
 
 

 
 

Metodický výklad 

Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu 

Tento metodický výklad obsahuje výčet všech povinných či povinně volitelných příloh žádosti o podporu požadovaných ze strany ŘO OP VVV společně se žádostí o podporu 

a upřesňuje způsob jejich dokládání/změn v době realizace projektu. 

Nepovinné přílohy žádosti o podporu je v rámci snížení administrativní zátěže nutné aktualizovat v rámci žádosti o změnu/ZoR/ŽoP pouze na vyžádání ŘO. Veškeré změny 

však musí být řešeny v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část. 

Byla-li příloha žádosti o podporu doložena v anglickém i českém jazyce, týká se upřesnění způsobu dokládání/změn v době realizace pouze české verze přílohy, nikoli verze 

anglické (tu není třeba aktualizovat). 

Přílohou tohoto metodického výkladu je níže uvedený seznam příloh dostupný také ve formátu .xlsx s možností filtrace příloh. 

  



 
 

 
 

Obecné informace Způsob doložení v době realizace projektu (po vydání právního aktu) 

Název přílohy Výzva (Číslo a název) Kdo dokládá 
Jakým způsobem se dokládá 

změna/aktualizace? 
Kdy se dokládá změněná/nová příloha? 

Analytická zpráva o situaci 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Analýza potřeb studentské grantové 
soutěže 

02_19_073 Zvyšování kvality interních 
grantových schémat na VŠ 

Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Analýza rizik více výzev Příjemce Příloha ZZoR 
Příjemce dokládá aktualizaci daného 

dokumentu v ZZoR. 

Analýza selhání tržního prostředí 
digitálních vzdělávacích zdrojů 

02_18_067 Implementace strategie 
digitálního vzdělávání II 

Příjemce 

Příloha není požadována společně se 
Žádostí o změnu (v IS KP14+). 

ŘO OP VVV může příjemce zavázat 
k předložení přílohy v rámci výzvy 

k doplnění Žádosti o změnu. 

Dokládá příjemce společně s doplněním Žádosti 
o změnu pouze v případě, že je vyzván ze strany 

ŘO OP VVV. 

Business plan včetně případných příloh více výzev Příjemce Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
V případě změny, která má dopad do této 

přílohy 

CBA  více výzev Příjemce / 
Příjemce dokládá aktualizaci daného 

dokumentu v ZZoR v případě, že je k tomu 
vyzván ze strany ŘO OP VVV. 

Consortium Agreement mezi žadatelem, 
případně dalšími subjekty z ČR, a 
zahraniční vedoucí vědeckou institucí k 
realizaci 1. fáze projektu výzvy 
WIDESPREAD-2014-1 TEAMING nebo 
WIDESPREAD-04-2017 z Horizontu 2020 

02_17_043 Teaming II Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

CV aktivního pedagoga 02_18_068 Pregraduální vzdělávání II Příjemce Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Dokládá příjemce společně se Žádostí 

o podstatnou změnu. 

CV členů odborného týmu 02_18_055 Smart Akcelerátor II Příjemce 

Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
v případě podstatné změny nebo 

v ZoR/ŽoP, pokud se jedná o změnu 
nepodstatnou.  

Při změně člena týmu nebo při obsazování 
dosud neobsazené pozice. 

CV klíčových a excelentních pracovníků a 
vedoucích členů odborného týmu 

více výzev Příjemce 

Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
v případě podstatné změny nebo 

v ZoR/ŽoP, pokud se jedná o změnu 
nepodstatnou. 

Dokládá příjemce společně se Žádostí 
o změnu/ZoR/ŽoP  v případě, že to vyplývá 

z výzvy a pro příjemce závazné verze Pravidel 
pro žadatele a příjemce. 



 
 

 
 

CV nezávislých posuzovatelů 
02_18_067 Implementace strategie 
digitálního vzdělávání II 

Příjemce Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Dokládá příjemce společně se Žádostí 

o podstatnou změnu. 

CV odborných oponentů 02_19_076 Inovace v pedagogice Příjemce Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Dokládá příjemce společně se 
Žádostí o podstatnou změnu. 

CV pracovníků (RIS3 manažera, RIS3 
developera/ů strategických projektů 

02_15_004 Smart Akcelerátor Příjemce 

Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
v případě podstatné změny nebo 

v ZoR/ŽoP, pokud se jedná o změnu 
nepodstatnou. 

Dokládá příjemce společně se Žádostí o změnu 
v případě, že to vyplývá z výzvy a pro příjemce 

závazné verze Pravidel pro žadatele a příjemce. 

CV vědeckých pracovníků výzkumného 
týmu  

02_15_003 Podpora excelentních 
výzkumných týmů 

Příjemce 

Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
v případě podstatné změny nebo 

v ZoR/ŽoP, pokud se jedná o změnu 
nepodstatnou. 

Dokládá příjemce společně se Žádostí o změnu 
v případě, že to vyplývá z výzvy a pro příjemce 

závazné verze Pravidel pro žadatele a příjemce. 

CV/výběrová kritéria řadových členů 
odborného/administrativního týmu 

více výzev Partner 

Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
v případě podstatné změny nebo 

v ZoR/ŽoP, pokud se jedná o změnu 
nepodstatnou. 

Dokládá příjemce společně se Žádostí 
o změnu/ZoR/ŽoP  v případě, že to vyplývá 

z výzvy a pro příjemce závazné verze Pravidel 
pro žadatele a příjemce. 

CV/výběrová kritéria řadových členů 
odborného/administrativního týmu 

více výzev Příjemce 

Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
v případě podstatné změny nebo 

v ZoR/ŽoP, pokud se jedná o změnu 
nepodstatnou. 

Dokládá příjemce společně se Žádostí 
o změnu/ZoR/ŽoP  v případě, že to vyplývá 

z výzvy a pro příjemce závazné verze Pravidel 
pro žadatele a příjemce. 

Čestné prohlášení  - 
přijatelnost/oprávněnost 

více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Čestné prohlášení  - 
přijatelnost/oprávněnost 

více výzev Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Při změně partnera projektu dokládá příjemce 

společně se Žádostí o změnu. 

Čestné prohlášení – komplementarita 
02_19_077 Podpora dětí a žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami 

Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Čestné prohlášení - likvidace, insolvence 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Čestné prohlášení - likvidace, insolvence 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Při změně partnera projektu dokládá příjemce 

společně se Žádostí o změnu. 

Čestné prohlášení - zajištění vlastních 
prostředků, udržitelnost 

02_15_007 Inkluzivní vzdělávání Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Čestné prohlášení - zajištění vlastních 
prostředků, udržitelnost 

02_15_007 Inkluzivní vzdělávání Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Při změně partnera projektu dokládá příjemce 

společně se Žádostí o změnu. 



 
 

 
 

Čestné prohlášení - zapojení fakult 

02_16_011 Rozvoj klíčových 
kompetencí v rámci oborových didaktik, 
průřezových témat a 
mezipředmětových vztahů  

Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Čestné prohlášení - zapojení fakult 

02_16_011 Rozvoj klíčových 
kompetencí v rámci oborových didaktik, 
průřezových témat a 
mezipředmětových vztahů  

Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 

Při změně partnera projektu dokládá příjemce 
společně se Žádostí o změnu, pokud byla příloha 

pro tento typ partnera požadována dle 
specifických pravidel. 

