
 

 

Příloha č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu výzev:  

02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva pro méně rozvinuté regiony)  

02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva pro hl. m. Prahu) 

 

k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

 

Přehled relevantních příloh k žádosti o podporu naleznete v níže uvedené tabulce. Aktuální znění vzorových příloh k žádosti o podporu jsou 

k dispozici v IS KP14+ u vyhlášené výzvy. Aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy. 

Dokumenty budou přikládány ve formě prosté kopie (scanu) nebo elektronického originálu či úředně ověřené kopie (výpisy primárně zhotovené 

elektronicky nebo dokumenty vzniklé autorizovanou konverzí z listinné do elektronické podoby dle zákona č. 300/2008 Sb.). 

 

Název povinné přílohy žádosti o podporu Způsob doložení přílohy, popis doložení
Forma doložení 

(originál/kopie)
Jazyk 

Vazba 

na kritérium 

hodnocení 

Kdo dokládá

Čestné prohlášení: 

 - přijatelnost (oprávněnost)

 - závěrečné čestné prohlášení

čestné prohlášení v žádosti o podporu  

(v IS KP14+)
originál ČJ F3, P2 Každý oprávněný žadatel

Čestné prohlášení:

 - zřízení školy (škola je/není zřízena 

pro děti/žáky se SVP)

Příloha žádosti o podporu (vzor) originál ČJ F3 Každý oprávněný žadatel

Kalkulačka indikátorů Příloha žádosti o podporu (vzor) originál ČJ F2 Každý oprávněný žadatel

Výstup z dotazníkového šetření MAP
Příloha žádosti o podporu (vzor není 

k dispozici)
prostá kopie ČJ F3, P1 Každý oprávněný žadatel

Název povinně volitelné přílohy žádosti 

o podporu
Způsob doložení přílohy, popis doložení

Forma doložení 

(originál/kopie)
Jazyk 

Vazba 

na kritérium 

hodnocení 

Kdo dokládá

Čestné prohlášení

 - likvidace

 - exekuce

 - insolvenční řízení              

 - bezúhonnost** 

 - bezdlužnost 

Žadatel - příloha žádosti o podporu (vzor) originál ČJ F3, P2 Každý oprávněný žadatel

Čestné prohlášení o výběru režimu veřejné 

podpory
Žadatel - příloha žádosti o podporu (vzor) originál ČJ F3

Každý oprávněný žadatel, resp.

všechny MŠ/ZŠ které NEJSOU zřízené 

státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí 

(tzn. všechny „soukromé subjekty“)

**bezúhonnost fyzických a právnických osob


