Seminář Šablony II

Administrace projektů
ve fázi realizace
11. 9. 2019, Žamberk
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ZKRATKY:
• ZoR = Zpráva o realizaci
• ZZoR = Závěrečná zpráva o realizaci
• ŽoP = Žádost o platbu

ŠABLONY

ŠABLONY II – Základní údaje k výzvě
✓ Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

✓ Žádosti je možné podávat do: 28. 6. 2019 (nebo do vyčerpání alokace)
✓ Projekty je možné realizovat do: 31.8.2021
✓ Délka realizace: 24 měsíců
✓ Alokace: 5,4 mld. Kč
✓ Fond: Evropský strukturální fond
✓ Výše dotace: 100 000 Kč – 5mil. Kč

ŠABLONY

ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE
✓ pečlivě pročíst Rozhodnutí o poskytnutí dotace (právní akt), ve kterém
jsou definovány povinnosti příjemce
✓ Příloha č. 3 výzvy Přehled Šablon a jejich věcný výklad – podmínky
šablon, dokladování výstupů a jednotlivých indikátorů
✓ Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, vždy se
řídíme aktuální verzí (https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1/dokumenty.htm)

ŠABLONY

POMŮCKY PŘI REALIZACI AKTIVIT
✓ Příklady dobré praxe – inspiromat 11 NIDV https://www.nidv.cz/media/materialy/projekty/strategicke_rizeni/Inspiromaty
/INSPIROMAT_11_Priklady-dobre-praxe-realizace-sablon.pdf
✓ Vzory příloh k ZoR- https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1/dokumenty.htm - sekce Vzory
příloh ke zprávám o realizaci zjednodušených projektů výzvy Šablony II;
vzory nejsou závazné
✓ Kalkulačka indikátorů - povinná příloha ZoR
✓ CCV přehled DVPP - http://ccvpardubice.cz/templates/templates2

ŠABLONY

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Časový rámec výzvy:
✓ od data zahájení fyzické realizace projektu
✓ pokud byly výstupy dosaženy v době realizace projektu, jsou s nimi
související výdaje z hlediska času způsobilé
Využití financí:
✓ na realizaci aktivit a na administraci projektu
✓ napříč šablonami
Nezbytné náklady + administrativní náklady (realizační tým, kancelářské
potřeby, toner, technika, personalistika)

ŠABLONY

NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM
Během realizace projektu:
✓ nutnost zabezpečit proti poškození, ztrátě, odcizení (v případě odcizení
či ztrátě je třeba zajistit adekvátní nahrazení pro naplnění cílů aktivit),
✓ inventarizovat (označit inventárním číslem),
✓ během realizace nelze převést, prodat, pronajmout nebo zapůjčit,
✓ není třeba označovat povinnou publicitu.
Po ukončení realizace projektu:

✓ Rozhodnutí o poskytnutí dotace neobsahuje dobu stanovenou pro
převoditelnost majetku (tj. nevztahuje se na něj udržitelnost),
✓ Není zjišťováno a kontrolováno, jak bude s majetkem naloženo

ŠABLONY

POVINNÁ PUBLICITA
Splnění minimální publicity:
✓ Informovat na svých webových stránkách o projektu (+logolink EU),
nejpozději do podání 1. ZoR,
✓ umístit alespoň 1 plakát ve velikosti A3 (barevně) s informacemi o
projektu na místo viditelné pro veřejnost.
https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1
✓ na dokumentech pro veřejnost, vč. potvrzení účasti, uvádět logolink,
✓ při pořádání seminářů, školení atd. informovat účastníky i případně
subjekty podílející se na pořádání semináře, o podpoře z OP VVV.

