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METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

 

 

Název: Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (KAP) 

Prioritní osa: 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání 

Číslo výzvy: 2 
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 Identifikace výzvy 

Prioritní osa  
3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Tematický cíl  

10 – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a 

odborného výcviku k získávání dovedností a do 

celoživotního učení 

Investiční priorita 

1 - Omezování a prevence předčasného 

ukončování školní docházky a podpora rovného 

přístupu ke kvalitním programům předškolního 

rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání, možnostem formálního 

a neformálního vzdělávání, které umožňuje 

zpětné začlenění do procesu vzdělávání a 

odborné přípravy 

Specifický cíl 

3 - Rozvoj systému strategického řízení a 

hodnocení kvality ve vzdělávání 

5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné 

přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh 

práce 

Doba trvání  72 měsíců 

Alokace 340 000 000 Kč 

 

 

 Základní informace 

Název poskytovatele podpory: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Název subjektu, který přijímá žádosti o poskytnutí podpory:  

Odbor řízení Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

 

Název subjektu, který provádí hodnocení a výběr projektů: Odbor řízení OP VVV 
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Veřejná podpora: 

Podpora není poskytována v režimu veřejné podpory. 

 

 

 Předmět a účel programu podpory 

Cíl programu 

- Cílem je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění 

Dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy kraje a zlepší kvalitu 

vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu slabých škol, slabších žáků a rozvoj 

potenciálu každého žáka.  

 

Podporované aktivity 

- Vzdělávání a organizace tematických setkávání ředitelů středních škol zaměřeného 

na zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků 

vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. 

- Podpora přípravy, realizace a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje 

vzdělávání (KAP), které budou nástrojem implementace vybraných specifických 

opatření Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání prioritně pro oblast 

odborného vzdělávání a jeho relevance k trhu práce ve stanovených prioritních 

oblastech: 

 kvalita spolupráce škol a zaměstnavatelů; 

 polytechnické vzdělávání – průřezové téma bude zpracováváno i pro MŠ a ZŠ; 

 podnikavost - průřezové téma bude zpracováváno i pro ZŠ (minoritně MŠ); 

 kariérové poradenství -  průřezové téma bude zpracováváno i pro ZŠ; 

 sítě škol celoživotního učení včetně potřeb infrastruktury; 

 inkluzivní vzdělávání (specifická pozornost bude zaměřena na problematiku 

inkluze; v této oblasti bude potřeba úzce spolupracovat s Agenturou pro sociální 

začleňování – dále jen ASZ); 

 rozvoj infrastruktury  (pro oblast podpory polytechnického vzdělávání i pro ZŠ 

a MŠ); 

 volitelná témata: 

 jazykové vzdělávání včetně potřeb  infrastruktury; 

 ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, 

konektivita škol); 

 základní gramotnosti; 

 další dle identifikace v území. 
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- Plánování investičních akcí, které území bude chtít podpořit z Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP) a Operačního programu Praha – pól růstu 

(OP PPR).  

- Výběr a příprava týmu metodiků pomáhajících realizovat krajské strategie, tematické 

intervence v krajích, propagace, řízení, aktivizace stakeholderů v krajích. 

- Vznik funkčního systému spolupráce pro vytvoření KAP v území. Podmínkou je 

zapojení zástupců všech středních a vyšších odborných škol na území kraje, včetně 

škol, které kraj nezřizuje, mimoškolního vzdělávání, rodičů, zástupců firem, (ASZ)  

a dalších klíčových aktérů na území kraje. Nezbytným požadavkem je rovněž těsná 

spolupráce a koordinace aktivit s relevantními realizátory systémových projektů OP 

VVV, které  obsahují aktivity na podporu procesu tvorby KAP a místních akčních 

plánů. 

Realizace procesu tvorby krajských akčních plánů se musí řídit Postupy KAP, viz příloha č. 2. 

- Řízení projektu 

- Vnitřní evaluační aktivity realizované v rámci projektu příjemcem jako součást 

činnosti realizačního týmu projektu, a to včetně nezbytných výdajů na získávání 

potřebných dat vč. dílčích externích zpracování. Tato podporovaná aktivita je 

povinná. 

Při věcném hodnocení projektové žádosti bude kladen důraz na složení realizačního týmu. 