Čestné prohlášení - zapojení škol do 
společenství praxe  

02_16_011 Rozvoj klíčových 
kompetencí v rámci oborových didaktik, 
průřezových témat a 
mezipředmětových vztahů  

Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Čestné prohlášení - zapojení škol do 
společenství praxe  

02_16_011 Rozvoj klíčových 
kompetencí v rámci oborových didaktik, 
průřezových témat a 
mezipředmětových vztahů  

Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 

Při změně partnera projektu dokládá příjemce 
společně se Žádostí o změnu, pokud byla příloha 

pro tento typ partnera požadována dle 
specifických pravidel. 

Čestné prohlášení - závěrečné více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Čestné prohlášení - závěrečné více výzev Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Při změně partnera projektu dokládá příjemce 

společně se Žádostí o změnu. 

Čestné prohlášení - žadatel: o záměru 
pověřit partnera k poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu 

02_18_055 Smart Akcelerátor II Příjemce Příloha ZoR 

ŘO doporučuje, aby bylo pověření k výkonu 
SOHZ pro partnera projektu uzavřeno na celou 

dobu realizace projektu bez nutnosti jeho 
každoročního prodlužování. V případě, že to 

z důvodu interních směrnic žadatele/partnera 
nebude možné, doloží žadatel 

nové/aktualizované čestné prohlášení v ZoR 
bezprostředně po vypršení platnosti pověření 

původního. 

Čestné prohlášení 
(přijatelnost/oprávněnost a závěrečné 
ČP) 

více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Čestné prohlášení 
(přijatelnost/oprávněnost a závěrečné 
ČP) 

více výzev Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Při změně partnera projektu dokládá příjemce 

společně se Žádostí o změnu. 



 
 

 
 

Čestné prohlášení (úvodní a závěrečné) více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Čestné prohlášení (úvodní a závěrečné) více výzev Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Při změně partnera projektu dokládá příjemce 

společně se Žádostí o změnu. 

Čestné prohlášení k dodržení principů 
uvedených v Chartě pro výzkumné 
pracovníky, Kodexu chování a přijímání 
výzkumných pracovníků a Evropském 
kodexu chování pro integritu výzkumu 

více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Čestné prohlášení k oprávněnosti více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Čestné prohlášení k oprávněnosti více výzev Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Při změně partnera projektu dokládá příjemce 

společně se Žádostí o změnu. 

Čestné prohlášení o aktivní datové 
schránce a závazku mít datovou 
schránku aktivní po celou dobu realizace 
a udržitelnosti projektu 

více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Čestné prohlášení o bezdlužnosti více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Čestné prohlášení o činnostech ovládané 
osoby 

02_18_055 Smart Akcelerátor II Příjemce Příloha ZoR 

ŘO doporučuje, aby bylo pověření k výkonu 
SOHZ pro partnera projektu uzavřeno na celou 

dobu realizace projektu bez nutnosti jeho 
každoročního prodlužování. V případě, že to 

z důvodu interních směrnic žadatele/partnera 
nebude možné, doloží žadatel 

nové/aktualizované čestné prohlášení v ZoR 
bezprostředně po vypršení platnosti pověření 

původního. 

Čestné prohlášení o doložení obratu více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Čestné prohlášení o doložení obratu více výzev Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Při změně partnera projektu dokládá příjemce 

společně se Žádostí o změnu. 



 
 

 
 

Čestné prohlášení o oslovení všech 
zřizovatelů mateřských, základních a 
základních uměleckých škol dle IZO na 
území v hranicích spádového obvodu 
obce s rozšířenou působností/městské 
části s žádostí o spolupráci 

02_17_047 MAP II Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Čestné prohlášení o plnění ustanovení 
odst. 20 Rámce pro podporu výzkumu 
vývoje a inovací (Sdělení komise 2014/C 
198/01) – žadatel prohlašuje, že 
pořízený majetek bude využívat 
k nehospodářským činnostem, nebo 
činnostem hospodářským pouze 
doplňkově v souladu s ustanovením 
odst. 20 Rámce se závazkem, že tuto 
skutečnost bude plnit po celou dobu 
životnosti podpořené infrastruktury. 

02_15_006 Teaming  Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Čestné prohlášení o plnění ustanovení 
odst. 20 Rámce pro podporu výzkumu 
vývoje a inovací (Sdělení komise 2014/C 
198/01) – žadatel prohlašuje, že 
pořízený majetek bude využívat 
k nehospodářským činnostem, nebo 
činnostem hospodářským pouze 
doplňkově v souladu s ustanovením 
odst. 20 Rámce se závazkem, že tuto 
skutečnost bude plnit po celou dobu 
životnosti podpořené infrastruktury. 

02_15_006 Teaming  Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 

Při změně partnera projektu dokládá příjemce 
společně se Žádostí o změnu, pokud byla příloha 

pro tento typ partnera požadována dle 
specifických pravidel. 

Čestné prohlášení o projednání podání 
žádosti o podporu s ostatními možnými 
žadateli v území 

02_17_047 MAP II Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 



 
 

 
 

Čestné prohlášení o splnění definice 
organizace pro výzkum a šíření znalostí 
dle čl. 1.3 písm. ee) Rámce pro podporu 
výzkumu vývoje a inovací (Sdělení 
komise 2014/C 198/01).  

02_15_006 Teaming  Partner 
Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 

 
Příloha ZZoR 

Při změně partnera projektu dokládá příjemce 
společně se Žádostí o změnu, pokud byla příloha 

pro tento typ partnera požadována dle 
specifických pravidel. 

 
V ZZoR třeba doložit též, pokud byla příloha pro 
tento typ partnera požadována dle specifických 

pravidel. 

Čestné prohlášení o splnění definice 
organizace pro výzkum a šíření znalostí 
dle čl. 1.3 písm. ee) Rámce pro podporu 
výzkumu vývoje a inovací (Sdělení 
komise 2014/C 198/01).  

02_15_006 Teaming  Příjemce Příloha ZZoR 
Příjemce dokládá aktualizaci daného 

dokumentu v ZZoR. 

Čestné prohlášení o spolupráci s alespoň 
jedním strategickým zahraničním 
spolupracujícím subjektem, se kterým 
bude rozvíjena mezinárodní spolupráce 

02_15_003 Podpora excelentních 
výzkumných týmů 

Partner / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Čestné prohlášení o účetním oddělování 
hospodářské a nehospodářské činnosti  

02_18_055 Smart Akcelerátor II Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Čestné prohlášení o zajištění vzdělávání 
pedagogických pracovníků  

02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj 
škol I. 

Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Čestné prohlášení o zapojení žáků ze 
socioekonomicky znevýhodněného a 
kulturně odlišného prostředí 

02_16_012 Gramotnosti Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Čestné prohlášení při aplikaci výjimky 
dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014   

02_16_019 Excelentní výzkum Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Čestné prohlášení při aplikaci výjimky 
dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014   

02_16_019 Excelentní výzkum Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 

Při změně partnera projektu dokládá příjemce 
společně se Žádostí o změnu, pokud byla příloha 

pro tento typ partnera požadována dle 
specifických pravidel. 