ŠABLONY

PUBLICITA NA DOKUMENTECH/PŘEDMĚTECH
➢ Dokumenty administrativního charakteru – bez povinné publicity
- smlouvy/DPČ/DPP, reporty, vyhlášení výběrových řízení
➢ Dokumenty k informování veřejnosti – publicita
- Informace o projektu na webu a v tisku, letáky, prezentace, prezenční
listiny, popř. zveřejněné výstupy projektu
➢ Předměty pořízené z projektu – bez povinné publicity
- knihy, drobné pomůcky, hry, sedáky, počítač …

ŠABLONY

REALIZACE ŠABLON II

ŠABLONY

PERSONÁLNÍ PODPORA - ÚVAZKY
➢ Školní asistent – 0,1/měsíc – všichni oprávnění žadatelé
➢ Školní speciální pedagog/speciální pedagog – 0,1 měsíc – MŠ, ZŠ,
ŠK, ŠD, ZUŠ (ne SVČ)
➢ Školní psycholog: 0,5/měsíc – MŠ, ZŠ
➢ Sociální pedagog: 0,1/měsíc – MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ
➢ Chůva: 0,1/měsíc – MŠ
➢ Školní kariérový poradce/kariérový poradce: 0,1/měsíc - ZŠ, SVČ
➢ Koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací: 0,1/měsíc –
ZUŠ
➢ Metodický výklad k odměňování pedag. pracovníků a ostatních je na
stránkách MŠMT

ŠABLONY

ŠKOLNÍ ASISTENT – VYUŽITÍ VÝJIMKY V
KVALIFIKACI
➢ Obecně: kvalifikační požadavky musí být splněny nejpozději v den nástupu
➢ Výjimka: Školní asistent – skutečná snaha o zaměstnání kvalifikovaného
pracovníka (doložit min. 1 inzerát a min. 1 kontakt na úřad práce) – minimálně
30 dnů před zaměstnáním nekvalifikovaného
➢ Nekvalifikovaný pracovník musí získat kvalifikaci do roka od nástupu na
danou pozici pro účely výzvy Šablony II
➢ Doložení do ZoR: až spolu s doložením získané kvalifikace

ŠABLONY

PRACOVNÍ NESCHOPNOST (PN) A OŠETŘOVÁNÍ ČLENA
RODINY (OČR) V PERSONÁLNÍCH ŠABLONÁCH
➢ Výstupem je vždy měsíc práce v určité výši úvazku, kdy se do výstupu
započítává i PN při splnění obou těchto podmínek:
➢ 1. PN nesmí v rámci vykazovaného měsíce přesáhnout 14 kalendářních dnů.
➢ 2. Ve vykazovaném měsíci nesmí zaměstnanci vzniknout nebo trvat nárok na
dávku nemocenského pojištění (tzv. nemocenské). Nemocenské náleží
pojištěncům od 15. kalendářního dne trvání PN.
➢ Toto se netýká OČR – v případě OČR není nikdy naplněna podmínka č.2. Při
OČR vzniká nárok na dávku nemocenského pojištění (tzv. ošetřovné) od
prvního dne trvání OČR.

ŠABLONY

PN A OČR – MOŽNOSTI ŘEŠENÍ
➢ 1. Zastoupení jiným pracovníkem na dny nepřítomnosti – splnění
kvalifikačních požadavků, uzavření smlouvy/DPČ/DPP
➢ 2. Náhrada celého měsíce chybějícím pracovníkem – úprava
smlouvy/DPČ/DPP
➢ 3. Snížení vykazované splněné šablony o dny nepřítomnosti – dle
Kalkulačky indikátorů ZoR

ŠABLONY

OSOBNOSTNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ
- DVPP
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

1 šablona = 8 hodin, šablonu zvolit násobně dle počtu hodin kurzu
pro jeden kurz lze zvolit maximálně 10 šablon
šablonu není nutné volit do max. možného násobku hodin trvání kurzu
varianty jsou definovány v příloze č. 3 výzvy
varianta e) Inkluze – není pro školy speciální
kurzy jsou realizovány prezenční formou
kurz musí být vybrán v souladu s variantou v žádosti o podporu

Za neuznaný výstup se považuje:
➢ Kurz DVPP zdarma pro pedagogického pracovníka
➢ Vlastní kurz DVPP školy pro vlastní pedagogy

