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1 IS KP14+
1.1 Zpráva o udržitelnosti
Indikátory
Vykazování milníku 6 00 00 a jeho podřízených není v období udržitelnosti relevantní. Byl tedy zrušen
automatický rozpad 6 00 00 do dolní tabulky: Indikátory, u kterých je vykazována změna/přírůstek
za aktuální sledované období.
Pokud byl rozpad omylem vyvolán poklepem na 6x indikátor v horní tabulce, není již v dolní tabulce
viditelné tlačítko „Aktualizuj z IS ESF“ (vzhledem k tomu, že projekt v systému IS ESF je v této fázi
projektu již stejně zamčen pro úpravy).
Dále bylo zrušeno zobrazení milníku 6 00 00 v horní tabulce, toto ale neplatí pro již založené ZoU,
které ještě mohou tento milník obsahovat.
Do doby než se ze zprávy o udržitelnosti podaří kompletně odstranit 6x indikátory z horní tabulky
je nutno při mylně provedeném rozpadu tyto indikátory odstranit jeden po druhém. Rozpadlý
6x indikátor v ZoU blokuje její podání.

1.2 Nový videotutoriál k žádosti o změnu
Rádi bychom Vás informovali, že jsme na youtube kanálu OP VVV zveřejnili nový videotutoriál, který
popisuje problematiku žádostí o změnu, včetně nejčastějších příkladů změn, se kterými se můžete
setkat.

2 IS ESF 2014+
2.1 Závěrečná zpráva o realizaci
Při podání závěrečné zprávy o realizaci je nutno mít vyplněny data výstupu z projektu na všech
podpořených osobách v IS ESF 2014+, v současnosti toto hlídá kontrola v IS KP 14+ na nově
finalizovaných ZZoR. Kontrola zafunguje jen, pokud je milník 6 00 00 v závěrečné zprávě o realizaci
vykazován. Pokud si nejste jisti, zda máte v IS ESF 2014+ všechna data vyplněna, vykažte v ZZoR
na obrazovce Indikátory milník 6 00 00 – stiskem tlačítka Aktualizuj z IS ESF zároveň dojde v IS
ESF 2014+ ke kontrole, zda jsou uvedena všechna požadovaná data výstupu z projektu. Pokud by
uvedena nebyla, budete na tuto skutečnost upozorněni hláškou při finalizaci ZZoR v IS KP 14+. Poté je
nutné v systému IS ESF 2014+ zkontrolovat data výstupu podpořených osob a chybějící data doplnit,
schválit seznam podpořených osob, přepočítat indikátory v IS ESF 2014+ ke konci sledovaného období
a milník opětovně v ZZoR aktualizovat.
Pokud kontrola ještě nefungovala v čase podání Závěrečné zprávy o realizaci, mohou chybějící data být
důvodem pro její vrácení k přepracování.
Žádáme o doplnění dat a přepočtu indikátorů ke konci ZZoR i v případě, že závěrečná zpráva nebyla
ještě vrácena. Proces opravy může v některých výjimečných případech být proveden i ze strany
administrátora projektu MŠMT.
Kontrola chybějících dat výstupu z projektu na podpořených osobách v IS ESF 2014+ lze provést
i hromadně přidáním sloupce Datum výstupu z projektu na seznamu podpořených osob. Použitím
ozubeného kolečka a volby Vybrat sloupce, tento můžete zaškrtnutím a potvrzením přes uložit (až pod
seznamem sloupců) přidat. Seřazením podle data pak jednoduše zjistíte, kde data scházejí. Po doplnění
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je třeba schválit seznam podpořených osob, znovu vypočítat indikátory ke konci sledovaného období
ZZoR a milník 6 00 00 následně aktualizovat i v systému IS KP 14+ na ZZoR.
Doplnění dat výstupu z projektu má smysl i na projektech, které mají Závěrečnou ZoR schválenou.
Je však třeba před doplněním požádat depeší technickou podporu o odemčení projektu v IS ESF 2014+.
Po odemčení se projekt s půlnocí automaticky zamkne.
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