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Proces vydávání právních aktů

Proces vydání právního aktu – obecné informace
 Komunikace mezi poskytovatelem a žadatelem musí vždy probíhat formou interní depeše, která bude
napojená na daný projekt a zaslána na všechny administrátory projektu.
 Žadatel komunikuje výhradně s projektovým či finančním administrátorem svého projektu.

 Proces věcného hodnocení:
 1. krok představuje zhodnocení samotného projektu, jeho aktivit a rozpočtu
 2. krok představuje zhodnocení návaznosti všech projektů a zejména jejich proveditelnosti

 Fyzická realizace projektu musí být zahájena do 6 měsíců od vydání právního aktu.

Proces vydávání právního aktu obecně

Oznámení o
doporučení
žádosti o podporu
k financování

Výzva pro
doložení
podkladů pro
vydání PA

Doložení všech
podkladů dle
výzvy

Podstatné změny
projektu bez
kterých nelze
vydat právní akt

Administrace na
straně ŘO OP VVV

Vydání právního
aktu

Proces vydávání právního aktu krok za krokem
Výzva pro doložení
podkladů pro vydání
PA
• Informování žadatelů
prostřednictvím interních
depeší o výsledku věcného
hodnocení.

Oznámení o
doporučení žádosti o
podporu k financování

• Zaslána Výzva a vráceny
příslušné obrazovky v IS
KP14+ (za určitých
podmínek lze obrazovky
vracet i dodatečně).
• Nejzazší termín 15
pracovních dnů na
doložení podkladů od
obdržení dané výzvy.

• Výzva obsahovala
informaci, na kterých
obrazovkách je třeba
provést opravy na základě
závěrů HK.
• Výčet potřebných
dokumentů k vydání PA

Zapracování
požadavků

Proces vydávání právního aktu krok za krokem - DOKUMENTY
• Doklad o bezdlužnosti/ČP o bezdlužnosti
• Plná moc/pověření k zastupování
• Smlouva o partnerství
• Čestné prohlášení partnera
• Doklad o ročním obratu
• Prohlášení o velikosti podniku

• Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky
(v případě de minimis)
• Doklad o bankovním účtu
• Prohlášení o závažných změnách

• Stavební přílohy
• Konsorciální nebo bilaterální smlouva se
zahraniční vysokou školou

Proces vydávání právního aktu krok za krokem

• Žadatel finalizuje podklady a
interní depeší pošle
průvodní dopis s vyjádřením
k jednotlivým bodům výzvy
k doložení podkladů
• Po doložení podkladů
žadateli proběhne kontrola
ze strany administrátorů
projektu.

Doložení všech
podkladů dle výzvy

Kontrola podkladů
na straně ŘO
• Kontrola zapracování změn
dle požadavků HK.
• Kontrola přílohy
komplementarit.
• Kontrola úprav rozpočtu a
výše spolufinancování, vč.
věcného příspěvku.

• V případě pochybení či
chybějící dokumentace bude
žadateli zaslána Výzva
k doplnění doložených
podkladů.

Výzva k doplnění
doložených podkladů

Proces vydávání právního aktu krok za krokem - KOMPLEMENTARITA
Komplementarita je vazba mezi intervencemi, které se vzájemně kombinují a doplňují.
• Příloha se dokládá k projektům z výzvy ESF (15 a 18).
• Slouží k identifikaci návaznosti ERDF aktivit na ESF aktivity žadatele.
• Do levé části přílohy je nutné vypsat jednotlivé aktivity ESF projektu s výjimkou aktivity Řízení
projektu a k jednotlivým aktivitám přiřadit aktivity ERDF projektů.
• Součet podílů pro jeden ERDF projekt se vždy musí rovnat 100 % za všechny aktivity souhrnně.