ŠABLONY

VYUŽITÍ ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Pro MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ
Cíl: využívání nových výukových metod s využitím ICT (notebooky/tablety)
16/32/48/64 týdnů výuky
1 šablona = 10 dětí/žáků/účastníků (min. 3 ohrožení školním
neúspěchem)=10mobilních zařízení
výuka pravidelně každý týden (1h/týdně)
napříč předměty (mimo ICT), třídami
každý zapojený pedagog = výuka min. 1 hodina s expertem
Maximálně v hodnotě dosahující poloviny maximální výše finanční podpory
pro daný subjekt
Využití nových inovativních metod a scénářů s ICT v běžné výuce/vzdělávání

ŠABLONY

PROJEKTOVÝ DEN VE ŠKOLE
➢ Pro MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠD, ŠK, SVČ
➢ Pedagog a odborník z praxe naplánují a zrealizují projektový den ve škole
nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 vyučovacích hodin – v rámci běžné
výuky/vzdělávání
➢ Projektové vzdělávání = vedení dětí/žáků/účastníků k samostatnému
zpracování úkolů/řešení problémů, vzájemné spolupráci a odpovědnosti
➢ Výběr odborníka: v kompetenci ředitele školy (osoba z praxe)
➢ Za 1 projektový den: doložení 1 přípravy projektového dne, popis jeho
průběhu a společná reflexe pedagoga a odborníka

ŠABLONY

PROJEKTOVÝ DEN MIMO ŠKOLU
➢ Pro MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠD, ŠK, SVČ
➢ Pedagog a odborník z praxe naplánují a zrealizují projektový pro skupinu 10
dětí/žáků/účastníků/veřejnost (min. 3 ohrožení školním neúspěchem) v délce
4 vyučovacích hodin v rámci běžné výuky/vzdělávání )
➢ Cestovní vzdálenost min. 10 km od místa školy – dle kalkulátoru MŠMT
(pozor, měřeno vzdušnou čarou) http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/distance-calculator_cs
➢ Projektové vzdělávání = vedení dětí/žáků/účastníků k samostatnému
zpracování úkolů/řešení problémů, vzájemné spolupráci a odpovědnosti
➢ Výběr odborníka je v kompetenci ředitele školy
➢ Po skončení aktivity: interní sdílení zkušeností ve škole pro ostatní pedagogy
➢ Za 1 projektový den: doložení 1 přípravy projektového dne, popis jeho
průběhu a společná reflexe pedagoga a odborníka

ŠABLONY

KOMUNITNĚ OSVĚTOVÁ SETKÁVÁNÍ
➢ Pro MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ
➢ Cílem je podpořit komunitní charakter škol/SVČ – akce ve škole nebo v okolí
školy
➢ Jedno 2hodinové setkání
➢ Spolupráce s externistou nebo jinou organizací
➢ Zaměření setkání např.:
➢ - přednášky s diskusí veřejnosti.
➢ - workshopy, výstavy, divadelní a kulturní aktivity – posílení soudržnosti,
➢ - další aktivity ve spolupráci s místními organizacemi (domovy pro seniory,
NNO, jiné školy a SVČ, …)

ŠABLONY

MONITOROVÁNÍ

ŠABLONY

Sledovaná období
✓ Zahájení realizace projektu: nejdříve v den předložení žádosti o podporu,
nejdříve však 1. 8. 2018.
✓

Začátek projektu je nastaven vždy od 1. dne v měsíci

✓
✓
✓
-

Od tohoto data vznikají způsobilé výdaje
Od tohoto data se odvíjí první sledované období
Trvání sledovaného období: každé fixně 8 měsíců
3 ZoR – první, druhá, třetí = závěrečná
Podání 1. a 2. ZoR: do 20 pracovních dní od konce sledovaného období
Podání 3. závěrečné ZoR: do 40 pracovních dní od data ukončení fyzické
realizace projektu

