
Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+  

 

Titulní stránka ⁄ Strukturální fondy ⁄ OP Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020 

⁄ Dokumentace pro žadatele a příjemce ⁄ Monitorovací systém 2014+  

Monitorovací systém 2014+ 

Cost Benefit Analýza (CBA)  

Cost Benefit Analýza je jeden z formulářů v aplikace IS KP14+. Pokud je výzvou 
definovaná povinnost žadatele k žádosti o podporu předložit také CBA, postupuje 
žadatel dle pokynů uvedených v Uživatelské příručce Zpracování CBA_OPVVVv1-1 final. 
K dispozici má také žadatel přehled chyb v dokumentu nejčastější chyby CBA a testovací 
soubor CBA.  

 Uzivatelska_prirucka_Zpracovani_CBA_OPVVVv1_1_final_a.pdf (2,95 MB)  

 nejcastejsi_chyby_CBA.pdf (95,36 KB) 

 testovaci_soubor_CBA.xlsx (103,04 KB)  

Strom odborností OP VVV – Pokyny pro vyplnění záložky žádosti o podporu 
Seznam odborností projektu  

Součástí formuláře žádosti o podporu v IS KP14+ je záložka Odbornosti projektu. 
Žadatel zde definuje odborovou orientaci svého projektu, a to výběrem z číselníku. Tato 
záložka se netýká prioritní osy 3. Pro práci v IS KP14+ pracujte s kódy odborností a ty 
zadávejte do filtračního pole Kód na dané záložce.  

Více informací naleznete v Uživatelské příručce IS KP14+ - Pokyny pro vyplnění 
formuláře žádosti o podporu.  

  Priloha1_Strom odborností a oborů OPVVV_26_11.xlsx (46,07 KB)  

   

Uživatelské příručky pro práci s certifikáty elektronického podpisu v IS KP14+  

Principy práce s certifikáty v aplikaci MS 2014+  

Žadatel/příjemce je povinen vlastnit osobní kvalifikovaný certifikát, který mu umožní 
v IS KP14+ podepisovat konkrétní formuláře od podání žádosti přes realizaci projektu. 
Vlastnosti certifikátu a stručný popis problematiky je uložen v Uživatelské příručce pro 
podání žádosti o podporu v IS KP14+. Dále je možné využít detailnější příručky Principy 
práce s certifikáty v aplikaci MS 2014+ a Předcházení problémů s certifikátem pro 
podpis v aplikaci MS 2014+.  

ŘO OP VVV doporučuje žadatelům/příjemcům, aby si příručky prostudovali.  

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce-1
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/ISKP_14/Uzivatelska_prirucka_Zpracovani_CBA_OPVVVv1_1_final_a.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/ISKP_14/nejcastejsi_chyby_CBA_1.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/ISKP_14/testovaci_soubor_CBA.xlsx
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/ISKP_14/Priloha1_Strom_OPVVV_26_11.xlsx


 Principy_prace_s_certifikaty_v_MS_2014_.pdf (2,04 MB)  

 Predchazeni_problemu.pdf (852,52 KB)  

   

Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+ 

 Žádost o změnu  

Žádost o změnu je nástrojem, jakým žadatel/ příjemce oznamuje nepodstatné změny, 
resp. žádá o schválení podstatných změn. Veškeré změny jsou administrovány 
prostřednictvím tzv. změnových řízení. Uživatelská příručka obsahuje postupy, jak 
žadatel/ příjemce zakládá změnu, označuje oblasti, ve kterých bude provádět úpravy, 
finalizuje žádost a podepisuje elektronickým podpisem. Žádost o změnu může podat 
žadatel u projekt, který dosáhl alespoň stavu „Žádost o podporu zaregistrována“.  

  zadost_o_zmenu_ISKP_v_1.0.pdf (4,10 MB)  

 Zpráva o realizaci  

Prostřednictvím zprávy o realizaci informuje příjemce o dosaženém pokroku v rámci 
realizovaného projektu. Je předkládána elektronicky, v intervalech stanovených výzvou 
a vydaným právním aktem o poskytnutí/ převodu podpory.  

  zprava_o_realizaci_ISKP_v_1.0.pdf (2,04 MB)  

 Žádost o platbu  

 V žádosti o platbu příjemce předkládá vyúčtování uskutečněných výdajů. Žádost je 
předkládána elektronicky, na samostatném formuláři, avšak ve stejných termínech, 
v jakých je předkládána zpráva o realizaci.  

  Uzivatelska_prirucka_Zadost_o_platbu_v_ISKP14_v1.0_final.pdf (1,67 MB)  
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