Proces vydávání právního aktu krok za krokem – FINANČNÍ PLÁN
• Součást finančního řízení projektu.
• Žadatel je povinen předložit aktualizovaný finanční plán před vydáním PA.
• Z FP vychází stanovení finanční milníků.
• Částka zálohové platby se odvíjí od vyúčtování za první dvě sledovaná období, případně maximální
částka dle výzvy. Další zálohové platby se odvíjí od stejného základu, tj. aby měl příjemce prostředky na
bankovním účtu na další dvě monitorovací období.
• Termín pro předložení 1. ZoR/ ŽoP se odvíjí ode dne vydání právního aktu.
• Výše první zálohové platby je stanovena u výzvy 15 maximálně na 50 % celkových způsobilých výdajů
projektu a u výzev 16, 17 a 18 maximálně na 20 % celkových způsobilých výdajů projektu.
• Celkový součet záloh poskytnutých nad rámec schváleného vyúčtování nesmí přesáhnout 50 % celkových
způsobilých výdajů projektu.

• Ex-ante financování investic je nutné zaslat příjemci před jejich vyúčtováním!!

Předkládání ZoR/ŽoP - financování ex-ante
1.1.2017
28.2.2019
26
24.3.2017
10.5.2017

Datum zahájení
Datum ukončení
Počet měsíců
Datum vydání PA
1. zálohová platba

Pořadí
finančního
plánu

Datum předložení

1

10.5.2017

NR

2

1.8.2017

3

CZV
50 %
20 %

18 500 000,00 Kč
9 250 000,00 Kč
3 700 000,00 Kč

(17 575 000,00 Kč)

Záloha - plán

Záloha Investice

Záloha Neinvestice

Vyúčtování - plán

Vyúčtování Investice

Vyúčtování Neinvestice

NR

3 700 000,00

0,00

3 700 000,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2017

30.6.2017

5 425 000,00

0,00

5 425 000,00

3 900 000,00

0,00

3 900 000,00

29.1.2018

1.7.2017

31.12.2017

4 000 000,00

0,00

4 000 000,00

3 800 000,00

0,00

3 800 000,00

4

31.7.2018

1.1.2018

30.6.2018

3 275 000,00

0,00

3 275 000,00

5 300 000,00

0,00

5 300 000,00

5

29.1.2019

1.7.2018

31.12.2018

2 100 000,00

0,00

2 100 000,00

3 250 000,00

0,00

3 250 000,00

6

29.4.2019

1.1.2019

28.2.2019

0,00

0,00

0,00

2 250 000,00

0,00

18 500 000,00

0,00

18 500 000,00

18 500 000,00

0,00

2 250 000,00
18 500 000,00

SUMA

MO

Proces vydávání právního aktu krok za krokem – finanční milníky
• Minimální výše výdajů, kterou je příjemce povinen v úhrnu předložit za sledovaná
období, pro která je stanoven.
• Průběžné finanční milníky
•
•
•
•

Doba trvání projektu delší než 30 měsíců včetně
Není stanoven na období, ve kterém zbývá méně než rok do konce realizace projektu
80 % kumulativní částky vyúčtování za každá dvě/čtyři po sobě jdoucí MO
Úprava (resp. ponížení) představuje podstatnou změnu zakládající změnu PA (nelze 6 měsíců
před okamžikem, kdy nastane daný finanční milník)
• Vyhodnocení po schválení ŽoP za daná období (výpočet z finální verze SÚD před schválením
ŘO)  při nesplnění sankce dle PA

Proces vydávání právního aktu krok za krokem – finanční milníky
• Hraniční finanční milník = závazný
• U všech projektů
• 60 % kumulativní částky vyúčtování za období odpovídající cca 60 % doby realizace projektu
(1. sledované období až období, které by připadalo na nejbližší průběžný finanční milník)
• Nelze snížit bez snížení celkové částky dotace (PZ zakládající změnu PA)
• Vyhodnocení po schválení ŽoP za daná období (výpočet z finální verze SÚD před schválením
ŘO) => při nesplnění sankce dle PA
• ŘO může sankci neudělit (závažné skutečnosti typu VŘ předané na ÚOHS apod.)

