Dotazy ze semináře pro žadatele – 18. 2. 2009
OP VaVpI, Prioritní osa 2, Výzva 1.2 – Regionální VaV centra

Z jakého důvodu musí být bonifikován soulad s IPRM?
Povinnost bonifikovat projekty na základě IPRM stanovilo usnesení vlády č. 883/2007 na
základě návrhu Ministerstva pro místní rozvoj.

Je možné ze start-up grantu zaplatit mzdy zaměstnanců a kolik?
Ano, je to možné, pravidla způsobilosti osobních výdajů na zaměstnance a výši příspěvku
hrazeného z OP VaVpI naleznete v Pravidlech způsobilosti výdajů pro běžné projekty,
prioritní osy 2, OP VaVpI. Obecně však platí, že start-up grant je určen zejména na příspěvek na
mzdy pro pracovníky nové v rámci instituce žadatele, resp. partnera. Jeho hlavním účelem je zajistit
plynulý náběh nové infrastruktury, která bude pravděpodobně vyžadovat zvýšení počtu pracovníků,
kteří dosud nebyli zaměstnán žadatelem ani partnerem projektu. Jedná se tedy zejména o navrátilce
ze zahraničí či zahraniční výzkumníky přicházející do ČR, čerstvé absolventy, kteří se stávají novými
výzkumnými pracovníky, případně pro podporu ustavení nově konstituovaných výzkumných skupin.

Může v rámci této výzvy vzniknout tzv. spin-off firma?
Ne, toto v rámci OP VaVpI není možné. OP VaVpI má za cíl podporovat nehospodářskou
činnost.
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Kdy bude vyhlášena druhá výzva v rámci prioritní osy 2?
Předpokládané vyhlášení druhé výzvy v rámci této prioritní osy je plánováno na červen 2009.

Co je vše nutné vkládat do ESOPu v anglickém jazyce?
V elektronickém systému ESOP je v nápovědě přesně uvedeno, co je nutné překládat do
angličtiny. Co se týká stavebně-technické dokumentace, není v angličtině potřeba, avšak
rozpočet je nutné v ESOPu vyplnit i v angličtině.

Je možné, aby projekt v systému ESOP upravovali dva lidé najednou?
Ne, v ESOPu toto není možné, vždy může data upravovat pouze jeden člověk, dbejte ve svém
vlastním zájmu na opatrnost při mazání registrovaných projektů.

Co se v případě OP VaVpI rozumí pojmem region?
V našem případě se nejedná o region v pojetí administrativních hranic. Předpokládá se, že
dopad projektu by se měl realizovat zejména v cílovém regionu. Nicméně je možná i
spolupráce s uživateli výsledků VaV, nebo s partnerem, kteří sídlí v jiném kraji.

V systému ESOP vyplňují žadatelé rozpočet také za partnery projektu?
Ano, v ESOPu je nutné vyplnit rozpočet celkově za žadatele i partnera (partnery). Dále je
v systému ESOP nutné uvést finanční podíl partnera (partnerů) na projektu. Detailní
rozčlenění ve struktuře nákladů, resp. způsobilých výdajů, by mělo být obsaženo
v partnerské smlouvě.

Při spuštění ostré verze ESOPu budou zachována stará data?
Ano, data při spuštění ostré verze budou zachována, případně budou žadatelé upozorněni.
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Partner projektu musí také postupovat dle Pravidel výběru dodavatelů v rámci OP VaVpI?
Ano, pro partnera platí stejné povinnosti jako pro příjemce dotace. Veřejný zadavatel
postupuje při výběrovém řízení nad 2 mil. Kč dle zákona o veřejných zakázkách + ode dne
platnosti Pravidel výběru dodavatelů (v rámci OP VaVpI) pro něj vyplývají určité informační
povinnosti a obecná pravidla, kterými se musí řídit. Při zakázce pod 2 mil. Kč je nutné se vždy
řídit Pravidly výběru dodavatelů, pokud se nejedná o veřejného zadavatele, postupuje taktéž
podle Pravidel. Před platností těchto Pravidel je nutné, aby bylo prokazatelné, že bylo
postupováno dle interních postupů na zadávání zakázek a vysoutěžená cena je tržní.

Co znamená záložka v systému ESOP „Konkurenční projekty“?
V této části uvedete ty projekty, resp. výzkumná centra, jejichž činnost je oborově blízká
vašemu projektu a u nichž lze očekávat doplňkovost, či naopak konkurenci (např. soutěž o
smluvní výzkum od identických cílových skupin). Nejedná se o projekty chystané do
OP VaVpI, o nichž žadatelé nemohou mít spolehlivé informace (s výjimkou tzv. velkých
projektů, které jsou součástí tzv. short listu a jsou veřejné). Jedná se o existující instituce,
institucionální uspořádání, a o to, jakou v něm bude mít předkládaný projekt pozici. Týká se
především projektů (center) v rámci ČR, v relevantních případech se může týkat také
projektů a center v zahraničí.

Je nutné 7 kalendářních dní předem zasílat na adresu opvyzkum@msmt.cz výzvu k veřejné
zakázce, i když se jedná o zakázku nad 200 000 Kč?
Ano, tato povinnost se vztahuje i na tyto zakázky.

U životopisů jednotlivých členů projektu (výzkumný, realizační tým) je doporučený formát
životopisů EUROPASS. Doporučuje tímto řídící orgán dokládat i fotografie, maturitní
vysvědčení, diplom z VŠ apod.?
Formát Europass je doporučený, nicméně se předpokládá, že žadatelé jej upraví a rozšíří
nebo zúží podle potřeb a účelu, k němuž je životopis využíván, tj. u členů výzkumného týmu
pro potřeby posouzení vědecké kvalifikace a výzkumných úspěchů pracovníka. Životopis by
však v žádném případě neměl přesáhnout stanovený rozsah, tj. 3 strany formátu A4.
Fotografie je volitelná, maturitní vysvědčení ani vysokoškolské diplomy není nutné přikládat.
Platí však obecná zásada, že v případě uvedení nepravdivých informací bude projekt vyřazen.
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Je způsobilým výdajem nákup pozemku?
Ano, nákup pozemku je možné zahrnout do způsobilých výdajů, avšak maximálně do výše
10 % způsobilých výdajů. Žadatel ale také musí počítat s tím, že bude nutné zdůvodnit, proč
se právě teď rozhodl pozemek koupit.

Jak máme chápat pojem reference na realizované projekty? Jména a čísla grantů jsou již
uvedena v ESOPu. Je tedy požadováno doložení závěrečné hodnotící zprávy? Popřípadě
jaké jiné další doklady?
Jedná se o zvlášť důležité reference či granty, které podle názoru žadatele dokládají jeho
kvalitu a způsobilost pro realizaci projektu. Rozhodně se tím nemyslí, že by bylo nutné
dokládat kopii smlouvy ke každému grantu, ke kterému se data v ESOP odkazují. Většina
potřebných údajů bude skutečně vyplněna v ESOPu a je možné je ověřit v Centrální evidenci
projektů. Opravdu by se mělo jednat o významné granty, na které je žadatel právem pyšný.

Je nutné dělat výběrové řízení na unikátní zařízení?
Pokud se jedná o unikátní zařízení, je nutné toto doložit znaleckým posudkem a do
způsobilých výdajů je možné zahrnout cenu do výše znaleckého posudku.
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