Nejčastější chyby v žádostech o podporu předložených
do výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území
aktivity A – MAP III
Za účelem předcházení nedostatků v žádostech o podporu předkládaných k datu dalších uzávěrek
uvádíme nejčastější chyby zjištěné při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti, které mohou vést
k nutnosti vrácení žádosti o podporu žadateli k doplnění, popř. k jejímu vyřazení z procesu schvalování.
Chyby v oblasti formálního hodnocení:
➢ Neúplnost údajů v příloze Prokázání vlastnické struktury – zejména nevyplnění části, ve které
žadatel dokládá seznam svých skutečných majitelů v souladu s ust. § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve
znění pozdějších předpisů („AML zákon“). Nelze-li skutečného majitele určit podle AML zákona,
protože konkrétní právní forma žadatele není v AML zákoně výslovně uvedena, předloží žadatel
informaci o fyzické osobě či osobách, které v rámci něj vykonávají nejvyšší řídicí funkci. Žadatel tedy
v části I. přílohy Prokázání vlastnické struktury žadatele uvede do tabulky Seznam skutečných
majitelů jméno a příjmení této osoby/těchto osob, rodné číslo a adresu trvalého pobytu.
➢ Neúplnost údajů v příloze Realizační tým – příloha je vyplněna neúplně (některé údaje chybí), nebo
byl zjištěn nesoulad mezi vyplněnými údaji a návodem pro jejich vyplnění uvedeným formou
komentářů v hlavičce .xls tabulky (např. namísto hodinové sazby u pracovníků zapojených formou
DPP je uvedena sazba za měsíc). Soulad mezi údaji uvedenými v příloze Realizační tým a rozpočtem
projektu v IS KP14+ není předmětem kontroly formálních náležitostí, toto bude posuzováno až ve
fázi věcného hodnocení. Z tohoto důvodu doporučujeme žadatelům, aby v případě DPČ či DPP dbali
na to, aby struktura rozpočtu v IS KP14+ odpovídala struktuře přílohy Realizační tým (tzn., že údaj
ve sloupci rozpočtu Počet jednotek bude roven součinu sloupců F Výše měsíčního úvazku FTE a H
Doba trvání úvazku v měsících v příloze Realizační tým a údaj ve sloupci rozpočtu Jednotková cena
bude odpovídat údaji ve sloupci I Sazba za 1,0 FTE u PS/1 hod. u DPČ/DPP přílohy Realizační tým).
➢ Chybějící údaje v příloze Plná moc (je-li dokládána) – zastupuje-li žadatele/partnera pověřený
zaměstnanec, popř. pověřená osoba, pak musí být toto pověření (plná moc) opatřeno kromě
podpisu pověřeného zaměstnance též elektronickým podpisem statutárního orgánu (v případě
vlastnoručního podpisu též konvertováno do elektronické podoby).
Chyby v oblasti hodnocení přijatelnosti:
➢ Nesprávně nastavený rozpad specifického cíle na méně a více rozvinuté regiony – při vyplňování
rozpadu specifického cíle na kategorie regionů je třeba se řídit tabulkou v kap. 8.1.5 Pravidel pro
žadatele a příjemce – specifická část. Pro aktivitu A – MAP III platí:
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➢ Nesprávně vybraná území na záložce Územní způsobilost – vyplňuje se dle kap. 5.2.2 Pravidel pro
žadatele a příjemce – specifická část:
o místo realizace: jako místo realizace se v této výzvě a pro tuto aktivitu uvádí kraj (NUTS 3), ve
kterém probíhají aktivity projektu,
o místo dopadu:
✓ povinně je nutné uvést okres/okresy, do kterého/kterých mají aktivity projektu dopad,
v případě neuvedení okresu/okresů bude žádost o podporu vrácena k opravě;
✓ jako doporučující lze navíc uvést i obec s rozšířenou působností (ORP), která je vymezena
v příloze Usnesení/Stanovisko místně příslušné RSK, uvedení ORP však není povinně
vyžadováno;
✓ v případě městských částí hlavního města Prahy je třeba jako území dopadu uvést danou
městskou část (správní obvod hl. m. Prahy), v případě uvedení pouze hl. m. Prahy bude
žádost o podporu vrácena k opravě.
➢ Popis klíčových aktivit:
o v rámci činnosti Rozvoj a aktualizace MAP žadatelé často neuvádějí všechny povinné podaktivity,
které je třeba v souladu s Postupy MAP III realizovat; je třeba všechny povinné podaktivity do
popisu realizace klíčové aktivity/příp. do přílohy žádosti vypsat, nebo uvést, že žadatel bude
v rámci projektu realizovat všechny povinné podaktivity popsané v Postupech MAP III u činnosti
A1 Rozvoj a aktualizace MAP;
o v případě, že žadatel plánuje v rámci činnosti A1 Rozvoj a aktualizace MAP realizaci i některé
z volitelných podaktivit (tj. A1.7, nebo A1.11, nebo obě), je třeba to uvést.
➢ Příloha Seznam MŠ, ZŠ a ZUŠ zřizovaných v území správního obvodu ORP/městské části:
o uvádějí se pouze MŠ, ZŠ a MŠ a ZŠ zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona a ZUŠ, které jsou ke
dni podání žádosti o podporu uvedeny v rejstříku škol;
o školy v území se počítají v listě Souhrn dle IZO;
o školy se v tabulkách A i B vypisují dle IZO (nikoli dle RED IZO);
o v tabulce A je třeba uvést do posledního sloupce, do jakých aktivit projektu se škola zapojí;
o počet zapojených škol dle IZO uvedených v tabulce A musí souhlasit s počtem škol dle IZO, které
se uvádějí do přílohy Kalkulačka výpočtu maximální výše CZV pro projekty MAP („Kalkulačka“),
v případě nesouladu bude postupováno dle typu pochybení následujícím způsobem:
✓ uvede-li žadatel nižší počet škol dle IZO, bude vyzván k opravě přílohy Seznam MŠ, ZŠ
a přílohy Kalkulačka; tato změna však nezakládá nárok na navýšení požadovaných celkových
způsobilých výdajů projektu;
✓ uvede-li žadatel vyšší počet škol dle IZO, žádost o podporu může být vyřazena z dalšího
procesu schvalování z důvodu překročení max. výše celkových způsobilých výdajů projektu
(nenapravitelné kritérium F6).
➢ Indikátory:
o v případě MAP III je třeba uvést 3 povinné indikátory, jejich popis (způsob výpočtu cílové
hodnoty) a plánované cílové hodnoty;
o 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí – školy zapojené do aktivit
projektu se zde počítají dle RED IZO (nikoli dle IZO, jako v případě přílohy Seznam škol), v cílové
hodnotě je možné zohlednit zapojení i dalších organizací. Je možné zohlednit i případný úbytek
zapojených škol (odstoupení z projektu, sloučení škol atp.); po celou dobu realizace projektu ale
musí být plněna podmínka zapojení minimálně 70 % škol v území.
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