Stanovení finančních milníků – Př. 1
Pořadí
finančního
plánu
1
2
3
4
5
6
SUMA

Datum
předložení

MO

Záloha - plán

Záloha Investice

10.5.2017
1.8.2017
29.1.2018
31.7.2018
29.1.2019
29.4.2019

NR
NR
1.1.2017 30.6.2017
1.7.2017 31.12.2017
1.1.2018 30.6.2018
1.7.2018 31.12.2018
1.1.2019 28.2.2019

3 700 000,00
5 425 000,00
4 000 000,00
3 275 000,00
2 100 000,00
0,00
18 500 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Záloha Neinvestice

Vyúčtování - Vyúčtování plán
Investice

3 700 000,00
0,00
5 425 000,00 3 900 000,00
4 000 000,00 3 800 000,00
3 275 000,00 5 300 000,00
2 100 000,00 3 250 000,00
0,00
2 250 000,00
18 500 000,00 18 500 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Vyúčtování Neinvestice
0,00
3 900 000,00
3 800 000,00
5 300 000,00
3 250 000,00
2 250 000,00
18 500 000,00

• Doba realizace pod 30 měsíců – pouze hraniční milník
• 60 % kumulativní částky vyúčtování uvedené ve finančním plánu za období odpovídající cca 60 % doby
realizace projektu
• Období = od 1. sledovaného období (začátek realizace) až sledované období, které by připadalo na
nejbližší průběžný finanční milník
• 26 měsíců => cca 60 % = 16 měsíců (březen – duben 2018)

Hraniční FM:
13 000 000 x 0,6
= 7 800 000 Kč

Stanovení finančních milníků – Př. 2
Pořadí
finančního
plánu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUMA

Datum
předložení
10.5.2017
1.8.2017
29.1.2018
31.7.2018
29.1.2019
29.7.2019
29.1.2020
29.7.2020
29.1.2021
1.6.2021

MO
NR
1.1.2017
1.7.2017
1.1.2018
1.7.2018
1.1.2019
1.7.2019
1.1.2020
1.7.2020
1.1.2021

NR
30.6.2017
31.12.2017
30.6.2018
31.12.2018
30.6.2019
31.12.2019
30.6.2020
31.12.2020
31.3.2021

Datum zahájení
Datum ukončení
Počet měsíců
Datum vydání PA

1.1.2017
31.3.2021
51
24.3.2017

CZV

30 000 000,00 Kč 25 500 000,00 Kč

50 %

15 000 000,00 Kč

20 %

6 000 000,00 Kč

Záloha - plán

Záloha Investice

Záloha Neinvestice

Vyúčtování - plán

Vyúčtování Investice

Vyúčtování Neinvestice

6 000 000,00
5 425 000,00
4 000 000,00
3 275 000,00
2 100 000,00
1 400 000,00
4 000 000,00
3 000 000,00
3 100 000,00
0,00
30 000 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 000 000,00
5 425 000,00
4 000 000,00
3 275 000,00
2 100 000,00
1 400 000,00
4 000 000,00
3 000 000,00
3 100 000,00
0,00
30 000 000,00

0,00
3 000 000,00
3 800 000,00
5 300 000,00
3 250 000,00
2 250 000,00
4 000 000,00
3 150 000,00
3 100 000,00
2 150 000,00
30 000 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
3 000 000,00
3 800 000,00
5 300 000,00
3 250 000,00
2 250 000,00
4 000 000,00
3 150 000,00
3 100 000,00
2 150 000,00
30 000 000,00

Průběžný milník č. 1: 6 800 000 x 0,8 = 5 440 000 Kč
Průběžný milník č. 2: 8 550 000 x 0,8 = 6 840 000 Kč
Průběžný milník č. 3: 6 250 000 x 0,8 = 5 000 000 Kč
Další se již nestanovují => Průběžný finanční milník nebude stanoven na období, ve kterém by zbývalo méně než rok
do konce realizace projektu.