ŠABLONY

DOKLADOVÁNÍ VÝSTUPŮ A VÝSTUPOVÝCH INDIKÁTORŮ
➢ Výstupy stejně jako ZoR a ZZoR se dokládají pouze elektronicky
➢ Je-li naplněn výstup, je naplněn i výstupový indikátor
➢ Není-li realizována šablona nebo není-li schválen výstup šablony, příjemce
vrací finanční prostředky za šablonu a zároveň není naplněn výstupový
indikátor
➢ Je-li naplněn výstup šablony pouze částečně (v šablonách, v nichž jsou
krom „celkových nákladů na aktivitu“ uvedeny i „celkové náklady na
jednotku výstupu“), vrací příjemce finanční prostředky za část šablony a
zároveň není naplněn výstupový indikátor
➢ Odlišné dokladování pro ZoR a pro kontroly na místě!!!

ŠABLONY

DOPORUČENÉ PŘÍLOHY K ZOR A ZZOR
➢ Vzory MŠMT pro výstupy šablon: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-0218-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1/dokumenty.htm
➢ Možnost využít i vlastní přílohy – musí obsahovat všechny údaje, které
obsahují vzory
➢ Přílohy dodávat jako prosté kopie. Pokud je na dokumentu vyžadován
podpis = běžný ruční podpis. Dokument je následně oskenován a doložen.
➢ Není definován žádný povinný formát ani název přílohy nahrávané do
ISKP14+. Doporučujeme používat běžné formáty přílohy typu .dox/x; pdf;
xls/s, jpeg apod.
➢ DVPP – nejlépe si nechat vystavit zároveň s osvědčením i jeho duplikát
(jedno pro účastníka, jedno pro školu pro potřeby projektu). Druhou
možností je úředně ověřená kopie.

ŠABLONY

UPOZORNĚNÍ – PERSONÁLNÍ ŠABLONY
➢ Vzor „cestne_prohlaseni_vsechny_sablony“ je souhrnný vzor pro všechny
aktivity vyžadující doložení čestného prohlášení (ČP).
➢ - pokud jsou zvoleny a vykazovány aktivity vyžadující ČP, vyplní příjemce
pro každou ZoR projektu pouze jedno ČP pro všechny tyto aktivity.
➢ V ČP je nutno vybrat všechny aktivity, pro které je ČP dokládáno.
➢ REPORT O ČINNOSTI
- je třeba vykonávat a vykazovat činnosti v souladu s pracovní náplní
- vykazovat činnosti dle pracovní náplně, ale konkrétněji („jedinečné“
vykazování, které nebude každým měsícem naprosto totožné).

ŠABLONY

ZPRÁVY, ZÁZNAMY, ZÁPISY
➢ Vzájemná spolupráce pedagogů (soubor: vzajemna_spoluprace_zapis)

Sdílení zkušeností pg z různých škol (soubor: sdileni_zkusenosti_zapis)
Tandemová výuka (soubor: tandemova_vyuka_zaznam)
CLIL ve výuce (soubor: clil_zaznam)
Nové metody ve výuce (soubor: nove_metody_zaznam)
Zapojení odborníka z praxe (soubor: odbornik_ve_vyuce_zaznam)
Zapojení ICT technika do výuky (soubor: ICT_technik_zaznam)
Využití ICT ve výuce (soubor: ICT_ve_vzdelavani)
Projektový den ve škole (soubor: projektovy_den_zaznam)
Projektový den mimo školu (soubor: projektovy_den_mimo_skolu_zaznam)
Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči
(soubor:setkani_s_rodici_zapis)
➢ Komunitně osvětová setkávání (soubor: komunitni_setkani_zapis)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ŠABLONY

