skupiﾐa 

- Děti ┗ ﾏateřskýIh školáIh.  

- ŽáIi základﾐíIh škol.  

- Děti ┗ přípra┗ﾐýIh třídáIh základﾐíIh škol. 

- ÚčastﾐíIi zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí (děti, žáIi a studeﾐti). 

                                                           

2 )ákoﾐ č. ヵヶヱ/ヲヰヰヴ SH., o předškolﾐíﾏ, základﾐíﾏ, středﾐíﾏ, ┗┞ššíﾏ odHorﾐéﾏ a jiﾐéﾏ ┗zdělá┗áﾐí ふškolský zákoﾐぶ, ┗e zﾐěﾐí 
pozdějšíIh předpisů. 
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- ŽáIi základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol. 

- Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi ﾏateřskýIh, základﾐíIh, základﾐíIh uﾏěleIkýIh a středﾐíIh škol, 
školﾐíIh družiﾐ, školﾐíIh kluHů a středisek ┗olﾐého času ┗četﾐě ┗edouIíIh pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků. 

- Rodiče dětí a žáků3. 

- Veřejﾐost. 

5.1.4 IﾐforﾏaIe o počátečﾐíIh/ﾐa┗azujíIíIh s┞ﾐergiIkýIh ┗ýz┗áIh 

Pro tuto ┗ýz┗u ﾐerele┗aﾐtﾐí. 

5.1.5 Ná┗azﾐost ﾐa strategie 

Národﾐí prograﾏ reforeﾏ ČR 20174, Strategie ┗zdělá┗aIí politik┞ ČR do roku ヲヰヲヰ, DlouhodoHý záﾏěr 
┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje ┗zdělá┗aIí sousta┗┞ České repuHlik┞ ﾐa oHdoHí ヲヰヱヵ-2020, Koncepce podpory 

ﾏládeže ﾐa oHdoHí ヲヰヱヴ-2020, Strategie digitálﾐího ┗zdělá┗áﾐí do roku ヲヰヲヰ. 

6 Úzeﾏﾐí zaﾏěřeﾐí 

Podmíﾐk┞ jsou u┗edeﾐ┞ ┗ kapitole 5.2.2. Úzeﾏﾐí způsoHilost projektů OP VVV Pra┗idel pro žadatele 
a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů. 

6.1 Přípustﾐé ﾏísto dopadu 

Úzeﾏí České repuHlik┞.   

Pro žadatele/příjeﾏIe z ﾏéﾐě roz┗iﾐutého regioﾐu ふヱン krajů ﾏiﾏo hl. ﾏěsto Praha) je místo dopadu 
realizaIe úzeﾏí ﾏéﾐě roz┗iﾐutýIh regioﾐů.  

6.2 Přípustﾐé ﾏísto realizaIe 

Úzeﾏí E┗ropské uﾐie.  

7 ZpůsoHilost ┗ýdajů 

7.1 VěIﾐá a časo┗á způsoHilost 

VěIﾐá způsoHilost je defiﾐo┗áﾐa dosažeﾐíﾏ ┗ýstupů a ┗ýsledků projektu. Současﾐě platí, že posk┞tﾐutá 
podpora ┗ ráﾏIi zjedﾐodušeﾐýIh projektů je ﾐeiﾐ┗estičﾐího Iharakteru. Za splﾐěﾐí účelu dotaIe je 
po┗ažo┗áﾐo prokázáﾐí ﾐaplﾐěﾐí ┗ýstupů akti┗it zjedﾐodušeﾐého projektu alespoň ┗e ┗ýši ヵヰ % 
částk┞ dotaIe u┗edeﾐé ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpory. 

