
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 17.3

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Projekt „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (IKAP B2) – změny v uzavřených 
smlouvách

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Změna Výzvy Implementace krajských akčních plánů II a Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 2. 6. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

17.3-1 Název: Bod 17.3 Priloha 1.pdf Seznam partnerů projektu IKAP B2 U

17.3-2 Název: Bod 17.3 Priloha 2.pdf Vzor dodatku ke smlouvě o 
partnerství s finančním příspěvkem U

17.3-3 Název: Bod 17.3 Priloha 3.pdf
Vzor uzavřených smluv o partnerství 
s finančním příspěvkem s partnery 
pořadové číslo 7 – 51

U

17.3-4 Název: Bod 17.3 Priloha 4.pdf Aktuální text výzvy Implementace 
krajských akčních plánů II U

17.3-5 Název: Bod 17.3 Priloha 5.pdf Metodický dopis č. 1_Pravidla pro 
žadatele a příjemce – specifická část U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

změnu Výzvy Implementace krajských akčních plánů II a změnu Pravidel pro žadatele a příjemce – 
specifická část dle přílohy č. 4 a č. 5 tohoto materiálu;



B) rozhoduje

o uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem s partnery projektu pořadové 
číslo 7 - 51 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, a to podle vzoru dodatku uvedeného v příloze č. 2 tohoto 
usnesení.

Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 bylo schváleno partnerství, 
realizace a financování projektu „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (IKAP B2) a bylo 
rozhodnuto o uzavření partnerských smluv s finančním příspěvkem v rámci tohoto projektu. Projekt je 
realizován v rámci Výzvy Implementace krajských akčních plánů II (dále jen „Výzva IKAP II“).

V období od 24. 3. 2020 do 31. 3. 2020 bylo uzavřeno 45 smluv o partnerství s finančním příspěvkem s 
partnery pořadové číslo 7 – 51 dle vzoru, který je přílohou č. 3 tohoto materiálu. Seznam partnerů projektu 
IKAP B2 je přílohou č. 1 tohoto materiálu.

Partnery projektu pořadové číslo 7 – 51 jsou střední školy z Ústeckého kraje, které jsou v projektu zapojeny 
do aktivity č. 7 „Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů“. Cílem této 
aktivity je zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit škol (SŠ a VOŠ) a školských 
poradenských zařízení jednotkovými náklady naplňujících opatření definovaná v krajském akčním plánu a 
školním akčním plánu. Aktivita č. 7 zahrnuje podaktivity: 7a Zahraniční mobility pedagogických pracovníků 
škol a školských poradenských zařízení (není v rámci projektu IKAP B2 realizována), 7b Zapojení odborníka z 
praxe do výuky na SŠ/VOŠ, 7c Tandemová výuka na SŠ/VOŠ, 7d Doučování žáků SŠ ohrožených školním 
neúspěchem, 7e Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatelů, 7f Personální podpora – Koordinátor 
spolupráce školy a zaměstnavatele, 7f Personální podpora – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele.
Dle původní Výzvy IKAP II byla věcná a časová způsobilost výdajů pro aktivitu 7b – 7g stanovena ode dne, 
který následuje po dni, ve kterém byla partnery (SŠ a VOŠ) ukončena fyzická realizace projektu, který tito 
partneři realizovali v rámci výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II (02_18_065 a 02_18_066), a v němž jsou 
realizovány obsahově totožné aktivity s aktivitami 7b – 7g IKAP II.

V reakci na důsledky pandemie COVID-19, kvůli které dochází k prodlužování projektů ve výzvách Šablony 
pro SŠ a VOŠ II (02_18_065 / 02_18_066), byla Řídícím orgánem OP VVV provedena změna Výzvy IKAP II 
a vydán Metodický dopis č. 1 měnící Pravidla pro žadatele a příjemce – specifickou část (dále jen „Pravidla“). 
Na základě těchto změn je nově umožněn souběh aktivit 7b -7g realizovaných v rámci projektu z Výzvy IKAP 
II a projektů škol z výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II (02_18_065 / 02_18_066), přičemž možnost zahájení 
realizace aktivity 7b -7g v projektu z Výzvy IKAP II a věcná a časová způsobilost nákladů nastává vždy po 
ukončení realizace věcně totožné aktivity (tzv. šablony) v projektu výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II, nikoli již 
tedy po ukončení celého projektu ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ II. Aktuální text Výzvy IKAP II je přílohou 
číslo 4 tohoto materiálu. Metodický dopis č. 1 měnící Pravidla je přílohou č. 5 tohoto materiálu.
V souvislosti se změnou Výzvy IKAP II a Pravidel je nutné s partnery projektu zapojenými do aktivity 7 (7b – 
7g), tj. partnery pořadové č. 7 – 51, uzavřít dodatek ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem 
zohledňující tyto změny.

Stanovisko odboru LP: Odbor LP uplatnil procesní připomínky k formulaci usnesení a k dodatku. Samotné 
znění nových ustanovení smlouvy prováděných v dodatku nebylo předmětem právního posouzení, neboť jde 
o věcnou záležitost. Formulace úprav ve smlouvě tak, aby odpovídaly změnám v aktuální Výzvě IKAP II a v 
Metodickém dopisu č. 1, je v gesci odboru SPRP.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:



Ing. Jaroslava Kuszniruková
vedoucí odboru strategie, přípravy a 
realizace projektů

Ing. Radovan Novák
vedoucí oddělení lidských zdrojů, 
podpory průmyslu a podnikání

Mgr. Martina Želinová Langweilová,
samostatná referentka odboru 
strategie, přípravy a realizace projektů

Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Jaroslava 
Kuszniruková 4. 6. 2021

2 Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)   Mgr. Iva Dvořáková 9.6.2021

Podpis zpracovatele:  Bc. Robert Kusek 4. 6. 2021