Čestné prohlášení škol o inkluzivním 
přístupu  

02_15_007 Inkluzivní vzdělávání Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Čestné prohlášení výzkumného 
pracovníka k nároku na rodinný 
příspěvek 

více výzev Příjemce Příloha ZoR 

Výzva č. 27 dokládá se v ZoR s výběrem 
výzkumného pracovníka. 

Výzvy č. 50, 70 a 74 v případě změny nároku na 
rodinný příspěvek. 



 
 

 
 

Čestné prohlášení žadatele o klíčovém 
zahraničním vědeckém pracovníkovi  

02_15_003 Podpora excelentních 
výzkumných týmů 

Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Čestné prohlášení žadatele/partnera o 
akreditaci 

více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Čestné prohlášení žadatele/partnera o 
akreditaci 

více výzev Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 

Při změně partnera projektu dokládá příjemce 
společně se Žádostí o změnu, pokud byla příloha 

pro tento typ partnera požadována dle 
specifických pravidel. 

Čestné prohlášení žadatele/partnera o 
návaznosti projektu na jiný 
projekt/aktivitu  

02_16_036 Implementace SDV Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Čestné prohlášení žadatele/partnera o 
návaznosti projektu na jiný 
projekt/aktivitu  

02_16_036 Implementace SDV Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 

Při změně partnera projektu dokládá příjemce 
společně se Žádostí o změnu, pokud byla příloha 

pro tento typ partnera požadována dle 
specifických pravidel. 

Čestné prohlášení, že partner účtuje v 
účetní evidenci odděleně o 
hospodářských a nehospodářských 
činnostech 

02_15_004 Smart Akcelerátor Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 

Při změně, resp. transformaci partnera projektu 
dokládá příjemce společně se Žádostí o změnu, 

pokud byla příloha pro tento typ partnera 
požadována dle specifických pravidel. 

Deklarace souladu projektu s Národní 
RIS3 strategií a příslušnou krajskou 
přílohou 

02_18_055 Smart Akcelerátor II Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Detailní rozpočet více výzev Příjemce V relevantních případech příloha ZoR 

S výjimkou výzev č. 02_16_026 a 02_17_049 
pouze příloha žádosti, v realizaci není relevantní 
znovu dokládat/aktualizovat. V případě výzev č. 
26 a 49 je nutné aktualizovat v rámci ZoR/ŽoP. 

DMS - výpočet poměru zdrojů 
financování projektu 

více výzev Příjemce 
Příloha k ZZoR, resp. Žádosti o změnu 

(v IS KP14+) 

Nutné doložit k ZZoR a poté na základě 
odsouhlasené verze ze strany ŘO podat žádost 

o změnu. 

Doklad o bankovním účtu zřizovatele více výzev Příjemce Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Při změně čísla účtu dokládá příjemce společně 

se Žádostí o změnu. 

Doklad o bankovním účtu/podúčtu více výzev Příjemce Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Při změně čísla účtu dokládá příjemce společně 

se Žádostí o změnu. 

Doklad o bezdlužnosti více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 



 
 

 
 

Doklad o bezdlužnosti více výzev Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Při změně partnera projektu dokládá příjemce 

společně se Žádostí o změnu. 

Doklad o obratu nebo o finanční stabilitě více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Doklad o obratu nebo o finanční stabilitě více výzev 
Partner/ 

Partner s fin. 
příspěvkem 

Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 

Při změně partnera projektu dokládá příjemce 
společně se Žádostí o změnu, pokud byla příloha 

pro tento typ partnera požadována dle 
specifických pravidel. 

Doklad o právní subjektivitě více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Doklad o právní subjektivitě více výzev Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 

Při změně partnera projektu dokládá příjemce 
společně se Žádostí o změnu, pokud byla příloha 

pro tento typ partnera požadována dle 
specifických pravidel. 

Doklad o prokázání vykonávání vědecké 
a výzkumné činnosti žadatele po dobu 
min. 2 roky 

02_16_019 Excelentní výzkum Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Doklad o ročním obratu nebo o 
finančním zdraví 

více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Doklad o ročním obratu nebo o 
finančním zdraví 

více výzev Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 

Při změně partnera projektu dokládá příjemce 
společně se Žádostí o změnu, pokud byla příloha 

pro tento typ partnera požadována dle 
specifických pravidel. 

Doklad o spolupráci s výzkumnou 
organizací v zahraničí 

02_16_019 Excelentní výzkum Příjemce Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Při změně strategického partnera dokládá 

příjemce společně se Žádostí o změnu. 

Doklad o trestní bezúhonnosti více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Doklad o trestní bezúhonnosti více výzev Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Při změně partnera projektu dokládá příjemce 

společně se Žádostí o změnu. 

Doklad o zkušenosti s inkluzívním 
vzděláváním  

02_16_037 APIV Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 

Při změně partnera projektu dokládá příjemce 
společně se Žádostí o změnu, pokud byla příloha 

pro tento typ partnera požadována dle 
specifických pravidel. 

Doklad o zkušenosti s inkluzívním 
vzděláváním  

více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 



 
 

 
 

Doklady dle stavebního zákona  více výzev Příjemce 
Příloha ZoR/ 

Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 

V případě nutnosti změny již doložených 
podkladů či v případě žádosti o změnu, která by 

takováto povolení vyžadovala. 

Doklady k oprávněnosti  více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Doklady k oprávněnosti  více výzev Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 

Při změně partnera projektu dokládá příjemce 
společně se Žádostí o změnu, pokud byla příloha 

pro tento typ partnera požadována dle 
specifických pravidel. 

Doklady k oprávněnosti partnera 
pověřeného k SOHZ 

02_18_055 Smart Akcelerátor II 

Partner, který 
je pověřen k 
poskytování 
služeb SOHZ 

Příloha ZoR 

ŘO doporučuje, aby bylo pověření k výkonu 
SOHZ pro partnera projektu uzavřeno na celou 

dobu realizace projektu bez nutnosti jeho 
každoročního prodlužování.    V případě, že to 
z důvodu interních směrnic žadatele/partnera 

nebude možné, doloží žadatel 
nové/aktualizované čestné prohlášení v ZoR 

bezprostředně po vypršení platnosti pověření 
původního. 

Doklady o prokázání vlastnických vztahů více výzev Partner / 
Příloha žádosti. V realizaci se dokládá příloha 
Prokázání vlastnické struktury (viz řádek 170). 

Doklady o prokázání vlastnických vztahů více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti. V realizaci se dokládá příloha 
Prokázání vlastnické struktury (viz řádek 170). 

Doklady o prokázání vlastnických vztahů 
- nemovitosti 

více výzev Příjemce 
ŘO OP VVV může příjemce vyzvat 
k předložení přílohy v rámci výzvy 

k doplnění Žádosti o změnu. 

Dokládá příjemce společně s doplněním Žádosti 
o změnu pouze v případě, že je vyzván ze strany 

ŘO OP VVV. 

Doklady potvrzující formální nastavení 
pro ověření oprávněnosti partnera  

02_15_004 Smart Akcelerátor Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 

Při změně, resp. transformaci partnera projektu 
dokládá příjemce společně se Žádostí o změnu, 

pokud byla příloha pro tento typ partnera 
požadována dle specifických pravidel. 



 
 

 
 

Doklady potvrzující formální nastavení 
pro splnění požadavků vyplývajících 
z definice organizace pro výzkum a šíření 
znalostí dle Rámce pro podporu 
výzkumu vývoje a inovací (Sdělení 
komise 2014/C 198/01) - hlavní činnost, 
oddělení hospodářské a nehospodářské 
činnosti, zamezení vlivu podniků.  