DALŠÍ…
➢ Klub pro žáky (soubor: tridni_kniha_klubu)
➢ Doučování žáků (soubor: tridni_kniha)
➢ Potvrzení o zaměstnání pedagoga u příjemce – u všech DVPP a u šablony
Sdílení zkušeností
➢ Sken potvrzení o studiu nebo sken indexu – u vzájemné spolupráce pedagogů
nebo nových metod ve výuce se zapojením studenta 4. a 5. ročníku
➢ Plán aktivit klubu – u šablony klub pro žáky
➢ Inventurní soupis nebo dodací list s uvedením data – u šablony s využitím ICT
ve vzdělávání

ŠABLONY

PRACOVNÍ SMLOUVY, DPP, DPČ
➢ Pracovní smlouvy, DPČ a DPP pro personální pozice v šablonách OP VVV: výše
úvazku, název pozice, registrační číslo a název projektu, pracovní náplň
➢ Metodický výklad MŠMT k odměňování http://www.msmt.cz/dokumenty3/metodicky-vyklad-k-odmenovani

➢ - doklad o splnění kvalifikačních požadavků
➢ - sken/kopie inzerátu a dopisu/e-mailu na ÚP – výjimka školní asistent
➢ Pracovní smlouvy/DPČ/DPP/smlouva o poskytnutí služeb pro zajištění
aktivit a administraci projektu
➢ - OP VVV: nedokládá se k ZoR ani při kontrole na místě

ŠABLONY

VÝSTUPY PRO KONTROLU NA MÍSTĚ
➢ Pozor na dokládání výstupů pro kontrolu na místě!
➢ Personální šablony (evidence docházky, plán pedagogické podpory, …)
➢ Tandemová výuka (originál třídní knihy s vyznačením 10hodin)
➢ CLIL ve výuce (originál třídní knihy se záznamem o realizaci)
➢ Nové metody ve výuce (originál třídní knihy se záznamem…)

➢ Zapojení odborníka z praxe do výuky (originál třídní knihy)
➢ Zapojení ICT technika do výuky (originál třídní knihy)
➢ Využití ICT ve výuce (originál třídní knihy
➢ Projektový den ve škole a mimo školu (originál třídní knihy)

ŠABLONY

DOKLADOVÁNÍ INDIKÁTORŮ
➢
➢
➢
➢
➢
➢

5 05 01 Počet podpůrných personálních opatření
5 26 01 Počet poskytnutých služeb individuální podpory pedagogům
5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická setkávání
5 12 12 Počet mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí
5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí
5 21 06 Počet produktů polytechnického vzdělávání

Naplnění výsledkového indikátoru:
➢ 5 10 10 Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání
(+statistické vykázání 51 510, 51610, 51710 v ZZoR)
➢ V ZoR: nápočtový indikátor 5 21 00 Počet podpořených produktů – nemazat!!!

ŠABLONY

DOKLADOVÁNÍ INDIKÁTORŮ
➢ 5 40 00: Počet podpořených osob – pracovníci ve vzdělávání
➢ → POSTUPNÉ NAPLŇOVÁNÍ VÝSLEDKOVÝCH INDIKÁTORŮ:
➢ 6 00 00 Celkový počet účastníků (milník, bagatelní podpora 24 hodin), nepovinný k
naplnění
➢ a
➢ 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané
poznatky a dovednosti, povinný k naplnění

ŠABLONY

DOKLADOVÁNÍ MILNÍKU 6 00 00
➢ 6 00 00 Celkový počet účastníků (=vzdělávání konkrétního pedagoga min. 24
hodin)
➢ - pro pedagoga se sčítají semináře DVPP, tandemová výuka, praxe,
návštěvy…(všechny šablony s indikátorem výstupu 5 40 00). Délku hodiny definuje
šablona (45/60 minut)
➢ Nepovinný k naplnění!!! (změna oproti šablonám I)
➢ - bagatelní podpora se počítá: pro pedagogy – zaměstnance školy
➢ NE pro: - pedagogy z jiných škol, studenty VŠ, personální šablony
➢
- pedagogy v pozici „lektorů“ – CLIL, Nové metody ve výuce