Hraniční FM:
21 600 000 x 0,6
= 12 960 000 Kč

Proces vydávání právního aktu krok za krokem

• Po doložení podkladů
žadateli proběhne
opětovná kontrola ze
strany administrátorů
projektu.

Opětovné doložení
všech podkladů dle
výzvy

Podstatné změny
projektu bez kterých
nelze vydat právní akt
• Možnost předložení
podstatných změn ze
strany žadatele.
• Prodloužení celého
procesu.
• Viz odpolední program

• Založení právního aktu v IS
• Nastavení finančních
milníků projektu
• PA bude zasláno žadateli
ke kontrole
• Interní kroky ŘO (cca 3
týdny) – závislost na
podkladech od žadatele

Administrace na
straně ŘO OP VVV

Proces vydávání právního aktu krok za krokem
Následné
kroky
• Odeslání právního aktu datovou schránkou příjemci a současně zaslání interní depeše, ve které bude informace o vydání
PA o poskytnutí/převodu podpory. Právní akt o poskytnutí/převodu podpory nabývá účinnosti dnem podpisu
poskytovatelem podpory.
• Ze strany ŘO bude založena 1. zálohová platba (po uzavření PA). Příjemce obdrží prostředky do cca 30 pracovních dnů.
• Administrátor projektu vygeneruje harmonogram Zpráv o realizaci. Harmonogram se generuje na základě finančního
plánu.
• Podpis NM

Vydání
právního aktu

Problematické a nejasné oblasti

Spolufinancování a věcný příspěvek
• Představuje míru zapojení jednotlivých implementačních složek do financování projektu
• Míra spolufinancování se stanovuje na celkové způsobilé výdaje projektu a v závislosti na typu
příjemce, charakteru činnosti a kategorie regionu, ve které příjemce danou operaci realizuje
• Spolufinancování je relevantní část z investičních výdajů a relevantní část z neinvestičních výdajů,
kterou se příjemce dotace zapojuje do financování projektu
• Věcný příspěvek – zařazení do rozpočtu projektu řešit jako podstatnou změnu

První zálohová ŽoP
• Zálohovou ŽoP vystavuje ŘO v CSSF14+ - příjemce nežádá o vyplacení první zálohy!!!
• Výše první zálohové platby se stanoví ve výši částky, která se vypočte součtem plánovaných výdajů
za první dvě sledovaná období uvedená v předloženém finančním plánu projektu, přičemž max.
výše první zálohové platby je stanovena výzvou (viz PpŽP – obecná část, kap. 8.1.2);
• Výše první zálohové platby je stanovena u výzvy 15 maximálně na 50 % celkových způsobilých
výdajů projektu a u výzev 16, 17 a 18 maximálně na 20 % celkových způsobilých výdajů projektu

Časová způsobilost výdajů
• Od data zahájení projektu do data zahájení fyzické realizace jsou způsobilé pouze výdaje spojené s
přípravou projektu.
• Od data zahájení fyzické realizace jsou způsobilé i výdaje spojené s realizací aktivit projektu (i před
vydáním PA = zpětná způsobilost výdajů).
• Datum zahájení projektu může být u ERDF výzev od 1. 1. 2015, u ESF výzev od 5. 2. 2016 (vyhlášení
výzev v ISKP14+).
• Datum zahájení fyzické realizace projektu musí být v době od zahájení projektu a nejpozději do 6
měsíců od vydávání PA. Nesmí být však dřívější, než datum předpokládaného zahájení realizace
projektu.

Monitorovací indikátory – upřesnění
• Závěry z prvního kola hodnocení; doporučení po druhém kole hodnocení.
• 3 06 00 – pořízené informační zdroje – soubory a přístupy k datům; zakoupení, vytvoření,
přístup do elektronických informačních zdrojů
• 3 05 00 – informační systémy – pouze práce s daty; upravený, konfigurovaný, nově
vybudovaný

Monitorovací indikátory - upřesnění
• Výzva č. 17 – Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace:

V rámci indikátoru 5 45 01 Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či
modernizovanou infrastrukturu pro výzkumně zaměřené studijní programy bude povinně vykazován
rozpadový (dílčí) indikátor:
5 45 03 Počet doktorandů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou
infrastrukturu pro výzkumně zaměřené studijní programy
→ Jedná se o statistický indikátor, žadatel/příjemce se nezavazuje k cílové hodnotě. Dokladování je
v rámci indikátoru 5 45 01.

