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ÚPRAVY/DOPLNĚNÍ VÝZVY 

Řídicí orgán:   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Program:   Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni 

Název výzvy:  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I 

Číslo výzvy:   02_16_035 

   02_16_042 

 
Datum zveřejnění 

změny 
Dokument Popis změny Důvod provedení změny 

1. 6. 1. 2017 Příloha č. 3, verze 2, 
Šablona III/4.2, str. 
83-84; 
Kalkulačka 
indikátorů 

Úprava počtu setkání, trvání a částky aktivity. Původně: 8 
setkání po dobu 5 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých 
probíhá výuka; Oprava: 16 setkání po dobu 10 po sobě 
jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Opravené 
náklady aktivity: 17 277 Kč. 

Uvedení správného znění a částky aktivity 
vyjednané s Evropskou komisí. 

2. 6. 1. 2017 Příloha č.3, verze 2, 
Šablona IV/2.11, str. 
120 

Oprava celkových nákladů na jednotku výstupu na 5 377 
Kč (původně 5 337 Kč). 

Uvedení do souladu s částkou jednotky 
aktivity schvalené Evropskou komisí.  

3. 6. 1. 2017 Příloha č. 3, verze 2, 
Šablona III/2.8 a 
IV/2.8, str. 56 a 110 

Upřesnění realizace aktivity – 40h stáže může proběhnout 
u více zaměstnavatelů.  

Upřesnění aktivity na základě dotazů 
žadatelů. 

4. 6. 1. 2017 Příloha č. 3, verze 2, 
kap. 2. Sestavení 
projektu a jeho 
rozpočtu, rámeček 
Jak sestavit 
rozpočet projektu, 
str. 5 

Odstraněna poznámka pod čarou ohledně záložky „Výše 
podpory“ v IS KP14+ 

Záložka byla v IS KP14+ odstraněna. 

5. 23. 1. 2017 Výzva, kap. 8.1 Změna kontaktu pro žadatele a příjemce na nově zřízenou 
konzultační linku. 

Zřízení nové konzultační linky pro žadatele 
a příjemce. 



 

 

6. 21. 4. 2017 Výzva, kap. 2.5 Oprava nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace 
projektu z 28.2.2020 na 29.2.2020 

Uvedení do souladu s kalendářem roku 
2020 (přestupný rok). Projekty začínající 
realizaci v posledním možném datu 
(1.3.2018) dodrží povinných 24 měsíců 
trvání realizace projektu. 

7. 21. 4. 2017 Kalkulačka 
indikátorů 

Oprava navázání aktivity III/4.2 Podpora podnikavosti žáků 
SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity - fiktivní firma na 
správný specifický cíl (aktivita byla chybně navázaná na SC 
2, opraveno na SC 5). 

Navázaní aktivity na správný specifický cíl. 