ŠABLONY

DOKLADOVÁNÍ MILNÍKU 6 00 00 – SYSTÉM IS ESF14+

ŠABLONY

DOKLADOVÁNÍ MILNÍKU 6 00 00
➢ 6 00 00 Celkový počet účastníků
➢ Pro vykázání indikátoru 6 00 00 je nutné pracovat v IS ESF 2014+
➢ Registrační údaje do systému IS ESF 14+ obdrží škola po vydání Rozhodnutí –
datovou schránkou nebo depeší. Příjemce/zástupce příjemce se registrují do
systému pouze jednou.
➢ Vyplňuje se karta účastníka OP VVV, kterou příjemce uchovává podepsanou
účastníkem pro případnou kontrolu na místě (do ZoR se nedokladuje)
➢ K ZoR se dokládá jmenný seznam účastníků započítaných do 6 00 00 – Kalkulačka
indikátorů ZoR
➢ Technický postup k práci v systému (a Karta účastníka OP VVV) je zveřejněn na
webu MŠMT: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimohlavni-mesto-praha-verze-1/dokumenty.htm

ŠABLONY

DOKLADOVÁNÍ VÝSLEDKU 5 25 10
➢ Indikátor 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově
získané poznatky a dovednosti
➢ Podpořený pedagog zpracuje reflexi absolvovaných aktivit v portfoliu pedagoga
➢ Požadavky na rozsah portfolia:
• uvedení registračního čísla projektu
• popis uplatnění a ověření nově získaných
poznatků a dovedností
➢ Na základě všech portfolií zpracuje příjemce souhrnnou zprávu za celou
organizaci (vzor od MŠMT)
➢ Pro kontrolu na místě: je třeba mít portfolia (pokud pedagog odejde nebo po
ukončení projektu: kopie portfolií/části portfolií)

ŠABLONY

DOKLADOVÁNÍ VÝSLEDKU 5 10 10
➢ Indikátor 5 10 10 Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a
vzdělávání a proinkluzivnost
➢ Škola opětovně provede sebehodnocení – automatické vyhodnocení

➢ Výsledek dotazníkového šetření bude uveden nejpozději v ZZoR
➢ Pro vykázání cílové hodnoty 1 (v případě MŠ nebo ZŠ) nebo 2 (v případě MŠ+ZŠ)
stačí minimální zlepšení stavu

➢ Vyhodnocení dotazníku uchovat pro případnou kontrolu na místě
➢ Nebude-li prokázán posun školy = sankce 5% z celkové částky dotace
➢ Před finalizací zkontrolovat, po finalizaci nelze editovat

ŠABLONY

DOKLADOVÁNÍ VÝSLEDKU 5 25 10
Indikátor 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané
poznatky a dovednosti
➢ Podpořený pedagog zpracuje reflexi absolvovaných aktivit v portfoliu pedagoga

➢ Požadavky na obsah portfolia nejsou stanoveny krom: uvedení registračního čísla
projektu, popis uplatnění a ověření nově získaných poznatků a dovedností
➢ Na základě všech portfolií zpracuje příjemce souhrnnou zprávu za celou organizaci
(lze použít formulář vzor příloh k ZoR)
➢ Pro kontrolu na místě: je třeba mít portfolia (pokud pedagog odejde nebo po
ukončení projektu: kopie portfolií/č

ŠABLONY

DOKLADOVÁNÍ VÝSLEDKU 5 10 10
Indikátor 5 10 10 Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání a
proinkluzivnost
➢ Škola opětovně provede sebehodnocení – automatické vyhodnocení
➢ Výsledek dotazníkového šetření bude uveden nejpozději v ZZoR
➢ Pro vykázání cílové hodnoty 1 (v případě MŠ nebo ZŠ) nebo 0 (v případě MŠ+ZŠ)
stačí minimální zlepšení stavu
➢ Vyhodnocení dotazníku uchovat pro případnou kontrolu na místě
➢ Nebude-li prokázán posun školy = sankce 5% z celkové částky dotace
➢ Před finalizací zkontrolovat, po finalizaci nelze dále editovat

