Nejčastější chyby v projektových žádostech předkládaných v rámci výzvy OP
LZZ č. 40 – Vzdělávání v eGON Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností
1. uvedení kurzů v klíčových aktivitách, které nejsou akreditované Institutem pro
místní správu Praha
Komentář: Do projektu lze zařadit pouze kurzy v současné chvíli realizované Institutem, případně
kurzy v akreditačním řízení či s datem spuštění kurzu. Pokud se jedná o kurzy, které toto nesplňují,
pak nemohou být do projektu zařazeny.

2. nejsou uvedeny údaje o cílové skupině projektu
Komentář: Výběr zastoupení a velikosti cílové skupiny není podložen věcnou analýzou potřeb dané
cílové skupiny, údaje o velikosti cílové skupiny nejsou uvedeny v žádosti vůbec. Údaje o cílové
skupině mají zásadní dopad na velikost projektu, na popis aktivit, hodnoty monitorovacích indikátorů
apod.

3. chybí provázání položek rozpočtu s klíčovými aktivitami
Komentář: Z projektu není zřejmé, jak jsou položky rozpočtu provázány s realizací projektu a k čemu
budou použity.

4. uvedení nezpůsobilých výdajů (např. spotřební materiál, technika pro
manažera projektu apod.)
Komentář: Způsobilé výdaje ve výzvě č. 40 jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy „Popis projektu
eGovernment v krajích a obcích s rozšířenou působností“ a není možné do projektu zařadit výdaje,
které jdou nad rámec tohoto výčtu, kromě tzv. výdajů vyplývajících přímo ze smlouvy (audit, publicita).

5. nadhodnocení položek v rozpočtu, např. na audit projektu
Komentář: Náklady na audit musí být v poměru k velikosti projektu a musí splňovat základní pravidla
pro způsobilost výdajů, jako je efektivita, hospodárnost a účelnost. Toto se týká všech položek
rozpočtu.

6. nesprávné vyplnění údajů v kapitole č. 12 žádosti „Zdroje financování a
náklady projektu“
Komentář: Povinné spolufinancování z vlastních prostředků žadatele ve výši 15 % je uvedeno
nesprávně v položce „Soukromé prostředky“ (kapitola č. 12 žádosti „Zdroje financování a náklady
projektu“). Vlastní prostředky žadatele mají být uvedeny v položce „Příspěvek z národních veřejných
zdrojů“ (automaticky po provedení rozpadu financí v IS Benefit7).

7. nesprávné uvedení indikátoru 07.45.00 Počet podpořených organizací celkem
Komentář: Do tohoto počtu se zahrnuje předkladatel žádosti a jeho partneři uvedení v žádosti o
finanční podporu. Pokud nemá projekt partnera, hodnota tohoto indikátoru bude 1.
Bližší členění indikátorů a jejich výklad lze nalézt v Metodice monitorovacích indikátorů D8 na stránce
http://www.esfcr.cz/file/7596/