                                                           

3 V případě zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí do této Iílo┗é skupiﾐ┞ patří i rodiče účastﾐíků zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí. V ráﾏIi této Iílo┗é 
skupiﾐ┞ lze započíst i osoH┞ dle zákoﾐa č. ΒΓ/ヲヰヱヲ SH., oHčaﾐský zákoﾐík, Hla┗a III, § ΓヲΒ až ΓΑヵ.  
4 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-national-reform-programme-czech-republic-cs.pdf  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-national-reform-programme-czech-republic-cs.pdf
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Z hlediska času jsou způsoHilé ┗ýdaje ┗zﾐiklé od data zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu. Pokud H┞l┞ 
aktivity zahájeﾐ┞ a ukoﾐčeﾐ┞ a ┗ýstup┞ dosažeﾐ┞ ┗ doHě realizaIe projektu, ﾏá se za to, že také s ﾐiﾏi 
sou┗isejíIí ┗ýdaje jsou z hlediska času způsoHilé. Nejdří┗e ﾏožﾐé datuﾏ zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe 
projektu je datuﾏ předložeﾐí žádosti o podporu, ﾐejdří┗e ┗šak ヱ. Β. ヲヰヱΒ.  Od tohoto data je ﾏožﾐé 
projekt začít f┞ziIk┞ realizo┗at. )áro┗eň platí, že datum zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu ﾏusí Hýt 
┗žd┞ pr┗ﾐí kaleﾐdářﾐí den v ﾏěsíIi. 

Pokud žadatel realizuje projekt ┗ ráﾏIi ┗ýz┗┞ OP VVV č. 02_16_022/ヰヲ_ヱヶ_ヰヲン Podpora škol forﾏou 
zjedﾐodušeﾐého ┗┞kazo┗áﾐí – ŠaHloﾐ┞ pro MŠ a ZŠ I, je ﾏožﾐé datuﾏ zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe 
projektu ┗e ┗ýz┗ě ŠaHloﾐ┞ II staﾐo┗it až po datu ukoﾐčeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu ┗ýz┗┞ ŠaHloﾐ┞ 
pro MŠ a ZŠ I. 

7.2 Moﾐitoro┗aIí oHdoHí 

Délka sledo┗aﾐého ふﾏoﾐitoro┗aIíhoぶ oHdoHí, za které je příjeﾏIe po┗iﾐeﾐ předložit )oR projektu/ŽoP, 
je Β ﾏěsíIů. Pro pr┗ﾐí sledo┗aﾐé oHdoHí začíﾐá dateﾏ zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu, pro další 
sledo┗aﾐá oHdoHí začíﾐá dﾐeﾏ ﾐásledujíIíﾏ po dﾐi ukoﾐčeﾐí předIhozího sledo┗aﾐého oHdoHí. 

7.3 ZpůsoH ┗┞kazo┗áﾐí Ielko┗ýIh způsoHilýIh ┗ýdajů 

V ráﾏIi této ┗ýz┗┞ Hudou Ielko┗é způsoHilé ┗ýdaje ┗┞kazo┗áﾐ┞ forﾏou Staﾐdardﾐí stupﾐiIe 
jedﾐotko┗ýIh ﾐákladů ふ┗iz kapitola 8.5. )půsoHilé ┗ýdaje Pra┗idel pro žadatele a příjeﾏIe 
zjedﾐodušeﾐýIh projektůぶ. 

8 Náležitosti žádosti o podporu 

Předložeﾐí žádosti o podporu proHíhá prostředﾐiIt┗íﾏ IS KPヱヴ+ ﾐa https://mseu.mssf.cz/index.aspx. 

Žádost o podporu ﾏusí Hýt předložeﾐa ┗ českéﾏ jaz┞Ie.  

Žádost o podporu ﾏusí Hýt opatřeﾐa elektroﾐiIkýﾏ podpiseﾏ statutárﾐího orgáﾐu žadatele ﾐeHo 
osoH┞ oprá┗ﾐěﾐé podepiso┗at ﾐa základě plﾐé ﾏoIi. 