ŠABLONY

VRÁCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Ne/splnění účelu dotace
Splnění účelu dotace = naplnění výstupů aktivit v souhrnné výši alespoň 50% částky
dotace uvedené v právním aktu
Vracení finančních prostředků za nerealizovanou šablonu
Pokud nebude realizována šablona/nebude uznán výstup šablony ze strany
poskytovatele dotace, potom budou vráceny finanční prostředky za tuto nerealizovanou
šablonu

Vrácení finančních prostředků za částečně nerealizovanou šablonu
Pokud nebude realizována část šablony / nebude uznána část výstupu v šabloně, která
obsahuje krom Celkových nákladů na aktivitu také Celkové náklady na jednotku
výstupu, potom budou vráceny finanční prostředky za nerealizované jednotky výstupu.

ŠABLONY

ZMĚNY PROJEKTU

ŠABLONY

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ ZMĚN
✓

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, kapitola č. 7.2

✓

Uživatelská příručka IS KP14+ - Žádost o změnu
http://www.mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/05c46b921d9c62.pdf

ŠABLONY

ZMĚNY NEPODSTATNÉ
PRINCIP:

✓ žadatel/příjemce nepodstatné změny průběžně oznamuje (nejpozději však před
odevzdáním ZoR) a poskytovatel dotace je tím, kdo je potvrzuje a bere na vědomí
PŘÍKLADY NEPODSTATNÝCH ZMĚN:

✓ změna kontaktních údajů vč. Staturáního zástupce a kontaktní osoby, změna právní formy
vyplývající z legislativy

ŠABLONY

ZMĚNY PODSTATNÉ
PRINCIP:

✓ žadatel/příjemce žádá o podstatnou změnu s dostatečným předstihem (max. 40 PD před
koncem realizace)
✓ Administrátor posoudí, zda se jedná o změnu bez dopadu do právního aktvu (změna
významná) nebo o změnu s dopadem do právního aktu
✓ Podstatnou změnu projektu lze uskutečnit až po jejím schválení či po nabytí účinnosti
dodatku (Rozhodnutí o změně)

ŠABLONY

ZMĚNY VE ŠKOLE
Změny statutárního zástupce

✓ Nepodstatná změna, změna v Registru osob (ROS), do 5 PD
✓ Nutné doložit jmenovací dekret
Slučování a splývání škol

✓ nástupnický subjekt: změna v ROS, např. změna názvu
✓ zanikající subjekt: změna v ROS, změna IČ, název, adresa, statutární zástupce, účet +
změny je nutné podložit
✓ řešení dotazníků
Snížení výsledkového indikátoru 5 25 10
✓ zdůvodnění, obrazovka Indikátory (změna výše, změna datumu)
POZOR! PROJEKT NELZE DĚLIT! PROJEKT MŮŽE DOBĚHNOUT POUZE JEN U
JEDNOHO SUBJEKTU – VÝSTUP VŠAK MUSÍ BÝT MIN. 50%

ŠABLONY

ZMĚNY AKTIVIT – ZMĚNY VÝZNAMNÉ
Využití šablony Úspory k rozdělení

✓ změna musí být v rámci jednoho specifického cíle,
✓ změna musí být v souladu s dotazníkovým šetřením,
✓ v IS KP14+ vybrat šablonu Úspory k rozdělení ve specifickém cíli a do ní dopsat rozdíl mezi
původními a novými aktivitami,
✓ Přílohou bude přepracovaná kalkulačka indikátorů

ŠABLONY

ZMĚNY AKTIVIT – ČASOVÉHO CHARAKTERU
Dřívější ukončení realizace projektu

✓ Za podmínky, že je naplněn účel dotace (v ZoR vykázány a schváleny výstupy min. 50%)
✓ Před žádostí zkontrolovat splnění výsledkových indikátorů