Pochybení aneb na co si dát pozor
• (Ne)dostatečná orientace v pravidlech OP/dané výzvy – aktuální verze

 Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/obecna-castpravidel-pro-zadatele-a-prijemce) – verze č. 4
 Metodický dopis č. 1 k PpŽP (úprava finančních milníků projektu, připomínek k podkladům ŘO aj.)
 Metodický dopis č. 2 k PpŽP (úprava definic, ne/podstatných změn, účetnictví projektu aj.)
 Metodický dopis č. 3 k PpŽP
 Metodický dopis č. 4 k PpŽP
 Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-prozadatele-a-prijemce-specificka-cast) – verze č. 1 – bude aktualizováno
 Způsobilost mezd/platů - http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zpusobilost-mezd-platu-op-vvv
 Pravidla pro publicitu – http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-publicitu
• Nesoulad rozpočet vs. finanční plán, chybně sestavený FP
• Požadovaný formát dokumentu (originál x úředně ověřená kopie x prostá kopie)
• Hlášení změn projektu – při nejasnostech konzultovat jejich dopad (ZV vs. NZV)

Povinná publicita
• Pravidla pro povinnou publicitu vycházejí z Obecného nařízení;
• Účel: informování veřejnosti o skutečnosti, že je projekt financován ze zdrojů EU;
• Pro projekty, jenž jsou financovány z ESF – internetová stránka (pokud existuje), plakát s
informacemi o projektu (doba realizace);

• Sankce při neplnění povinností;
• Povinnost není vztažena na materiály, jenž nejsou určeny k informování veřejnosti (faktury, smlouvy,
veřejné zakázky, partnerské smlouvy);

Změnové řízení v rámci projektu

Druhy změn dle fáze projektového cyklu

Změny před
vydáním PA

Vydání PA

Změny během
realizace
projektu

Typ závažnosti změny, okamžik podání a účinnost změny
• Nepodstatná změna: lze nejprve realizovat, následně předložit ŘO, které je potvrzuje.
• Podstatná změna: je nutné vždy nejprve předložit ke schválení a čekat na vyjádření ŘO. Teprve
následně je možno realizovat = odsouhlasení podstatných změn NELZE provést se zpětnou účinností.
• Podstatná změna zakládající změnu právního aktu
• Podstatná změna nezakládající změnu právního aktu

Obecné informace a doporučení
• Více změn najednou -> typ závažnosti se sjednocuje na nejvíce závažné změně -> snažit se
nespojovat spolu nesouvisející změny!
• Konzultace s ŘO o charakteru i obsahu podstatné změny před podáním s dostatečným předstihem.
• V rámci posouzení může být změna příjemci vrácena zpět s žádostí, aby lépe specifikoval předmět
změny, doplnil její zdůvodnění nebo doplnil chybějící dokumenty. Délka doplnění změny ze strany
příjemce není v PpŽP taxativně uvedena.
• V případě pochybností o závažnosti změny  jedná se o změnu podstatnou.

Obecná pravidla změn ve finanční oblasti
• Nelze překročit závazné limity pro jednotlivé kapitoly rozpočtu projektu stanovené výzvou:
• Výzva 16: max. 30% NEINV
• Výzva 17: max. 40% NEINV
• Nelze navýšit, či obnovit položky krácené hodnotící komisí (netýká se položek sociálního a
zdravotního pojištění, zákonného pojištění zaměstnanců a FKSP)
• Možnost navýšení počtu kusů, pokud byla krácena jednotková cena a naopak.