Vhodné řešení je intenzivní zapojení zaměstnanců odboru školství (a minoritně odboru 

regionálního rozvoje) do odborné části týmu s cílem zajistit udržitelnost prováděných aktivit  

i po skončení projektu KAP na daném kraji. 

 

Rozpočet výrazně převyšující minimální výši způsobilých výdajů pro projekt v této výzvě 

musí být detailně zdůvodněn a navázán na navýšení kapacit odborné části projektového týmu. 

Uznatelným důvodem pro takové navýšení může být zejména nadprůměrně vysoký počet 

žáků na SŠ a VOŠ v kraji (indikující větší počet škol a jejich ředitelů), pokud žadatel 

v žádosti prokáže důraz na individuální práci s vedením škol. Dalším uznatelným důvodem 

pro posílení odborného týmu může být přetrvávající nedostatek v komunikaci s některými 

partnery v oblasti vzdělávání a jejich zapojování do plánování v prioritních oblastech KAP. 

Žadatel musí identifikovat a detailně popsat takový případný nedostatek a vysvětlit, jak jej 

bude v projektu KAP řešit. 

 

Součástí věcného hodnocení v případě žádosti o dotaci výrazně převyšující minimální výši 

způsobilých výdajů vždy bude posouzení přiměřenosti plánovaných přímých osobních výdajů 

pro daný účel. 
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Evaluace projektu: 

Na úrovni projektu bude realizovaná tzv. vnitřní evaluace projektu. Předmětem vnitřní 

evaluace projektu bude pravidelné mapování a vyhodnocování realizovaných aktivit v rámci 

projektu a jejich přínos ke stanoveným cílům. Vnitřní evaluace budou hodnotit efektivitu 

intervencí a dosahování cílů, a to jak po procesní, tak i věcné stránce. 

Příjemce bude při realizaci vnitřní evaluace projektu povinen spolupracovat s Řídicím 

orgánem OP VVV (ŘO OP VVV) a s realizátorem individuálního projektu systémového  

pro podporu KAP. Metodika pro evaluace bude příjemci poskytnuta nejpozději s uzavřením 

právního aktu pro poskytnutí dotace. Příjemce podpory bude ŘO OP VVV mimo jiné 

poskytovat souhrnné zprávy obsahující zejména:  

- výsledky z analytického šetření, které bude realizováno bezprostředně po schválení 

projektu. Cílem tohoto šetření je zjištění výchozí hladiny pro evaluaci efektů 

dosažených v důsledku naplňování cílů projektu. 

- výsledky z hodnocení v průběhu realizace projektu, a to v termínech vymezených 

v dokumentaci podmiňující poskytnutí a čerpání finanční podpory (orientačně  

ve 3. čtvrtletí roku 2018 a 2 měsíce před ukončením projektu). V případě, že termín 

pro předložení Monitorovací zprávy vyjde na daný termín, lze souhrnnou zprávu 

z vnitřní evaluace projektu předložit společně s ní. 

Dílčí informace o vnitřních evaluacích bude příjemce povinen poskytovat pravidelně  

v Monitorovacích zprávách. 

Za účelem měření pokroku, kompatibility výsledků a agregovatelnosti dat je potřeba vnitřní 

evaluace projektů realizovat metodikou, která bude zajišťovat porovnatelnost dat v čase  

a ve vazbě na evaluace prováděné relevantními realizátory individuálních projektů 

systémových (zejm. projektu pro podporu KAP) a evaluace prováděné na úrovni 

programu. 

Z důvodu získání a udržení si znalostí v oblasti evaluací na straně příjemce budou primárně 

hrazeny výdaje na vnitřní evaluace projektu, které představují vlastní činnost realizačního 

týmu projektu. Náklady na získání potřebných dat včetně jejich případného dílčího externího 

zpracování budou mít doplňkový charakter a za způsobilé budou uznány v nezbytných 

případech. Odůvodnění nezbytnosti prokáže žadatel/příjemce. 

Vnitřní evaluace projektů KAP budou souviset s evaluací prováděnou realizátorem 

individuálního projektu systémového pro podporu KAP a s evaluacemi prováděnými  

na úrovni programu pro individuální projekty systémové.  

