Výzva č. 02_15_002 pro Krajské akční plány rozvoje vzdělávání v
prioritní ose 3 OP VVV
Řídící orgán OP VVV vyhlašuje dne 8. července 2015 výzvu č. 02_15_002 pro Krajské
akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro
příjem žádostí: 31. srpna 2015.
Text výzvy KAP.pdf (428,30 KB)
Text výzvy KAP - podepsaný.pdf (257,49 KB)
Příloha č. 1 - Indikátory - Výzva KAP.pdf (318,06 KB)
Příloha č. 2 - Postupy KAP.pdf (1,04 MB)
Priloha_c._3_Hodnotici_kriteria_KAP.pdf (476,28 KB) verze 2 - aktuálně platná oproti verzi 1 došlo k formální úpravě kritérií F3 (odstraněna povinnost kontroly číslování
příloh) a F6 (upřesněn způsob dokládání plné moci/pověření v IS KP14+)
( Příloha č. 3 - Hodnoticí kritéria - Výzva KAP.pdf (203,75 KB) verze 1 neplatná)

Vzory příloh k výzvě jsou k dispozici na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy1/prehled-vzoru-prilohy-k-vyzvam
Seznam
obvyklých
cen
vybavení
je
k
dispozici
na: http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Seznam_obvyklych_cen_vybaveni.pdf

Níže naleznete strukturu rozpočtu výzvy v podobě, v jaké bude k dispozici žadatelům
v IS KP14+ při vyplňování žádosti o podporu:
rozpocet_KAP.xlsx (9,60 KB)

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 2 - platná od 24. srpna
2015)
jsou
k
dispozici
zde:
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce/Pravidla_pro
_Zadatele_a_Prijemce_verze_2.pdf
Pravidla pro žadatele a příjemce – část specifickou pro výzvu prioritní osy 3 OP VVV pro
předkládání Krajských akčních plánů (aktuální verze č. 2 - platná od 31. srpna 2015):
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce/Pravidla_pro
_zadatele_prijemce_spec._cast_KAP_verze 2.pdf

Pro práci v aplikace IS KP14+ využijte níže uvedenou příručku:
Uživatelská příručka IS KP14+ - Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu
Uzivatelska_prirucka_Zpracovani_zadosti_v_IS_KP14_v1_0.pdf (5,73 MB)

ŘO OP VVV informuje žadatele o změně výzvy č. 02_15_002 Krajské akční plány
rozvoje vzdělávání:
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+ a datum zahájení příjmu žádostí o
podporu je z 28. 8. 2015 změněno na 31. 8. 2015. Žadatelé tedy mohou zpracovávat
žádosti o podporu v IS KP14+ od 31. 8. 2015 10:00.

Seminář k výzvě
Materiály ze semináře:
I._KAP_zakladni_vychodiska.pptx (1019,24 KB)
Ia._Zakladni_informace_k_vyzve.ppt (424,50 KB)
II._Metodicky_vyklad_vyzvy.pptx (306,57 KB)
III._Financni_rizeni.ppt (466,00 KB)
IIIa._Financni_milniky_vzorovy_priklad.xlsx (22,98 KB)
IV._MS_2014_IS_KP14_.ppt (300,00 KB)
V._Vecne_rizeni.ppt (525,00 KB)
VI._Schvalovaci_proces_a_hodnotici_kriteria.ppt (840,00 KB)
VII._FAQ.pdf (574,83 KB)
FAQ_KAP_aktualizace.pdf (435,76 KB)
Středa, 8. červenec 2015

