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Kapitola 
Bližší určení změny 

(oproti verzi 0, zveřejněné dne 19.5.2016) 
Odůvodnění změny 

Celý 

dokument 

V celém dokumentu bylo sjednoceno 

pojmosloví, např. jednotka zjednodušeného 

projektu, aktivita zjednodušeného projektu, 

šablona aktivity, právní akt 

o poskytnutí/převodu podpory, sjednoceny 

pojmy poskytovatel dotace a poskytovatel 

podpory na pojem poskytovatel, pojem 

finanční/projektový administrátor byl nahrazen 

pojmem administrátor. 

Vložen odkaz na Uživatelskou příručku 

pro IS KP14+ pro zjednodušené projekty. 

Sjednocení pojmů, doplnění údajů. 

1. 
Upřesněny a doplněny úvodní informace 

o účelu pravidel, obsahu a závaznosti. 
Zpřesnění informací. 

2. 

Provedeny drobné korekce a doplnění 

v některých definicích, např. Národní orgán 

pro koordinaci, profil zadavatele. 

Uvedení do souladu, upřesnění 

pojmosloví, odstranění definic, které 

nesouvisejí se zjednodušenými projekty. 

3. 

Z výčtu odstraněny dokumenty, které 

nesouvisejí se zjednodušenými projekty, 

přidána Strategie digitálního vzdělávání 

do roku 2020. 

Návaznost informací na zjednodušené 

projekty. 

4. 

Do kapitoly byla vložena jednotná informace 

o formách dokládání dokumentů ve všech 

fázích přípravy a realizace projektu na ŘO 

OP VVV ze strany žadatele/příjemce. Zároveň 

byl v relevantních kapitolách u dokladování 

dokumentů a příloh uveden odkaz na tuto 

kapitolu. 

Soustředění stejných informace z více 

kapitol na jedno místo. 

4.1. 

Popsán informační systém ESF2014+ 

a doplněno grafické znázornění ve vazbě 

na MS2014+. 

Potřeba sledování údajů o účastnících 

intervencí. 
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Kapitola 
Bližší určení změny 

(oproti verzi 0, zveřejněné dne 19.5.2016) 
Odůvodnění změny 

6.1. 

K závazným dokumentům, kterým se příjemce 

musí řídit při realizaci projektu, byl doplněn text 

výzvy a její dokumentace. 

Zpřesnění informace. 

6.4. 

Byl upraven přehled dokladů potřebných 

k vydání právního aktu o poskytnutí/převodu 

podpory, týká se těchto příloh: 

 Prohlášení o propojenosti s ostatními 

podniky – u projektů s podporou v režimu 

de minimis. 

 Doklad o bankovním účtu/podúčtu – 

upřesněn okruh dokládajících subjektů. 

 Doklad o účtu zřizovatele – platí pouze 

pro žadatele, kterých zřizovatelem je obec. 

 Souhlas zřizovatele s realizací projektu 

z OP VVV – nová příloha. 

 Prohlášení o závažných změnách projektu 

– příloha odstraněna, informace se zadávají 

přímo do IS KP14+. 

Upřesnění relevantních informací 

s ohledem na snížení administrativní 

náročnosti nebo potřebu určité 

informace požadovat. 

7.2.2.1. 

Doplněna podmínka změny aktivity, která 

zakládá změnu právního aktu – dochází 

ke snížení rozpočtu projektu. 

Zpřesnění informace. 

7.2.2.2. 

Doplněna podmínka změny aktivity, která 

nezakládá změnu právního aktu – nedochází 

ke snížení rozpočtu projektu. 

Zpřesnění informace. 

7.3.4. 

Byl zobecněn popis dosažení účelu dotace 

s odkazem na právní akt o poskytnutí/převodu 

podpory. 

Konkrétní podmínky dosažení účelu 

dotace budou uvedeny až v právním 

aktu o poskytnutí/převodu podpory. 

8.1. 

Doplněny podrobněji principy financování 

zjednodušených projektů, způsobilost výdajů, 

schvalování výstupů, výplaty zálohových 

plateb. 

Podrobnější popis informací. 

8.5. 

Doplněna informace o povinnosti dodržovat 

legislativu ČR a EU při dřívějším zahájení 

fyzické realizace než ke dni vydání právního 

aktu o poskytnutí/převodu podpory. 

Doplnění informace. 

8.6. 

Upravena informace o příjmech projektu 

v případě mateřských škol a soukromých 

základních škol v případě zvýšení poplatku 

za vzdělávání. 

Upřesnění podmínek vykazování příjmů 

projektu. 

11.1. Doplněn a vysvětlen pojem milník. Doplnění chybějící informace. 
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Kapitola 
Bližší určení změny 

(oproti verzi 0, zveřejněné dne 19.5.2016) 
Odůvodnění změny 

11.2.1. 

Upraveny podmínky vykazování indikátorů, 

provázanost IS ESF2014+ s MS2014+ 

ve vazbě na ruční editaci údajů, nenaplnění 

limitu bagatelní podpory. 

Doplnění nových informací s ohledem 

na posun v přípravě informačního 

systému IS ESF2014+. 

11.2.2. 

Upřesněny podmínky nakládání s osobními 

údaji, doplněna lhůta pro zpracování osobních 

údajů. 

Upřesnění informací. 

11.3. 
Upraveny sankce při nenaplnění indikátorů 

výsledku a milníku. 
Upřesnění informací. 

15.1. 

Upraveny podmínky pro podporu v oblasti 

veřejného vzdělávání, posouzení 

hospodářského či nehospodářského charakteru 

vzdělávání, související příloha k žádosti 

o podporu. 

Upřesnění na základě doporučení 

ÚOHS k podpoře mateřských, 

základních a středních škol zřizovaných 

dle školského zákona č. 561/2004 Sb.  

15.2. 

Doplněna kapitola o financování v oblasti 

výzkumu a vývoje s ohledem na veřejnou 

podporu. 

Upřesnění informací. 

15.2.3. 

Odstraněn text kapitoly o poskytování podpory 

v režimu služeb obecného hospodářského 

zájmu. 

Pro zjednodušené projekty je podpora 

v této oblasti nerelevantní. 

15.6. 
Upraveno posuzování porušení pravidel 

pro veřejnou podporu. 
Upřesnění informací. 

17.1. 

Doplněny povinnosti příjemců v oblasti publicity 

v případě dokumentace nesloužící 

k informování veřejnosti.  

Doplněn odkaz na Generátor nástrojů povinné 

publicity. 

Upřesnění informace s ohledem 

na posun v přípravě nástroje 

pro snadnější plnění povinností publicity 

pro příjemce. 

19. Aktualizován seznam zkratek. 
Odstraněny nerelevantní zkratky, 

přidány chybějící. 

 