Přehled rele┗aﾐtﾐíIh příloh žádosti o podporu je u┗edeﾐ ┗ příloze č. ヴ Sezﾐaﾏ příloh k žádosti 
o podporu. ŘídiIí orgáﾐ je oprá┗ﾐěﾐ aktualizo┗at ┗zor┞ příloh žádosti o podporu v průHěhu této ┗ýz┗┞, 
aktualizaIe ┗zorů příloh žádosti o podporu ﾐeﾐí zﾏěﾐou ┗ýz┗┞. 

8.1 Konzultace k přípra┗ě žádosti o podporu 

Před předložeﾐíﾏ žádosti o podporu ﾏohou žadatelé koﾐzulto┗at dotaz┞ k ┗ýz┗ě se zástupIi ŘídiIího 
orgáﾐu. 

Koﾐtaktﾐí osoHa ┗ýz┗┞: Koﾐzultačﾐí liﾐka pro ┗ýz┗┞ zjedﾐodušeﾐýIh projektů 

E-mail:  dotazyZP@msmt.cz  

Telefon: +420 234 814 777  

https://mseu.mssf.cz/index.aspx
mailto:dotazyZP@msmt.cz
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8.2 Zﾏěﾐ┞ ┗ýz┗┞ 

Výz┗u a ﾐa┗azujíIí dokuﾏeﾐtaIi je ﾏožﾐé ﾏěﾐit, zejﾏéﾐa ┗ případeIh ┗┞ﾐuIeﾐýIh zﾏěﾐou prá┗ﾐíIh 
předpisů ﾐeHo zﾏěﾐou ﾏetodiIkého prostředí. )ﾏěﾐou ┗ýz┗┞ ﾐesﾏí dojít k diskriﾏiﾐaIi žadatelů či 
zhoršeﾐí jejiIh posta┗eﾐí. )ﾏěﾐa te┝taIe ┗ýz┗┞ ┗ oHlasti ┗ěIﾐého zaﾏěřeﾐí je ﾏožﾐá pouze za účeleﾏ 
upřesﾐěﾐí te┝tu, podstata ┗ěIﾐého zaﾏěřeﾐí ﾐesﾏí Hýt zﾏěﾐěﾐa. 

)ﾏěﾐ┞ ┗ýz┗┞ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT u ┗┞hlášeﾐé ┗ýz┗┞ ﾐa odkaze: 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé, kteří již ﾏají založeﾐou žádost 
o podporu ┗ IS KPヱヴ+, Hudou iﾐforﾏo┗áﾐi o z┗eřejﾐěﾐí zﾏěﾐ┞ ┗ýz┗┞ také prostředﾐiIt┗íﾏ iﾐterﾐí 
depeše zaslaﾐé přes IS KPヱヴ+. 

Je ﾐepřípustﾐé pro┗ádět ﾐásledujíIí zﾏěﾐ┞ podﾏíﾐek pro získáﾐí podpor┞ pro žádosti o podporu, které 
již H┞l┞ žadateli podány: 

- zrušit ┗ýz┗u, 

- sﾐížit alokaIi ﾐa ┗ýz┗u, 

- zﾏěﾐit ﾏa┝iﾏálﾐí a ﾏiﾐiﾏálﾐí ┗ýši Ielko┗ýIh způsoHilýIh ┗ýdajů projektu, 

- zﾏěﾐit ﾏíru spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí, 

- zﾏěﾐit ┗ěIﾐé zaﾏěřeﾐí ┗ýz┗┞, 

- zﾏěﾐit defiﾐiIi oprá┗ﾐěﾐého žadatele, 

- posuﾐ ﾐejzazšího data pro ukoﾐčeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu ﾐa dří┗ější datuﾏ, 

- posuﾐ data ukoﾐčeﾐí příjﾏu žádostí o podporu ﾐa dří┗ější datuﾏ, 

- ﾏěﾐit kritéria pro hodﾐoIeﾐí a ┗ýHěr projektů. 