Informace k NEPODSTATNÝM změnám projektu
• Není předem potřeba souhlasu ŘO (není vydáno Vyrozumění o schválení) →AKCEPTACE;
• Oznámení na ŘO: průběžně (nejpozději před odevzdáním ZoR projektu)
• Akceptace ze strany skrze záložku „Změnové řízení“ – MS2014+
• Příklady:
•
•
•
•
•
•
•

Změna statutární osoby/zástupce;
Změna kontaktních údajů příjemce, nebo kontaktní osoby;
Změna harmonogramu vzdělávacího plánu;
Přesun mezi položkami rozpočtu – max. do 15% objemu ZV dané kapitoly;
Vytvoření nové položky nebo zrušení položky rozpočtu;
Rozdělení či sloučení schválených úvazků;
Snížení mzdové sazby.

Informace k PODSTATNÝM změnám projektu
• Jedná se o změny, které zásadním způsobem mění parametry a obsah projektu.
• Povinnost předložit v rámci „Změnového řízení“ v IS KP14+ žádost o posouzení změny na ŘO s
patřičným zdůvodněním  výsledné stanovisko je buď schválení nebo zamítnutí podstatné změny.
• Schválení změny nezakládá automatickou způsobilost výdajů, které byly předmětem změny.
Způsobilost bude posouzena ŘO na základě předložení relevantních dokumentů v rámci příslušné
ZoR projektu/ ŽoP.
• Schválení:
• Vyrozumění o schválení prostřednictví systému -> podstatná změna nezakládající změnu
právního aktu projektu.
• Dodatek k právnímu aktu -> podstatná změna zakládající změnu právního aktu projektu.

Příklady podstatných změn
Změny zakládající změnu PA:

Změny nezakládající změnu PA:

•
•
•
•
•

• Změna klíčové aktivity
• Dřívější předložení ZoR projektu/ŽoP
• Změna na pozici klíčového/ excelentního
pracovníka v případě, že bylo s žádostí o podporu
předloženo jeho CV
• Změna plánované výše úvazků u klíčových/
excelentních pracovníků
• Navýšení zálohy pro aktuální rok
• Změna harmonogramu realizace projektu
• Změna klíčových výstupů
• Navýšení/ snížení nebo vytvoření nové položky,
která bude věcným příspěvkem projektu

Změna sídla příjemce
Změna IČO příjemce
Změna názvu projektu
Změna cílových hodnot závazných MI
Změna data ukončení realizace projektu:
− Výzva 15 a 16: 31. 12. 2022
− Výzva 17 a 18: 30. 9. 2022

• Snížení celkové výše způsobilých výdajů projektu
• Přesun mezi kapitolami rozpočtu nad 15% dané
kapitoly
• Přesun finančních prostředků mezi INV a NEINV

Změna harmonogramu projektu před vydáním PA
Posun období realizace projektu
• Počet měsíců realizace projektu zůstává
zachován, dochází ke stejnému časovému
posunu u zahájení realizace projektu i u jeho
ukončení
Nepodstatná změna před vydáním PA

Zkrácení či prodloužení období realizace projektu
• Počet měsíců realizace se mění, dochází ke
snížení či ke zvýšení počtu měsíců.
• V případě snížení počtu měsíců dochází i ke
zkrácení rozpočtu projektu. Propočet krácení
rozpočtu navrhuje sám žadatel na základě jeho
podkladů a znalostí, kdy a jak budou dané
aktivity probíhat.
Podstatná změna projektu před vydáním PA

Dané rozdělení na nepodstatnou a podstatnou změnu lze uplatnit pouze v období před vydáním
právního aktu. Po jeho vydání se vždy jedná o podstatnou změnu projektu se změnou PA!