02_15_006 Teaming  Partner 
Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 

 
Čestné prohlášení v ZZoR 

Při změně partnera projektu dokládá příjemce 
společně se Žádostí o změnu, pokud byla příloha 

pro tento typ partnera požadována dle 
specifických pravidel. 

 
V ZZoR třeba doložit čestné prohlášení. 

Doklady potvrzující formální nastavení 
pro splnění požadavků vyplývajících 
z definice organizace pro výzkum a šíření 
znalostí dle Rámce pro podporu 
výzkumu vývoje a inovací (Sdělení 
komise 2014/C 198/01)- hlavní činnost, 
oddělení hospodářské a nehospodářské 
činnosti, zamezení vlivu podniků.  

02_15_006 Teaming  Příjemce Čestné prohlášení v ZZoR V ZZoR třeba doložit čestné prohlášení. 

Doklady prokazující splnění definice 
oprávněného partnera Organizace pro 
výzkum a šíření znalostí dle Rámce 

více výzev Partner 
Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 

 
Čestné prohlášení v ZZoR 

Při změně partnera projektu dokládá příjemce 
společně se Žádostí o změnu, pokud byla příloha 

pro tento typ partnera požadována dle 
specifických pravidel. 

 
V ZZoR třeba doložit čestné prohlášení, pokud je 
dle pravidel partner povinen splňovat podmínky 

po celou dobu realizace projektu. 

Doklady prokazující splnění definice 
oprávněného žadatele Organizace pro 
výzkum a šíření znalostí dle Rámce 

více výzev Příjemce Čestné prohlášení v ZZoR 
V ZZoR třeba doložit čestné prohlášení, pokud je 
dle pravidel žadatel povinen splňovat podmínky 

po celou dobu realizace projektu. 

Dokumentace k oslovení organizací 
sdružujících cílové skupiny 

02_18_071 Zvyšování kvality 
neformálního vzdělávání 

Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Doložení zkušeností žadatele s odbornou 
problematikou, kterou projekt řeší, 
především odborné části realizačního 
týmu 

02_15_002 Krajské akční plány rozvoje 
vzdělávání 

Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 



 
 

 
 

Doložení způsobu výběru PhD studentů 
02_16_018 Rozvoj výzkumně 
zaměřených studijních  

Příjemce 

Příloha není požadována společně se 
Žádostí o změnu (v IS KP14+). 

ŘO OP VVV může příjemce zavázat 
k předložení přílohy v rámci výzvy 

k doplnění Žádosti o změnu. 

Dokládá příjemce společně s doplněním Žádosti 
o změnu pouze v případě, že je vyzván ze strany 

ŘO OP VVV. 

Doporučující stanoviska k návrhům 
koncepčních materiálů žadatele 

02_16_041 Vyšší odborné školy Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Evaluation summary report pro projekt 
předložený do Horizontu 2020, MSCA, 
Individual Fellowships – European 
Fellowships 

více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Grant agreement mezi žadatelem a 
Evropskou komisí k realizaci 1. fáze 
projektu výzvy WIDESPREAD-2014-1 
TEAMING nebo WIDESPREAD-04-2017 z 
Horizontu 2020 

02_17_043 Teaming II Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Grant agreement mezi žadatelem a 
Evropskou komisí k realizaci 1. fáze 
projektu výzvy WIDESPREAD-2014-1 
TEAMING z Horizontu 2020 

02_15_006 Teaming  Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Harmonogram výběrových řízení/ 
veřejných zakázek 

více výzev Příjemce / 
Není relevantní pro období fyzické realizace 

projektu, pokud jsou všechny zakázky zadány 
v modulu VZ. 

Harmonogram klíčových aktivit 
02_18_069 Předaplikační výzkum pro 
ITI II 

Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Dokládá příjemce společně se Žádostí o změnu, 

jestliže má daná změna do přílohy dopad. 

Harmonogram klíčových aktivit více výzev Příjemce Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Dokládá příjemce společně se Žádostí o změnu, 

jestliže má daná změna do přílohy dopad. 

Charta projektu více výzev Příjemce Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Dokládá příjemce společně se Žádostí o změnu, 

jestliže má daná změna do přílohy dopad. 

Identifikace styčných bodů (aktivit) mezi 
strategickými cíli vysoké školy a 
strategickými cíli (aktivitami) OP VVV 

více výzev Příjemce 

Příloha není požadována společně se 
Žádostí o změnu (v IS KP14+). 

ŘO OP VVV může příjemce zavázat 
k předložení přílohy v rámci výzvy 

k doplnění Žádosti o změnu. 

Dokládá příjemce společně s doplněním Žádosti 
o změnu pouze v případě, že je vyzván ze strany 

ŘO OP VVV. 

Identifikace úrovně MAP 
02_15_005  Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání 

Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 



 
 

 
 

Indikativní fiše strategických 
intervencí/projektů 

více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Inovační záměr 02_16_037 APIV Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Inovační záměr 02_16_037 APIV Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 

Při změně partnera projektu dokládá příjemce 
společně se Žádostí o změnu, pokud byla příloha 

pro tento typ partnera požadována dle 
specifických pravidel. 

Inovační záměr (vč. evaluačního plánu) 02_19_076 Inovace v pedagogice Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Institucionální složení PS Vzdělávání 
02_15_002 Krajské akční plány rozvoje 
vzdělávání 

Příjemce Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Příloha žádosti o změnu v případě změny 

s dopadem do této přílohy. 

Kalkulačka aktivit a indikátorů 
02_18_071 Zvyšování kvality 
neformálního vzdělávání 

Příjemce Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Příloha žádosti o změnu v případě změny 

s dopadem do této přílohy. 

Kalkulačka indikátorů více výzev Příjemce 

Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
v případě podstatné změny nebo 

v ZoR/ŽoP, pokud se jedná o změnu 
nepodstatnou.  

Dokládá příjemce společně se Žádostí 
o změnu/ZoR/ŽoP  v případě, že to vyplývá 

z výzvy a pro příjemce závazné verze Pravidel 
pro žadatele a příjemce. 

Kalkulačka mobilit 02_18_068 Pregraduální vzdělávání II Příjemce 

Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
v případě podstatné změny nebo 

v ZoR/ŽoP, pokud se jedná o změnu 
nepodstatnou.  

Dokládá příjemce společně se Žádostí 
o změnu/ZoR/ŽoP. 

Kalkulačka mobilit/stáží/hostování  

02_18_053 Mezinárodní mobilita 
výzkumných, technických a 
administrativních pracovníků 
výzkumných organizací 

Příjemce Příloha ZoR 
Příjemce dokládá aktualizaci daného 

dokumentu v ZoR. 

Kalkulačka mobilit-MSCA více výzev Příjemce Příloha ZoR 
Příjemce dokládá aktualizaci daného 

dokumentu v ZoR. 

Kalkulačky personálních pozic pro 
aktivitu č. 6 

02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro 
sociálně vyloučené lokality II (SVL II) 

Příjemce 

Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
v případě podstatné změny nebo 

v ZoR/ŽoP, pokud se jedná o změnu 
nepodstatnou.  

Dokládá příjemce společně se Žádostí 
o změnu/ZoR/ŽoP. 



