Časté chyby při vyplnění IS KP14+
Při hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí o podporu podaných
do výzev ITI BMO narážíme opakovaně na následující chyby – jedná se o vyplnění záložky
Podopatření a vyplnění modulu Veřejné zakázky v IS KP14+.
1) ZÁLOŽKA PODOPATŘENÍ
U každé žádosti o podporu musí být vyplněna záložka Podopatření tak, aby byla v souladu
s Vyjádřením Řídicího výboru ITI, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.
Na první straně přílohy Vyjádření Řídicího výboru ITI lze nalézt kolonku „Vazba podopatření
na specifické cíle integrovaného nástroje“. Tato kolonka musí korespondovat s žádostí o
podporu vyplněnou v IS KP14+, záložka Podopatření.
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Podopatření se v systému jmenují stejně, ale jedná se o rozdílné záznamy. V systému musí být vybrána všechna podopatření, na základě výše
uvedené kolonky ve Vyjádření ŘV ITI a jejich procentní podíl, který musí dohromady činit 100 %. Podopatření se od sebe odlišují názvem
specifického cíle integrovaného nástroje (v IS KP se jedná o „Specifický cíl IN“), na který je dané podopatření navázáno.

Příklad:
Dle výše zmíněného příkladu Vyjádření ŘV ITI budou vybrána následující opatření a specifický cíl IN:
V systému musí být vybrána následující podopatření:
•

Název podopatření: C.4: Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení-06.2.67.2.4
Název specifického cíle, na který je podopatření navázáno: C. II – Rozvinout inovační potenciál BMO
Procentní podíl: 10 %

•

Název podopatření: C.4: Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení -06.2.67.2.4
Název specifického cíle, na který je podopatření navázáno: C. III – Zvýšit vzdělanostní úroveň obyvatelstva s důrazem na relevanci
a rozvoj vybraných klíčových kompetencí
Procentní podíl: 90 %
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Důležité!
Po vybrání prvního podopatření v systému je nejdříve nutné vyplnit procentuální podíl (systém nyní neumožňuje uživateli intuitivně zkontrolovat,
zda zvolil správný specifický cíl integrovaného nástroje – v dohledné době bude upraveno), až po doplnění procentního podílu žadatel případně
přidá další podopatření a to tak, že klikne na „Nový záznam, naskočí druhé podopatření se stejným názvem, ale bude mít odlišný název ve sloupci
Specifický cíl IN. Také u druhého záznamu je nutné doplnit procentní podíl a to tak, aby součet podílů byl vždy 100 %. Pokud je ve Vyjádření ŘV
ITI uveden pouze jeden specifický cíl, zadává žadatel do systému pouze jeden záznam s podílem 100 %.
Ve výsledku by to mělo vypadat takto:
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2) MODUL VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Veřejné zakázky (VZ) jsou nově v MS2014+, resp. v IS KP14+ vedeny jako samostatný modul.
S jednotlivými VZ se zde pracuje samostatně. Každá uvedená zakázka v modulu musí být
nejpozději v den podání žádosti o podporu finalizovaná a podaná. Finalizování a podání VZ
jsou dva samostatné kroky.
V případě vrácení VZ (v rámci výzvy k doplnění) je nutné nově upravit každý záznam VZ, které
se výzva k doplnění týká zvlášť. Záznam je nutné v systému nejprve odfinalizovat, následně
upravit dle skutečnosti, opětovně finalizovat a následně podat. Upravený záznam VZ je
nutno podat nejpozději ve stejný den jako upravenou žádost o podporu.
Vypracovala: Ing. Kateřina Blažková
e-mail: blazkova.katerina@brno.cz
V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Kontakty na pracovníky Nositele ITI a Zprostředkující subjekt ITI naleznete na
http://iti.brno.cz/
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