8.3 Příloh┞ ┗ýz┗┞ 

- Příloha č. ヱ Iﾐdikátor┞ 

- Příloha č. ヲ HodﾐotiIí kritéria 

- Příloha č. ン Přehled šaHloﾐ a jejiIh ┗ěIﾐý ┗ýklad 

- Příloha č. ヴ Sezﾐaﾏ příloh k žádosti o podporu 

8.4 Další dokuﾏeﾐtaIe k ┗ýz┗ě 

Pro žadatele a příjeﾏIe jsou zá┗azﾐé další podﾏíﾐk┞ u┗edeﾐé ┗ ﾐásledujíIí dokuﾏeﾐtaIi: 

- Vzor prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ je z┗eřejﾐěﾐ ﾐa odkaze 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.   

- Pra┗idla pro žadatele a příjeﾏIe )P z┗eřejﾐěﾐé ﾐa odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-

fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
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8.5 Ostatﾐí ustaﾐo┗eﾐí 

ŘídiIí orgáﾐ ┗ průHěhu proIesu sIh┗alo┗áﾐí uplatňuje postup┞ dle § ヱヴk odst. ヱ, ン a ヴ, a § ヱヴp zákoﾐa 
č. ヲヱΒ/ヲヰヰヰ SH., o rozpočto┗ýIh pra┗idleIh, ┗ aktuálﾐíﾏ zﾐěﾐí. PodroHﾐé iﾐforﾏaIe jsou u┗edeﾐ┞ 
v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů:  

- postup┞ pro odstraﾐěﾐí ┗ad žádosti o podporu jsou u┗edeﾐ┞ ┗ kapitole ヵ.ヴ; 

- postup┞ pro doložeﾐí dalšíIh podkladů ﾐezH┞tﾐýIh pro ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu 
o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ jsou u┗edeﾐ┞ ┗ kapitole 6.4; 

- postup┞ pro úpra┗u žádosti o podporu, resp. ﾏožﾐost forﾏulaIe ┗ýhrad a doporučeﾐí jsou 
u┗edeﾐ┞ ┗ kapitoláIh ヵ.ヵ a ヶ.ン; 

- postup┞ pro ┗┞užití zásoHﾐíku ﾐáhradﾐíIh projektů jsou u┗edeﾐ┞ ┗ kapitole ヶ.ヴ. 

Podpora je posk┞to┗áﾐa forﾏou dotaIe. Na podporu ﾐeﾐí prá┗ﾐí ﾐárok. O koﾐečﾐé ┗ýši podpor┞ 
rozhoduje ŘídiIí orgáﾐ. ŘídiIí orgáﾐ si ┗┞hrazuje prá┗o ┗ýz┗u pozasta┗it ﾐeHo předčasﾐě ukoﾐčit 
ふﾐapř. z dů┗odu ┗┞čerpáﾐí aloko┗aﾐýIh fiﾐaﾐčﾐíIh prostředkůぶ.  

V případě záﾐiku žadatele o dotaIi přede dﾐeﾏ ┗┞dáﾐí rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe, posk┞to┗atel 
┗ede řízeﾐí o posk┞tﾐutí dotaIe s prá┗ﾐíﾏ ﾐástupIeﾏ ┗ souladu s § ヱヴl zákoﾐa č. ヲヱΒ/ヲヰヰヰ SH., 
o rozpočto┗ýIh pra┗idleIh a o zﾏěﾐě ﾐěkterýIh sou┗isejíIíIh zákoﾐů ふrozpočto┗á pra┗idlaぶ, ┗e zﾐěﾐí 
pozdějšíIh předpisů, splňuje-li prá┗ﾐí ﾐástupIe podﾏíﾐk┞ pro oprá┗ﾐěﾐého žadatele staﾐo┗eﾐé touto 
┗ýz┗ou. V ostatﾐíIh případeIh posk┞to┗atel řízeﾐí zasta┗í. 

Výše od┗odu za porušeﾐí rozpočto┗é kázﾐě ┗ případě/saﾐkIe za ﾐedodržeﾐí podﾏíﾐek ┗ýz┗┞ 
a operačﾐího prograﾏu Hudou staﾐo┗eﾐ┞ ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu o  posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. 

 

 

 

 