 
 

 
 

Komentář k rozpočtu více výzev Příjemce 

Příloha není požadována společně se 
Žádostí o změnu (v IS KP14+). 

ŘO OP VVV může příjemce zavázat 
k předložení přílohy v rámci výzvy 

k doplnění Žádosti o změnu. 

Dokládá příjemce společně s doplněním Žádosti 
o změnu pouze v případě, že je vyzván ze strany 

ŘO OP VVV. 

Konsorciální nebo bilaterální smlouva  
02_16_018 Rozvoj výzkumně 
zaměřených studijních  

Příjemce Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 

Při změně v aktivitě č. 3 s dopadem do daného 
dokumentu (např. při změně partnera, zapojení 
nového partnera, změně studijního programu) 
dokládá příjemce společně se Žádostí o změnu. 

Krajská příloha Národní RIS3 strategie 02_18_055 Smart Akcelerátor II Příjemce Příloha ZoR 
Příjemce dokládá aktualizaci daného 

dokumentu v ZoR. 

Krajský akční plán (schválený) více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Lokální strategie rozvoje základního 
vzdělávání v území, připravená v rámci 
realizace projektu z výzvy č. 46 OP VK 

02_15_005  Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání 

Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Materiálně-technické a infrastrukturní 
zabezpečení aktivit projektu 

více výzev Příjemce 

Příloha není požadována společně se 
Žádostí o změnu (v IS KP14+). 

ŘO OP VVV může příjemce zavázat 
k předložení přílohy v rámci výzvy 

k doplnění Žádosti o změnu. 

Dokládá příjemce společně s doplněním Žádosti 
o změnu pouze v případě, že je vyzván ze strany 

ŘO OP VVV. 

Memorandum o spolupráci nebo Letter 
of intent 

02_16_018 Rozvoj výzkumně 
zaměřených studijních  

Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Metodika počítání uživatelů výzkumné 
infrastruktury  

více výzev Příjemce 

Příloha není požadována společně se 
Žádostí o změnu (v IS KP14+). 

ŘO OP VVV může příjemce zavázat 
k předložení přílohy v rámci výzvy 

k doplnění Žádosti o změnu. 

Dokládá příjemce společně s doplněním Žádosti 
o změnu pouze v případě, že je vyzván ze strany 

ŘO OP VVV. 

Metodika práce 02_16_012 Gramotnosti Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Metodika práce s cílovou skupinou 02_16_037 APIV Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Metodologie akčního výzkumu  02_16_037 APIV Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 

Při změně partnera projektu dokládá příjemce 
společně se Žádostí o změnu, pokud byla příloha 

pro tento typ partnera požadována dle 
specifických pravidel. 



 
 

 
 

Motivační dopis klíčového zahraničního 
vědeckého pracovníka k vybudování a 
dlouhodobému vedení výzkumného 
týmu v ČR 

02_15_003 Podpora excelentních 
výzkumných týmů 

Příjemce Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Příloha žádosti o změnu v případě změny 

klíčového zahraničního vědeckého pracovníka. 

Návaznost aktivit projektu na 
strategické cíle Národní RIS3 strategie 

02_15_006 Teaming  Partner / 
Nerelevantní, změna partnera není v dané výzvě 

možná. 

Návaznost aktivit projektu na 
strategické cíle Národní RIS3 strategie 

02_15_006 Teaming  Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Návaznost projektu na výsledky/stav 
dosažený s pomocí projektu výzvy 
02_15_004 SmAcc (schválená ŘO OP 
VVV) 

02_18_055 Smart Akcelerátor II Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Návrh zpracování jednoho tématu 
z libovolné sady z některého 
ze zvolených oborových bloků 
v angličtině (aktivita č. 6) 

02_16_032 Budování kapacit II Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Ostatní povolení nezbytná pro realizace 
projektu (stavební přílohy) 

více výzev Příjemce 
Příloha ZoR/ 

Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 

V případě nutnosti změny již doložených 
podkladů či v případě žádosti o změnu, která by 

takováto povolení vyžadovala. 

Osvědčení o standardizaci MAS 2014 - 
2020 

02_17_047 MAP II Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Partnership agreement mezi žadatelem, 
případně dalšími subjekty z ČR, a 
zahraniční vedoucí vědeckou institucí 
k realizaci 1. fáze projektu výzvy 
WIDESPREAD-2014-1 TEAMING 
z Horizontu 2020 

02_15_006  Teaming Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Partnership agreement mezi žadatelem, 
případně dalšími subjekty z ČR, a 
zahraniční vedoucí vědeckou institucí 
k realizaci 1. fáze projektu výzvy 
WIDESPREAD-2014-1 TEAMING 
z Horizontu 2020 (AJ verze) 

02_15_006 Teaming  Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Pasportizační tabulky – infrastruktura a 
investiční vybavení  

více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 



 
 

 
 

Plán postupu k vyrovnání počtu žáků s 
potřebou podpůrných opatření mezi 
školami  

02_15_007 Inkluzivní vzdělávání Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Plán projektu Implementace SDV I. 02_16_036 Implementace SDV Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Plán vzdělávání pro jednotlivé pozice 
02_16_014 Budování expertních kapacit 
– transfer technologií  

Příjemce 
Příloha ZoR/ 

Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 

Příjemce dokládá společně se Žádostí o změnu 
(pokud má změna dopad do obrazovek žádosti 

o podporu/dalších dokumentů). V případě 
ostatních změn lze popsat v nejbližší ZoR.  

Plná moc/ pověření k zastupování více výzev Příjemce 
Dokument uložený v IS KP14+ na 

záložce Plné moci 
Při změně dokládá příjemce nejpozději k datu 

předložení ZoR. 

Podrobný popis projektu 02_18_055 Smart Akcelerátor II Příjemce Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
V případě změny, která má dopad do této 

přílohy 

Popis metodologie výběru škol k 
podpoře a popis spolupráce s ČŠI při 
identifikaci potřeb škol  

02_15_001 Individuální projekty 
systémové 

Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Popis udržitelnosti projektu více výzev Příjemce Příloha ZZoR 
Příjemce dokládá aktualizaci daného 

dokumentu v ZZoR. 

Popis úprav obsahu studijních programů více výzev Příjemce 

Případné změny v klíčových aktivitách 
projektu jsou popsány v rámci 

předložené Žádosti o změnu (v IS 
KP14+).  

ŘO OP VVV může příjemce zavázat 
k předložení přílohy v rámci výzvy 

k doplnění Žádosti o změnu. 

Dokládá příjemce společně s doplněním Žádosti 
o změnu pouze v případě, že je vyzván ze strany 

ŘO OP VVV. 

Popis zkušenosti s prací s cílovou 
skupinou 

více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Posouzení vlivů na životní prostředí 02_15_006 Teaming  Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Potvrzení ASZ k projektu více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Potvrzení Magistrátu hl. m. Prahy  více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 



 
 

 
 

Potvrzení o bezdlužnosti vůči orgánům 
státní správy a samosprávy a zdravotním 
pojišťovnám 

02_15_006 Teaming  Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Potvrzení o bezdlužnosti vůči orgánům 
státní správy a samosprávy a zdravotním 
pojišťovnám 

02_15_006 Teaming  
Partner s fin. 
příspěvkem 

Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Při změně partnera projektu dokládá příjemce 

společně se Žádostí o změnu. 

