Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1 – Malá Strana
IČO: 00022985

Č. j.: MSMT-29871/2017-8

ROZHODNUTÍ č. 17_052/0008363-02 O ZMĚNĚ ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
č. 17_052/0008363-01 ve znění pozdějších rozhodnutí o změně
(dále jen „Rozhodnutí o změně č. 1“)
Název projektu dle MS2014+:
Registrační číslo projektu dle MS2014+:

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363

Účastník řízení:
Název: Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)
Sídlo: Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1
IČO: 45768455

(dále jen „Příjemce“).
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“) a správní orgán příslušný dle § 14 odst. 2
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů rozhodlo v řízení o žádosti Příjemce č. 4, ze dne 15.
5. 2018, č. j. MSMT-29871/2017-7 (dále také „žádost o změnu“) podle ustanovení § 14o rozpočtových
pravidel takto:
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 17_052/0008363-01 ze dne 19. 12. 2017, č. j.: 29871/2017-3 se mění
následovně:
I.

Bod 4, příloha č. 2 - Žádost o podporu včetně všech příloh schválená Poskytovatelem dotace ke dni
vydání tohoto Rozhodnutí – zpřístupněná Příjemci v IS KP14+ a Poskytovateli dotace v MS2014+
v části V Závěrečná ustanovení se mění následovně:

Změna rozpočtu:


Vznik nové pozice Expert specialista 1.1.2.1.1.1.14 (pozice na PS).
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Přesuny finančních prostředků v rozpočtu projektu:

II.



Z položky 1.1.2.1.1.2.07 Expert specialista přesun ve výši 1 214 400,- Kč do nové položky
1.1.2.1.1.1.14 Expert specialista.



Z položky 1.1.2.1.1.1.03 Týmový manažer přesun ve výši 184 800,- Kč do nové položky
1.1.2.1.1.1.14 Expert specialista.



Z položky 1.1.2.1.1.1.03 Týmový manažer přesun ve výši 20 000,- Kč do položky 1.1.2.1.4 FKSP.



Z položky 1.1.2.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z DPP přesun ve výši 3 888,- Kč do položky
1.1.2.1.4 FKSP.



Z položky 1.1.2.7.1.08 Grafický manuál a vizuální identita přesun:
o ve výši 96 900,- Kč do položky 1.1.2.1.1.2.11 Grafik,
o ve výši 19 225,- Kč do položky 1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a
DPČ,
o přesun ve výši 6 921,-Kč do položky 1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z
platů a DPČ,
o přesun ve výši 70 000,- Kč do položky 1.1.2.1.1.3.17 Specialista na veřejné zakázky,
o přesun ve výši 6 954,- Kč do položky 1.1.2.1.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení
z DPP.



Z položky rozpočtu 1.1.2.7.1.02 Webové stránky projektu přesun:
o ve výši 93 075,- Kč do položky 1.1.2.1.1.2.11 Grafik,
o ve výši 23 268,75 Kč do položky 1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a
DPČ,
o ve výši 8 376,75 Kč do položky 1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a
DPČ,
o ve výši 122 500,- Kč do položky 1.1.2.1.1.3.11 IT pracovník,
o ve výši 2 779,50 Kč do položky 1.1.2.1.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP.

Bod 4.3., v části II Povinnosti příjemce se mění následovně:
z:
Finanční milníky
Průběžný finanční milník projektu

Období plnění
1.1.2018 – 31.12.2018
1.1.2019 – 31.12.2019

Povinnost
vyúčtovat (Kč)
26 531 227,82 Kč
50 483 302,26 Kč
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Hraniční finanční milník projektu

1.1.2018 – 31.12.2020

106 614 418,51 Kč

Průběžný finanční milník projektu

1.1.2021 – 31.12.2021
1.1.2022 – 31.10.2022

77 650 367,89 Kč
58 929 074,10 Kč

na:
Finanční milníky

III.

Období plnění

Povinnost
vyúčtovat (Kč)

Průběžný finanční milník projektu

1.1.2018 – 31.12.2018
1.1.2019 – 31.12.2019

26 531 227,82 Kč
50 483 302,26 Kč

Hraniční finanční milník projektu

1.1.2018 – 31.12.2020

106 614 418,51 Kč

Průběžný finanční milník projektu

1.1.2021 – 31.12.2021

77 650 367,89 Kč

V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce, obecná část, verze 5, účinná od 9. listopadu 2017
dochází k navýšení úvazků na 1,2 u odborných zaměstnanců projektu u pozic:
Metodik specialista
Týmový manažer
Lektor/tutor
Odborný krajský metodik

Nedílnou součástí Rozhodnutí o změně č. 1 jsou přílohy, které jsou k dispozici v elektronické verzi v
MS2014+ na formuláři Žádost o změnu č. 4, č. j. 29871/2017-7.
V ostatních částech zůstává Rozhodnutí o poskytnutí dotace 17_052/0008363-01 beze změny.
Časová způsobilost výdajů v návaznosti na schválení žádosti o změnu č. 4 je ode dne vydání tohoto
Rozhodnutí o změně č. 1.
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POUČENÍ
Proti tomuto Rozhodnutí o změně č. 1 není v souladu s § 14q, odst. 2 rozpočtových pravidel přípustný
řádný opravný prostředek.
Rozhodnutí o změně č. 1 nabývá právní moci dnem doručení Příjemci.

PŘÍLOHA
Žádost o změnu č. 4, č. j. 29871/2017-7 přístupná v elektronické verzi v IS KP14+ na formuláři Žádost o
změnu.

V Praze
Otisk úředního razítka

za sekci operačních programů
Mgr. Stanislav Tvaroh
ředitel Odboru administrace projektů regionálního školství

4/4

