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Klíčové změny v textu oproti verzi předcházející
Rozšíření obecných informací především
o cílech politiky soudržnosti,
o strukturálních fondech
a o operačních programech.

Rozšířeny informace o
pravidlech projektového řízení.
Zpřesněny definice typových pozic ve složení projektového týmu.
Zpřesněny definice oprávněnosti a aktualizována tabulka č. 3 Přehled
základních kritérií pro oprávněnost žadatelů a projektů v rámci
OPVK.

Rozpočet projektu – zpřesněna definice způsobilých výdajů.
Kap. Rozpočtu 1 - Osobní výdaje
Doplněna informace o stanovení výše jednotkových mezd.
Kap. Rozpočtu 2 – Cestovní náhrady související s realizací projektu
Doplněny pravidla pro cestovní náhrady pro zahraniční experty.
Kap. Rozpočtu 3 – Zařízení související s realizací projektu
Doplněno upřesnění způsobilosti výdajů na opravu a údržbu.
Doplněno pravidlo pro možnost pořízení motorového vozidla.
Doplněno pravidlo zákazu zapůjčování věcí pořízených z prostředků
finanční podpory na projekt.
Kap. Rozpočtu 6 – Stavební úpravy související s realizací projektu
Doplněn požadavek na předložení dokumentů souvisejících
s plánovanou stavbou.
Kap. Rozpočtu 7 – Přímá podpora
Doplněno pravidlo pro poskytování mzdových příspěvků (omezení
maximálně do dvojnásobku minimální mzdy).
Upřesněno, kdy se cestovné účtuje do kap. 7 a kdy do kap. 5
Rozpočtu.
Kap. Rozpočtu 8 – Doprovodné aktivity
Upřesněn pojem doprovodných aktivit.
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Doplněna kapitola Výdaje na klíčové aktivity projektu (Výdaje

spojené přímo s klíčovými aktivitami projektu musí dosáhnout výše
minimálně 70% celkových způsobilých výdajů projektu).

3.4.4

Upřesněna a zpřehledněna kapitola Křížové financování
Doplněno pravidlo pro použití křížového financování pro potřeby
realizačního týmu.

3.4.5

Doplněna Kapitola Nepřímé náklady
(problematika nepřímých nákladů nově zařazena do Příručky,
souvislost ostatních kapitol Rozpočtu s nepřímými náklady je
zmiňována vždy u příslušné kapitoly).

3.4.6

Doplněny a upraveny definice nezpůsobilých výdajů.

3.5

(3.6)

Rozšířena kapitola Veřejná podpora o podrobné vysvětlení
problematiky veřejné podpory.
Odstraněna kapitola 3.6 Jak vyplnit webovou žádost, která byla
zařazena do samostatně uveřejněného materiálu.

Kapitola 4
4.1

Zpřesněny požadavky na předkládání žádosti, zařazen odkaz na
samostatný dokument Obecný návod jak vyplnit webovou žádost a
návod Jak vyplnit webovou žádost. Tyto části byly vyjmuty
z Příručky a budou uveřejněny samostatně.
Doplněn požadavek na parafování žádosti statutárním zástupcem na
přelepce.

Kapitola 5
5.1.1

Podrobněji rozepsány Hlavní kritéria formálního hodnocení

5.1.2

Podrobněji rozepsány Kritéria pro hodnocení přijatelnosti
Doplněn popis situace, kdy je finalizovaná žádost vrácena žadateli
k odstranění opravitelných nedostatků.

5.1.3

Podrobněji popsán postup hodnocení v případě, že se hodnocení
projektu dvěma nezávislými hodnotiteli významně liší.
Podrobněji popsán postup schvalování projektů.

5.2
Kapitola 6
6.4
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Upřesněn postup Schvalování projektů individuálních a grantových.

Doplněna informace, že v žádosti je nutno specifikovat aktivity a
výstupy, které povedou k udržitelnosti projektu.

Upřesněn požadavek na využití pořízeného majetku v době
udržitelnosti projektu.
6.5.4

Doplněna kapitola Projekty generující příjmy v souladu se zněním
v Příručce pro příjemce.

6.9

Doplnění požadavku v oblasti publicity: Účast EU a ČR na
financování projektu musí být na informačních a propagačních
materiálech vyjádřena následujícím sdělením: „Tento projekt je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.“
Upřesnění aktivit spadajících do povinné publicity.

6.10.1

Doplněna základní pravidla monitorovacích indikátorů.
Doplněn Výklad pojmů monitorovacích indikátorů.
Upraveny definice pro pojmy – Vytvořený produkt a inovovaný
produkt.
Kapitola přepracována v souladu se závaznými postupy pro zadávání
zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, schválenými 12.1.2009
Usnesením vlády.

Kapitola 7

Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5

Celá příručka
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Doplněn pojem oblast podpory (intervence).
Vyjmuta z Příručky, bude uveřejněna samostatně na webu MŠMT /
OPVK pod záložkou KONTAKTY.
Vzor Smlouvy o partnerství – upravena část předmět a účel smlouvy.
Odstraněna z Příručky a zařazena do nového dokumentu (viz vyjmutí
kapitoly 3.6 z Příručky).

Sjednoceno používání pojmů výdaje/náklady.