Potvrzení o návaznosti aktivit na 
strategické cíle Národní RIS3 strategie 

více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Potvrzení od příslušných skupin MŠMT, 
že navrhované řešení vývoje/inovace IS 
je v souladu s resortní informační 
strategií projednanou PV MŠMT 
schválenou ministrem/ministryní MŠMT 

více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Potvrzení Řídicího orgánu OP VVV o 
účasti na konzultaci 

více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Potvrzení škol – odmítnutí zapojit se do 
projektu 

02_15_005  Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání 

Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Potvrzení škol – zdůvodnění odmítnutí 
zapojit se do projektu 

02_17_047 MAP II Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Požadavky zapojené školy 
02_18_067 Implementace strategie 
digitálního vzdělávání II 

Příjemce/part
ner 

Příloha k Žádosti o podstatnou změnu 
(v IS KP14+) 

Při změně partnera projektu či zapojení nového 
partnera dokládá příjemce společně se 

Žádostí o podstatnou změnu. 

Pracovní smlouva klíčového 
zahraničního vědeckého pracovníka 

02_15_003 Podpora excelentních 
výzkumných týmů 

Příjemce 

Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
v případě podstatné změny nebo 

v ZoR/ŽoP, pokud se jedná o změnu 
nepodstatnou.  

Pracovní smlouvu či její návrh dokládá příjemce 
společně se Žádostí o změnu v případě, že to 
vyplývá z výzvy a pro příjemce závazné verze 

Pravidel pro žadatele a příjemce. 

Pracovní smlouva výzkumného 
pracovníka s žadatelem o dotaci nebo 
její návrh 

více výzev Příjemce Příloha ZoR 
V případě všech výzev při změně s dopadem do 

kalkulačky mobilit, u výzvy č. 27 dokládá se 
v ZoR s výběrem výzkumného pracovníka 

Principy partnerství a prohlášení o 
partnerství 

02_15_006 Teaming  Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Principy partnerství a prohlášení o 
partnerství 

více výzev Partner / 

Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 
dokládat/aktualizovat. V případě změny 
partnera v době realizace projektu je již 

dokládána partnerská smlouva. 



 
 

 
 

Prohlášení o nesplnění definice 
výzkumné organizace dle zákona č. 
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací 

více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Prohlášení o nesplnění definice 
výzkumné organizace dle zákona č. 
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací 

více výzev Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 

Při změně partnera projektu dokládá příjemce 
společně se Žádostí o změnu, pokud byla příloha 

pro tento typ partnera požadována dle 
specifických pravidel. 

Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti 
nezávislého posuzovatele 

02_18_067 Implementace strategie 
digitálního vzdělávání II 

Příjemce 
Příloha k Žádosti o podstatnou změnu 

(v IS KP14+) 

Při změně nezávislého posuzovatele projektu 
dokládá příjemce společně se 
Žádostí o podstatnou změnu. 

Prohlášení o přijatelnosti více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Prohlášení o přijatelnosti více výzev Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Při změně partnera projektu dokládá příjemce 

společně se Žádostí o změnu. 

Prohlášení o souladu aktivit s výzvou 
02_17_044 Podpora rozvoje studijního 
prostředí na VŠ 

Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Prohlášení o souladu projektu s pravidly 
veřejné podpory / Čestné prohlášení o 
výběru režimu veřejné podpory 

více výzev Partner Příloha ZZoR 

Dokládá příjemce společně se ZZoR v případě, že 
to vyplývá z výzvy a pro příjemce závazné verze 
Pravidel pro žadatele a příjemce (např. Výzvy 

č. 004 a 055 - Smart I a II). 

Prohlášení o souladu projektu s pravidly 
veřejné podpory / Čestné prohlášení o 
výběru režimu veřejné podpory 

více výzev Příjemce Příloha ZZoR 

Dokládá příjemce společně se ZZoR v případě, že 
to vyplývá z výzvy a pro příjemce závazné verze 
Pravidel pro žadatele a příjemce (např. Výzvy 

č. 004 a 055 - Smart I a II). 

Prohlášení o souladu projektu s pravidly 
veřejné podpory 

více výzev Příjemce / 

Příloha žádosti, v realizaci není aktualizace 
přílohy relevantní (vykazuje kapacita 
hospodářského využití je dokládána 

prostřednictvím Přehledu hospodářského využití 
podpořených kapacit, případně dalšími 

dokumenty vyžádanými ŘO). 

Prohlášení o souladu projektu s pravidly 
veřejné podpory 

více výzev 
Partner s fin. 
příspěvkem 

Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Při změně partnera projektu dokládá příjemce 

společně se Žádostí o změnu. 



 
 

 
 

Prohlášení o souladu s Národní strategií 
RIS 3 a krajským annexem RIS3 

02_15_004 Smart Akcelerátor Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Prohlášení o splnění definice výzkumné 
organizace dle zákona č. 130/2002 Sb., o 
podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací 

více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Prohlášení o splnění definice výzkumné 
organizace dle zákona č. 130/2002 Sb., o 
podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací 

více výzev Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 

Při změně partnera projektu dokládá příjemce 
společně se Žádostí o změnu, pokud byla příloha 

pro tento typ partnera požadována dle 
specifických pravidel. 

Prohlášení o velikosti podniku - v 
případě aplikace výjimky dle Nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 

02_16_019 Excelentní výzkum Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Prohlášení o zveřejnění účetní závěrky  
02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová 
spolupráce 

Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Prohlášení, že žadatel/partner není v 
likvidaci 

02_15_006 Teaming  Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Prohlášení, že žadatel/partner není v 
likvidaci 

02_15_006 Teaming  Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Při změně partnera projektu dokládá příjemce 

společně se Žádostí o změnu. 

Projektová dokumentace a rozpočet 
stavby (stavební přílohy) 

více výzev Příjemce 
Příloha ZoR/ 

Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 

V případě nutnosti změny již doložených 
podkladů či v případě žádosti o změnu, která by 

takováto povolení vyžadovala. 

Projektová žádost podaná do výzvy na 
podporu 2. fáze projektu Teaming 
z Horizontu 2020 

02_15_006 Teaming  Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Projektová žádost podaná do výzvy 
Teaming Phase 2 včetně detailního 
rozpadu rozpočtu uvedeného v Part B 
projektové žádosti  

02_17_043 Teaming II Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Projektová žádost podaná do výzvy 
WIDESPREAD-2014-1 TEAMING nebo 
WIDESPREAD-04-2017 z Horizontu 2020 

02_17_043 Teaming II Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Projektová žádost podaná do výzvy 
WIDESPREAD-2014-1 TEAMING 
v Horizontu 2020 

02_15_006 Teaming  Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 



 
 

 
 

Prokázání vlastnické struktury více výzev 
Partner s fin. 
příspěvkem 

Příloha ZoR 
Příjemce dokládá v případě, že dochází ke 
změně/aktualizaci daného dokumentu v 

relevantním monitorovacím období. 

Prokázání vlastnické struktury více výzev Příjemce 
Úprava na záložce Subjekty v rámci 

Žádosti o změnu v IS KP14+/Doložení 
formou přílohy ZoR. 

Příjemce dokládá v případě, že dochází ke 
změně/aktualizaci daného dokumentu v 

relevantním monitorovacím období. 