Změnová řízení v IS KP14+

Druhy změn dle fáze projektového cyklu
• Před zahájením realizace – po podání žádosti o podporu
• Vracení obrazovek před vydáním právního aktu
• Během realizace

Paralelní řešení více změnových řízení
• Lze založit a podat více změnových řízení najednou
• Musí však být na jiných obrazovkách žádosti - obrazovku žádosti o změnu lze vybrat pouze pod
jednu žádost o změnu - následně je obrazovka blokovaná do data účinnosti dané žádosti o změnu.
• V případě potřeby editace stejné obrazovky je třeba počkat na schválení žádosti a nabytí data
účinnosti  teprve poté je možné založit novou žádost o změnu

Spojování nesouvisejících změn
Více změn v rámci jednoho změnového řízení najednou – typ závažnosti se sjednocuje na nejvíce
závažné změně.
-> snažit se nespojovat spolu nesouvisející změny!

Příklad žádosti o změnu v ISKP – úprava rozpočtu
Založení žádosti o změnu

Příklad žádosti o změnu v ISKP – úprava rozpočtu
Výběr obrazovek pro žádost o změnu

Příklad žádosti o změnu v ISKP – úprava rozpočtu
Výběr finančních obrazovek:
• Rozpočet
• Přehled zdrojů financování
• Finanční plán

Příklad žádosti o změnu v ISKP – úprava rozpočtu
Vykázat změnu:

Příklad žádosti o změnu v ISKP – úprava rozpočtu
Editace rozpočtu:

Příklad žádosti o změnu v ISKP – úprava rozpočtu
Přehled zdrojů financování – provedení rozpadu financí

Příklad žádosti o změnu v ISKP – úprava rozpočtu
Úprava finančního plánu

Příklad žádosti o změnu v ISKP – úprava rozpočtu
Editovatelnost finančního plánu:
• Needitovatelné položky – položky FP, na které je navázána žádost o platbu ve stavu Schválena 1. stupeň, Schválená 2. stupeň
nebo Proplacena příjemci.
• Editovatelné položky – položky FP ve stavu Plánována, Rozpracována.
• Je-li žádost o platbu nebo zpráva o realizaci již podána, nelze editovat Datum předložení. Současně je možné editovat částku.

Příklad žádosti o změnu v ISKP – úprava rozpočtu
Finalizační kontroly na finančním plánu:
• Součet
• Proplacených a plánovaných záloh <= celkové způsobilé výdaje projektu
• Schváleného a plánovaného vyúčtování <= celkové způsobilé výdaje projektu

Příklad žádosti o změnu v ISKP – úprava rozpočtu
Dokumenty pro ŽoZ

Příklad žádosti o změnu v ISKP – úprava rozpočtu
• Náležitosti žádosti o změnu:
• Vyplněné textové pole Odůvodnění ŽoZ (žádosti o změnu) – povinné
• Datum účinnosti změny – nepovinné - datum, kdy se změna má propsat na projekt

Příklad žádosti o změnu v ISKP – úprava rozpočtu
Kontrola a finalizace žádosti o změnu

Příklad žádosti o změnu v ISKP – úprava rozpočtu
Podání žádosti o změnu

Příklad žádosti o změnu v ISKP – úprava rozpočtu
Žádost o změnu byla podána

Příklad žádosti o změnu v ISKP – úprava rozpočtu
Informování o schválení žádosti o změnu:
• Interní depeší na projektu (přehled depeší):

Příklad žádosti o změnu v ISKP – úprava rozpočtu
Informování o schválení žádosti o změnu:
• Interní depeší na vydefinované role uživatele k projektu:
Vydefinované role:

Příklad žádosti o změnu v ISKP – úprava rozpočtu
Zobrazení schválených změn v ISKP:
• Pouze na žádosti o změnu (finanční obrazovky, ŽoZ ve stavu Schválena s nejvyšším pořadovým
číslem)
• Na žádosti o podporu se zobrazuje již neplatný rozpočet/ finanční plán ze žádosti o podporu

Shrnutí
Vaše dotazy?
V případě technických problémů kontaktujte interní depeší adresu podpory

OPVVV_Žadatel_Technická podpora

Děkuji za pozornost

Děkujeme za Vaši pozornost

