
 
 

 

Otázky položené v rámci webináře k výzvě Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 
konaného dne 9. 1. 2018 a odpovědi zpracované ŘO OP VVV 

 

Otázka Odpověď 
Do položkového rozpočtu u jednotlivých pozic se 
uvádí hrubá nebo superhrubá mzda? 

Uvádíte hrubou mzdu. 

Musíme přílohu Realizační tým podepisovat, tj. 
dát v PDF?  

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická 
část, kap. 18.10 Příloha č. 10: Přílohy žádosti o 
podporu – seznam a způsob doložení je žadatel 
povinen tuto přílohu doložit jako originál. Přílohu 
Realizační tým doporučujeme dokládat ve 
formátu .xlxs a podepsat statutárním zástupcem 
přímo v systému IS KP14+. 

Co je to pečetítko? To není elektronický podpis? 
Musí se prosté kopie podepsat pečetítkem? 

V zásadě se jedná o totéž, rozdíl je pouze ve 
způsobu vložení podpisu. Pečetítko - dokument 
primárně zhotovený elektronicky a podepsaný 
statutárním zástupcem přímo v IS KP14+ (ikonka 
pečeti), nebo dokument přímo podepsaný 
zaručeným elektronickým podpisem. Podpis 
musí být vždy totožný se jménem statutárního 
zástupce/zmocněné osoby.   

Může být za originál pokládán i dokument, který 
naskenuji a následně podepíši elektronicky? 

Ano. 

Je možné se zeptat, kolik žádostí už bylo 
podáno? 

V současné chvíli je předloženo 10 žádostí o 
podporu. 

Co když nám v souhlasu školy se zařazením do 
MAP II vyplní souhlas i za i jídelny apod. - vadí to? 
Nebudeme je počítat v našem projektu.   

Pokud bude v příloze Souhlas školy se zařazením 
do MAP II uvedeno mimo školy i IZO a souhlas za 
jídelnu, případně školní družinu, nevadí to. Do 
přílohy Seznam MŠ, ZŠ a ZUŠ zřizovaných v území 
správního obvodu ORP/MČ můžete však uvést 
pouze školy dle IZO, nikoli jídelny, družiny atp.  

V rámci typové pozice KOORDINÁTOR, kterou 
plánujeme v projektu, chceme na této pozici 
zaměstnat 3 osoby ale každou s jinou výší úvazku 
(odráží to velikost území a počet škol o které se 
budou starat). Je to možné uvést jako jednu 
položku? 

Ano, je to možné uvést jako jednu položku. V 
příloze Realizační tým uveďte celkový úvazek za 
3 osoby, počet osob 3 a do sloupce Pracovní 
náplň … uveďte komentář k nastavenému počtu 
osob a plánovaným úvazků. 

 