Přehled aktivit výzvy a jejich 
provázanost s rozpočtem 

více výzev Příjemce 

Příloha není požadována společně se 
Žádostí o změnu (v IS KP14+). 

ŘO OP VVV může příjemce zavázat 
k předložení přílohy v rámci výzvy 

k doplnění Žádosti o změnu. 

Dokládá příjemce společně s doplněním Žádosti 
o změnu pouze v případě, že je vyzván ze strany 

ŘO OP VVV. 

Přehled fakult/celoškolských pracovišť 
zapojených do projektu 

02_18_068 Pregraduální vzdělávání II Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Přehled klíčových výstupů k naplnění 
indikátorů projektu ESF 

02_16_041 Vyšší odborné školy Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 

Při změně partnera projektu dokládá příjemce 
společně se Žádostí o změnu, pokud byla příloha 

pro tento typ partnera požadována dle 
specifických pravidel. 

Přehled klíčových výstupů k naplnění 
indikátorů projektu ESF 

více výzev Příjemce 

Příloha není požadována společně se 
Žádostí o změnu (v IS KP14+). 

ŘO OP VVV může příjemce zavázat 
k předložení přílohy v rámci výzvy 

k doplnění Žádosti o změnu. 

Dokládá příjemce společně s doplněním Žádosti 
o změnu pouze v případě podstatné změny 

s dopadem do této přílohy nebo v případě, že je 
vyzván ze strany ŘO OP VVV. 

Přehled klíčových výstupů k naplnění 
indikátorů projektu EFRR 

více výzev Příjemce 

Příloha není požadována společně se 
Žádostí o změnu (v IS KP14+). 

ŘO OP VVV může příjemce zavázat 
k předložení přílohy v rámci výzvy 

k doplnění Žádosti o změnu. 

Dokládá příjemce společně s doplněním Žádosti 
o změnu pouze v případě podstatné změny 

s dopadem do této přílohy nebo v případě, že je 
vyzván ze strany ŘO OP VVV. 

Přehled uskutečněných akreditovaných 
programů DVPP pro aktivitu č. 3 

02_16_032 Budování kapacit II Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Přehled uskutečněných akreditovaných 
programů DVPP pro aktivitu č. 5 

02_16_032 Budování kapacit II Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Přehled vytvářených programů a 
tematických oblastí (aktivita č. 7) 

02_16_032 Budování kapacit II Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 



 
 

 
 

Přehled vytvářených programů, 
zvolených tematických oblastí a 
rozvíjených klíčových kompetencí 
(aktivita č. 4) 

02_16_032 Budování kapacit II Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Přehled zapojených fakultních škol a 
školských zařízení do projektu 

02_16_038 Pregraduální vzdělávání Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Přehled zapojených kateder v projektu 02_16_038 Pregraduální vzdělávání Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Přílohy ITI: Soulad žádosti o podporu s 
projektovým záměrem předloženým ŘV 
ITI 

více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Přílohy ITI: Stanovisko ŘV ITI 
02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová 
spolupráce pro ITI 

Příjemce Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Příloha žádosti. V realizaci dokládá příjemce 
v žádosti o změnu vyjádření ŘV/manažera ITI 

k dané změně dle specifických pravidel. 

Přístrojové vybavení nezbytné pro 
realizaci výzkumné agendy 

02_15_003 Podpora excelentních 
výzkumných týmů 

Partner / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Přístrojové vybavení nezbytné pro 
realizaci výzkumné agendy 

02_15_003 Podpora excelentních 
výzkumných týmů 

Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Realizační tým více výzev Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Při změně dokládá příjemce společně se Žádostí 

o změnu. 

Realizační tým více výzev Příjemce Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Při změně dokládá příjemce společně se Žádostí 

o změnu. 

Rozhodnutí o akreditaci  více výzev Partner V relevantních případech příloha ZoR 

Pokud se jednalo o přílohu žádosti (min. u výzvy 
č. 02_16_032), doložení kopie prodloužení 
akreditace instituce/zařízení poskytující/ho 

DVPP, pokud ta původní skončila před 
ukončením realizace projektu. 

 
(V případě, že se jedná o výstup 

projektu/podklad pro vykázání indikátoru, 
doložit v ZoR.) 



 
 

 
 

Rozhodnutí o akreditaci  více výzev Příjemce V relevantních případech příloha ZoR 

Pokud se jednalo o přílohu žádosti (min. u výzvy 
č. 02_16_032), doložení kopie prodloužení 
akreditace instituce/zařízení poskytující/ho 

DVPP, pokud ta původní skončila před 
ukončením realizace projektu. 

 
(V případě, že se jedná o výstup 

projektu/podklad pro vykázání indikátoru, 
doložit v ZoR.) 

Seznam akreditovaných programů DVPP 
(aktivita č. 5)  

02_16_032 Budování kapacit II Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Seznam mateřských, základních a 
základních uměleckých škol zřizovaných 
v území správního obvodu obce 
s rozšířenou působností/městské části 

02_17_047 MAP II Příjemce Příloha ZZoR 
Aktualizovaný seznam dokládá příjemce v ZZoR  

nebo na vyžádání ŘO. 

Seznam organizací zapojených do 
projektu (aktivita č. 2, 3, 4 a 6) 

02_16_032 Budování kapacit II Příjemce Příloha ZZoR 
Aktualizovaný seznam dokládá příjemce v ZZoR  

nebo na vyžádání ŘO. 

Seznam spolupracujících subjektů (škol) 02_17_051 Inkluze SVL Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Seznam škol zájemců 
02_18_067 Implementace strategie 
digitálního vzdělávání II 

Příjemce 
Příloha k Žádosti o podstatnou změnu 

(v IS KP14+) 

Při změně partnera projektu na pozici zapojené 
školy dokládá příjemce společně se 

Žádostí o podstatnou změnu. 

Seznam škol, které budou do projektu 
zapojeny 

více výzev Příjemce Příloha ZZoR 
Aktualizovaný seznam dokládá příjemce v ZZoR  

nebo na vyžádání ŘO. 

Seznam účastníků entrepreneurial 
discovery procesu 

02_15_004 Smart Akcelerátor Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Schvalovací doložka plánu aktivit nebo 
školního akčního plánu vydaná po 1. 1. 
2019 

více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Smlouva o partnerství více výzev Příjemce Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Při změně partnera projektu dokládá příjemce 

společně se Žádostí o změnu. 

Smlouva/dohoda/memorandum 
o spolupráci nebo obdobný dokument 
mezi žadatelem a hostující institucí 

více výzev Příjemce Příloha ZoR (Výzva č. 27) 
Výzva č. 27 dokládá se v ZoR s výběrem 

výzkumného pracovníka, v případě dalších výzev 
není relevantní 

Souhlas školy se zařazením do MAP II 02_17_047 MAP II Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 



 
 

 
 

Souhlasy zřizovatelů a škol 
02_15_005  Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání 

Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Soulad aktivit projektu s ESF aktivitami 
žadatele 

více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Soulad s RIS3 strategií více výzev Příjemce V relevantních případech příloha ZoR 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 
dokládat/aktualizovat vyjma výzvy č. 27, kde je 

doložení v ZoR povinné. 

