Prodloužení projektů v II. vlně šablon
z důvodu mimořádných opatření ve školách a školských zařízení
Řídicí orgán OP VVV umožnil prodlužování projektů výzev 02_18_63/02_18_64
a 02_18_65/02_18_66 již na jaře 2020, a to podle počtu dní uzavření školy/školského zařízení.
V souladu s aktualizací Sdělení k realizaci šablon z 13. 10. 2020 mohou školy prodlužovat projekty
bez ohledu na počet dní uplatňovaných mimořádných opatření.
Prodloužení projektů umožňují aktualizované výzvy, které dávají rámec možnému prodloužení. Doba
realizace projektů je možná maximálně 30 měsíců.
V případě, že příjemce v návaznosti na dopady mimořádných opatření není schopen realizovat aktivity
projektu dle původního harmonogramu, může požádat o prodloužení projektu. Nové datum ukončení
realizace projektu stanoví příjemce dle své potřeby bez nutnosti vypočítat datum podle počtu dnů
uzavření či omezení provozu školy/třídy/skupiny. O prodloužení projektu je možné požádat
opakovaně, i pokud byl projekt již prodloužen (např. na jaře 2020 o počet dní uzavření školy). Datum
ukončení je nejvhodnější stanovit jako poslední den v měsíci, a to i u projektů, kterým již byla
prodloužena realizace do např. 20. dne v měsíci.
Vzhledem k nepředvídatelnému vývoji situace je vhodné podat žádost o prodloužení cca 3 měsíce před
koncem realizace projektu, kdy bude zřejmé, zda je opravdu nutné prodloužit realizaci projektu,
a o jakou dobu.
Prodloužení projektu je možné prostřednictvím podání žádosti o změnu v IS KP14+. Žádost o změnu
(nové datum ukončení realizace projektu) musí být řádně zdůvodněna, avšak k žádosti nemusí být
doloženy dokumenty potvrzující uzavření či omezení provozu škol a školských zařízení.
Pokud chce škola/školské zařízení prodloužit realizaci projektu a zároveň provést změnu aktivit, tak
nelze o tyto dvě změny v IS KP 14+ požádat zároveň v jedné žádosti o změnu. Důvodem je technické
nastavení systému, kdy výběrem obrazovky Finanční plán (z důvodu změny aktivit) nemůže následně
ŘO upravit datum předložení závěrečné ZoR na této obrazovce. Příjemce však nemůže datum
předložení závěrečné ZoR upravovat ze své strany. Z tohoto důvodu je nutné promyslet, která žádost
o změnu bude podána jako první a případně kontaktovat administrátora MŠMT ohledně záměru školy
realizovat takové změny.
Ve III. vlně šablon je prozatím možné požádat o prodloužení realizace projektu v rámci nastavení výzvy
na max. 24 měsíců a zároveň stanovit datum ukončení projektu max. do 30. 6. 2023. Ve III. vlně šablon
může datum předložení závěrečné ZoR na obrazovce Finanční plán upravit sám příjemce a je tedy
možné podat v jedné žádosti o změnu jak žádost o prodloužení realizace projektu, tak žádost o změnu
aktivit. Postup k editaci záložky Finanční plán je uveden v kap. 8.3 uživatelské příručky IS KP 14+
dostupné na odkazu https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1015297.htm?a=1.
V případě dotazů kontaktujte konzultační linku pro šablony na tel. 234 814 777 každý pracovní den od
9 do 15 hodin, popř. zašlete dotaz na e-mail dotazyZP@msmt.cz.
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