Nejčastější chyby v předložených žádostech o podporu
do výzvy č. 02_20_082
Akční plánování v území
Workshop pro žadatele v aktivitě A – MAP III
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Fáze hodnocení a schvalování projektů
Nejčastější chyby zjištěné při formálním hodnocení
Nejčastější chyby zjištěné při hodnocení přijatelnosti
Přestávka
Diskuse, zodpovídání dotazů z chatu

1.
Fáze hodnocení a schvalování projektů

Průběžná výzva:
- uzávěrka každý poslední den v měsíci až do 31.12.2021
- od 1.1.2022 průběžný příjem žádostí až do 31.3.2022
Fáze schvalování žádosti o podporu:
kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí - interní hodnotitelé

20 PD

věcné hodnocení - Hodnoticí komise

40 PD

kompletace dokumentace k právnímu aktu - Řídicí orgán

15 PD

vydání právního akt o poskytnutí/převodu podpory - Řídicí orgán

40 PD

Celkem cca 115 pracovních dní (tj. cca 7 měsíců) od podání žádosti o podporu do jejího schválení.

Kdy podat žádost o podporu, abychom hladce navázali na projekt MAP II?
Viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část:
1)

kap. 7.1.1 - zahájit realizaci zvolené povinně volitelné aktivity projektu do 6 měsíců od vydání
právního aktu

2)

kap. 8.7.1 – realizace MAP III může být zahájena nejdříve po ukončení MAP II

Žádost o podporu je třeba předložit v takovém okamžiku, aby obě tyto podmínky byly splněny.
Časově cca 12 měsíců před datem ukončení MAP II.

2.
Nejčastější chyby zjištěné při formálním hodnocení

• příloha Realizační tým
chybějící údaje, nesoulad mezi vyplněnými údaji a návodem pro jejich vyplnění
uvedeným formou komentářů v hlavičce .xls tabulky
• příloha Prokázání vlastnické struktury
nevyplnění části, ve které žadatel dokládá seznam svých skutečných majitelů
v části I. Prokázání vlastnické struktury žadatele uvádět do tabulky Seznam
skutečných majitelů jméno a příjmení této osoby/těchto osob, rodné číslo
a adresu trvalého pobytu.
• příloha Plná moc
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)

3.
Nejčastější chyby zjištěné při hodnocení přijatelnosti

Rozpad specifického cíle
• Chybné uvedení výše procent rozpadu cíle na méně a více rozvinuté regiony

Viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 8.1.5 :
Místo realizace projektu

Místo dopadu projektu

Méně rozvinutý region

Méně rozvinutý region

Více rozvinutý region

Více rozvinutý region

Méně rozvinutý
region

Více rozvinutý
region

100 %

0%

0%

100%

Umístění projektu
•

Chybně zvolená území realizace a dopadu
Viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.2.2:

 Místo realizace:
 kraj

 Místo dopadu:
 nutné uvedení okresu/okresů
 doporučujeme uvést i ORP uvedenou v příloze Usnesení/Stanovisko místně příslušné RSK

 v případě hl. m. Prahy uvedení městské části

Klíčové aktivity projektu
• chybí uvedení povinných činností a podaktivit dle výzvy, resp. Postupů MAP III
• uvedení vyloučené aktivity implementace MAP mezi klíčové aktivity projektu
Viz text Výzvy, bod 5.1.1, bod 5.1.2 a příloha Postupy MAP III
Doporučujeme:

 formulaci závazku realizace povinných činností a podaktivit v souladu s Postupy MAP III
 případné podrobnější uvedení toho, co a jak bude v povinných činnostech/podaktivitách
realizováno s ohledem na územní specifika

 uvedení volitelných podaktivit, pokud budou realizovány

Podaktivity A1

KA 1. Řízení projektu (povinná aktivita)
KA 2. MAP III (povinně volitelná aktivita)
– v jejím rámci realizace činností A1 a A2

A1 Rozvoj a aktualizace MAP

A2 Evaluace procesu místního akčního plánování

A 1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP
A 1.2 Zpracování komunikačního plánu,
zpracování a realizace konzultačního procesu jako
součásti komunikačního plánu
A 1.3 Pracovní skupina pro financování
A 1.4 Pracovní skupiny ke čtenářské a
matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu
každého žáka
A 1.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti

A 1.6 Pracovní skupiny pro další témata
A 1.7 Podpora škol v plánování
A 1.8 Místní akční plánování
A 1.9 Spolupráce s projektem KAP
A 1.10 Spolupráce s projektem poskytujícím
metodickou podporu akčnímu plánování v území
A 1.11 Spolupráce s ostatními projekty IPs, IPo
koncepčními

Povinná/volitelná
povinná

povinná
povinná
povinná

povinná

volitelná
volitelná
povinná
povinná
povinná
volitelná

Indikátory
Žadatel volí 3 povinné indikátory, uvádí i popis výpočtu cílových hodnot
Výstupy:
5 49 01 Počet regionálních systémů - MAP - vždy hodnota 1
5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická setkání – vždy 4 povinné pracovní skupiny + případně další,
budou-li zřízeny a splní-li podmínky stanovené v příloze výzvy č. 1 Indikátory

Výsledek:
5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí
- školy zapojené do aktivit projektu se zde počítají dle RED IZO
- - je možné v cílové hodnotě 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.

RED IZO x IZO
IZO –Identifikační Znak Organizace
- identifikátor škol, pod kterým je škola uvedena
v rejstříku škol

RED IZO - Resortní identifikátor právnické osoby
- vedle IZO je škole přidělen ještě RED IZO

- devítimístné číslo, zpravidla začíná číslicí 0, 1
nebo 2

- devítimístné číslo zpravidla začínající číslicí 6

- různé součásti větších škol mají vlastní IZO,
např. pokud jsou pod jednou hlavičkou
dohromady MŠ a ZŠ, nebo další součásti školy
(školní jídelna, školní družina atp.)

- RED-IZO je pro jednu školu (jednu právnickou
osobu) přiděleno jedno

Seznam MŠ, ZŠ a ZUŠ zřizovaných v území správního obvodu
ORP/městské části (povinná příloha žádosti)
• uvádějí se pouze: MŠ, ZŠ, MŠ a ZŠ zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona a ZUŠ, které jsou ke dni
podání žádosti o podporu uvedeny v rejstříku škol;
• školy v území se počítají v listě Souhrn dle IZO;
• školy se v tabulkách A i B vypisují dle IZO (nikoli dle RED IZO);
• v tabulce A je třeba uvést do posledního sloupce, do jakých aktivit projektu se škola zapojí;
• 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).

Kontakty, zodpovídání dotazů k výzvě

ap@msmt.cz

Poradenství, metodická pomoc, sdílení dobré praxe v území
Národní pedagogický institut ČR
Aktivita A (MAP) – projekt SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v území)
- kontakty na pracovníky center podpory v krajích: https://vedemeskolu.npicr.cz/

Od cca prosince 2021 – po ukončení projektu SRP - bude metodická podpora poskytována projektem
realizovaným v rámci aktivity C této výzvy (návaznost na projekty SRP a P-KAP)

4.
Přestávka

5.
Diskuse
Zodpovídání dotazů z chatu