Soulad s kompetenčním modelem 
02_15_005  Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání 

Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Stanovisko cílové skupiny  

02_16_011 Rozvoj klíčových 
kompetencí v rámci oborových didaktik, 
průřezových témat a 
mezipředmětových vztahů  

Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Stanovisko krajské rady pro 
inovace/konkurenceschopnost 

02_15_004 Smart Akcelerátor Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Stanovisko místně příslušné Regionální 
stálé konference 

02_17_047 MAP II Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Stanovisko Regionální stálé konference  
02_15_005  Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání 

Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Strategický plán sociálního začleňování  02_15_007 Inkluzivní vzdělávání Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Studie proveditelnosti více výzev Příjemce Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
V případě změny, která má dopad do této 

přílohy 

Studie proveditelnosti včetně příloh 
02_18_069 Předaplikační výzkum pro 
ITI II 

Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
V případě změny, která má dopad do této 

přílohy 

Subjekt žadatele/partnera má zajištěny 
vlastní prostředky na realizaci projektu 
(pro partnera platí pouze v případě 
finanční spoluúčasti) a udržitelnost 
projektu tam, kde je udržitelnost 
vyžadována  

02_15_003 Podpora excelentních 
výzkumných týmů 

Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 



 
 

 
 

Subjekt žadatele/partnera má zajištěny 
vlastní prostředky na realizaci projektu 
(pro partnera platí pouze v případě 
finanční spoluúčasti) a udržitelnost 
projektu tam, kde je udržitelnost 
vyžadována  

02_15_003 Podpora excelentních 
výzkumných týmů 

Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Při změně partnera projektu dokládá příjemce 

společně se Žádostí o změnu. 

SWOT analýza 02_16_041 Vyšší odborné školy Příjemce  / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Škola zájemce 
02_18_067 Implementace strategie 
digitálního vzdělávání II 

Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Při změně partnera projektu na pozici školy 

zájemce dokládá příjemce společně se 
Žádostí o podstatnou změnu. 

Školská inkluzivní koncepce kraje (ŠIKK) více výzev Příjemce Příloha v ZoR/ŽoP 
V případě ukončení platnosti původního 

dokumentu (přílohy) nebo při změně/aktualizaci 
přílohy. 

Trestní bezúhonnost více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Trestní bezúhonnost více výzev Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Při změně partnera projektu dokládá příjemce 

společně se Žádostí o změnu. 

Usnesení místně příslušné Regionální 
stálé konference 

02_17_047 MAP II Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Vyjádření k souladu záměru projektu se 
Strategickým rámcem hospodářské 
restrukturalizace Ústeckého, 
Moravskoslezského a Karlovarského 
kraje 

více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Vyjádření řídicího výboru ITI více výzev Příjemce Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Příloha žádosti. V realizaci dokládá příjemce 
v žádosti o změnu vyjádření ŘV/manažera ITI 

k dané změně dle specifických pravidel. 

Vyjádření statutárního orgánu 
oprávněných partnerů o vědomém 
rozhodnutí se na projektu nepodílet 

02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Vyjádření zahraniční vedoucí vědecké 
instituce 

02_17_043 Teaming II Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Výsledky Hodnocení 2020 (Evaluation 
Summary Report) 

02_15_006 Teaming  Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 



 
 

 
 

Výsledky hodnocení výzvy Teaming 
Phase 2 (Evaluation Summary Report / 
Rejection Letter) 

02_17_043 Teaming II Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Výstup z dotazníkového šetření více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Výzkumný záměr       02_19_076 Inovace v pedagogice Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Vzdělávací plán SmAcc 02_15_004 Smart Akcelerátor Příjemce Příloha ZoR 

Nová příloha s výhledem vzdělávacích aktivit 
projektu na následující rok realizace projektu je 

doložena vždy společně s vyhodnocením 
vzdělávacího plánu za uplynulé období v rámci 

ZoR.  

Vzorová škola 
02_18_067 Implementace strategie 
digitálního vzdělávání II 

Příjemce Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Při změně části B přílohy Vzorová škola dokládá 

příjemce společně se Žádostí o podstatnou 
změnu. 

Zápis z povinné konzultace 02_16_034 Implementace KAP Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Zhodnocení potřeb cílových skupin více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Zkušenost s prací s cílovou skupinou 

02_16_011 Rozvoj klíčových 
kompetencí v rámci oborových didaktik, 
průřezových témat a 
mezipředmětových vztahů  

Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Zkušenost s projektovým řízením více výzev Příjemce 

Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
v případě podstatné změny nebo 

v ZoR/ŽoP, pokud se jedná o změnu 
nepodstatnou.  

Dokládá příjemce společně se Žádostí o změnu 
nebo ZoR/ŽoP  v případě, že to vyplývá z výzvy 

a pro příjemce závazné verze Pravidel pro 
žadatele a příjemce. 

Zkušenost s cílovou skupinou 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Zkušenosti s realizací vzdělávacích 
aktivit/programů zaměřených na 
vzdělávání budoucích lektorů/mentorů 

02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj 
škol I. 

Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Zkušenosti s realizací vzdělávacích 
aktivit/programů zaměřených na 
vzdělávání budoucích lektorů/mentorů 

02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj 
škol I. 

Partner Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 

Při změně partnera projektu dokládá příjemce 
společně se Žádostí o změnu, pokud byla příloha 

pro tento typ partnera požadována dle 
specifických pravidel. 



 
 

 
 

Zkušenosti s cílovou skupinou  
02_18_067 Implementace strategie 
digitálního vzdělávání II 

Příjemce Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Při změně partnera projektu či zapojení nového 

partnera dokládá příjemce společně se 
Žádostí o podstatnou změnu. 

Zkušenosti s prací s cílovou skupinou 
02_18_071 Zvyšování kvality 
neformálního vzdělávání 

Příjemce Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
Při změně partnera projektu dokládá příjemce 

společně s Žádostí o podstatnou změnu. 

Změny mezi povinnou přílohou Business 
plan a skutečně odevzdaným Business 
planém (výsledkem implementace fáze 1 
Teamingu) 

02_17_043 Teaming II Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Způsob výběru 
výzkumných/technických/administrativn
ích  pracovníků 

více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Žadatel oslovil s žádostí o spolupráci 
všechny zřizovatele mateřských a 
základních škol na území v hranicích 
spádového obvodu obce s rozšířenou 
působností, pro které se projekt 
připravuje 

02_15_005  Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání 

Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Žadatel projednal podání žádosti 
s ostatními možnými žadateli v území 

02_15_005  Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání 

Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Žádost o podporu v AJ více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Žádost předložená do Horizontu 2020, 
MSCA, Individual Fellowships- European 
Fellowships 

více výzev Příjemce / 
Příloha žádosti, v realizaci není relevantní znovu 

dokládat/aktualizovat. 

Životopis výzkumného pracovníka více výzev Příjemce Příloha ZoR (Výzva č. 27) 
Výzva č. 27 dokládá se v ZoR s výběrem 

výzkumného pracovníka, v případě dalších výzev 
není relevantní 

Životopisy odborného týmu (CV u všech 
identifikovaných klíčových pozic 
odborného týmu a alespoň 50 % 
ostatních členů odborného týmu CTT) 

více výzev Příjemce 

Příloha k Žádosti o změnu (v IS KP14+) 
v případě podstatné změny nebo 

v ZoR/ŽoP, pokud se jedná o změnu 
nepodstatnou.  

Při změně člena týmu, jehož CV bylo 
předmětem hodnocení. 

 