ŠABLONY

ZPRÁVA O REALIZACI
✓ postupovat dle uživatelské příručky
✓ povinná Kaluklačka indikátorů k ZoR
✓ dokládat výstupy a výsledky průběžné (ne až v ZZoR)

✓ i když nebudou vykázány žádné aktivity, je nutné řádně vyplnit záložku ŽoP (generovat
aktivity do ŽoP, doplnit číslo účtu)
ZoR č. 1:
✓ Doplnit konec sledovaného období (poslední den 8. měsíce od začátku realizace projektu)
– např. projekt začal 1. 9. 2018 – konec sledovaného období bude k 30.4.2019)
✓ ZoR se podává ke konci sledovaného období + 20PD
✓ v ZoR musí být prokázána publicita (plakát, webové stránky)

ŠABLONY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI
Formulář jako ZoR, nutné doplnit skutečné datum ukončení projektu

✓ Informovat o naplnění horizontálních principů
✓ Vykázat výsledkové indikátory 5 10 10, 5 25 10 a milník 6 00 00
✓ Pokud je stanoven 5 10 10, vykázat i navazující indikátory 5 15 10, 5 16 10, 5 17 10
✓ Personální šablony: vykázat 5 05 01 ve výši 100% (je-li relevantní)
✓ Pokud je v IS KP14+ zadána VZ, musí být v ukončeném stavu

ŠABLONY

ŽÁDOST O PLATBU V IS KP14+
✓ Administrátoři MŠMT připravují zálohové žádosti o platbu – záloha je zaslána automaticky,
není třeba o ni žádat
✓ Příjemce vyplňuje v ZoR záložku Žádost o platbu, ve které budou vyúčtovány náklady
šablon s dosaženými výstupy (výstupy budu doloženy k ZoR)
✓ Pro příjemce tedy platí: žádost o platbu = vyúčtování za doložené výstupy, je nutné vždy
generovat (i v případě nulové žádosti o podporu), je nutné vždy uvádět čísla účtů
✓ ZZoR: příjemci neuvádí výši vratky do ŽoP

ŠABLONY

UKONČOVÁNÍ PROJEKTU
✓ Projekty musí být příjemcem ukončeny v termínu uvedeném v PA
✓ Nejpozději však dle termínu výzvy – 31.8.2021

Uchovávání dokumentů:
✓ Minimálně do 31.12.2033 (pokud není legislativou pro některé typy
dokumentů stanoveno jinak)
✓ povinnost uchovávat dokumenty spojené s realizací projektu
➢ dokumenty předkládané k žádosti o podporu,
➢ dokumenty předkládané k PA,
➢ doklady ke zprávám o realizaci projektu,
➢ dokumenty související s prováděním kontrol,
➢ úplná korespondence obdržená ze strany ŘO,
➢ Další podklady vztahující se k projektu a jeho
realizaci…

ŠABLONY

Služby kanceláře MAS ORLICKO
MAS ORLICKO Vám nabízí bezplatně:
•
•
•
•
•

metodickou pomoc s výběrem vhodných šablon,
semináře a školení,
konzultace při vyplňování žádosti (systém ISKP14+),
konzultace při realizaci projektu,
metodickou pomoc při zpracování zpráv o realizaci, zadávání dat do
monitorovacího systému (ISKP14+, IS ESF14+)
• metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a
udržitelnosti projektu,
• metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončení realizace projektu a při
přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu
• metodická pomoc při podání žádosti o změnu – nejčastěji změna statutárního
orgánu; předčasné ukončení projektu (návaznost na Šablony I)
MAS ORLICKO čerpá provozní dotaci IROP – v rámci animační činnosti Vám pracovníci
kanceláře mohou pomoci s podáním Vaší žádosti ☺

ŠABLONY

Kontaktní osoby:
Bc. Michaela Skalická
Animace pro školy, Malý LEADER
skalicka@mas.orlicko.cz
Tel.: 733 538 864

Děkuji za pozornost ☺