 

Cílové skupiny 

- pedagogičtí pracovníci 

- rodiče dětí a žáků 

- zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice 
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- pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství, 

- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání 

nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí 

a mládeže 

- pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu 

- vedoucí pracovníci škol a školských zařízení 

- studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci)  

- veřejnost  

 

Příjemci podpory 

Kraje 

 

 

 Podmínky programu – proces schvalování 

1. Model hodnocení a typ výzvy 

 

Průběžná výzva využívá jednokolový model hodnocení, tzn., žadatel předkládá plnou žádost 

o podporu v termínech stanovených výzvou. Před podáním žádosti mají všichni žadatelé 

možnost konzultovat znění žádosti o podporu se zástupci ŘO - kontaktní osobou uvedenou  

ve výzvě. Po finalizaci žádosti o podporu začíná proces schvalování projektu, který bude 

ukončen nejpozději do 7 měsíců od data podání žádosti o podporu. 

 

Fáze procesu schvalování vč. dílčích lhůt (PD – pracovní den)1 

 

 
 

                                                 
1 Dílčí lhůty jednotlivých fází hodnocení nezahrnují lhůty pro podání žádosti o přezkum a jejich řešení.  V případě podání 

žádosti o přezkum se proces schvalování pozastavuje a lhůta začíná běžet opět až po vydání rozhodnutí přezkumné komise. 
 

právní akt o poskytnutí/převodu podpory      60 PD 

Řídicí orgán + kompletace dokumentace k právnímu aktu     15 PD 

výběrová komise - výběr projektů       20 PD 

externí hodnotitelé - věcné hodnocení      35 PD 

interní hodnotitelé - kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí   20 PD 
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2. Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí 

 

Fázi kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí budou zajišťovat interní hodnotitelé ŘO 

v MS2014+. Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí je ukončena do 20 pracovních dní 

od podání žádosti o podporu. O výsledku fáze hodnocení bude žadatel informován změnou 

stavu projektu v MS2014+. 

 

Kritéria kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí vč. popisu způsobu hodnocení jsou 

samostatnou přílohou výzvy. Kritéria mají funkci vylučovací, jsou hodnocena formou 

ANO/NE, tzn. splněno/nesplněno (příp. pro daný projekt irelevantní).  

Při nesplnění některého z kritérií v rámci kontroly formálních náležitostí je žadatel 

prostřednictvím MS2014+ vždy právě jednou vyzván k doplnění chybějících informací,  

a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od data doručení výzvy. 

Při nesplnění některého z kritérií přijatelnosti je projekt vyřazen z dalšího procesu hodnocení. 

 

3. Věcné hodnocení 

Věcné hodnocení zajišťují odborníci – externí hodnotitelé vybraní z Databáze hodnotitelů ŘO 

s ohledem na tematické zaměření předložené žádosti o podporu. Všichni hodnotitelé prochází 

řádným výběrovým řízením a následně odborným školením zaměřeným na hodnocení žádostí 

o podporu v prioritní ose 3 a specifika výzvy č. 2. Fáze věcného hodnocení bude ukončena 

nejpozději do 35 pracovních dní od data ukončení předchozí fáze schvalování. O výsledku 

věcného hodnocení bude žadatel informován změnou stavu projektu v MS2014+. 

 

Hodnocení každé žádosti o podporu provádí vždy samostatně 2 hodnotitelé do hodnotící 

tabulky v MS2014+, přičemž výsledný počet bodů je vypočítán jako průměr z počtu bodů 

přidělených oběma hodnotiteli. Celkovým výsledkem věcného hodnocení jsou 2 hodnoticí 

tabulky hodnotitelů. 

 

Pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 

- bodové hodnocení jednotlivých hodnotitelů se v rámci alespoň jednoho hodnotícího 

kritéria významně liší, tj. bodový rozdíl hodnotitelů činí min. 75% z celkové bodové 

dotace kritéria, 

- celkové bodové hodnocení jednotlivých hodnotitelů se významně liší, tj. bodový 

rozdíl hodnotitelů činí min. 20 bodů, 

- jednotliví hodnotitelé se liší v celkovém ne/doporučení žádosti o podporu 

k financování, tzn., jeden z hodnotitelů žádost o podporu doporučuje a druhý nikoli,  

je pro hodnocení přiřazen další nezávislý hodnotitel tzv. arbitr.  

Arbitr provádí celé hodnocení žádosti o podporu. Při svém hodnocení má k dispozici předešlá 

dvě hodnocení jednotlivých hodnotitelů. Jeho bodové hodnocení v rámci jednotlivých 

hodnotících kritérií a výsledného bodového hodnocení žádosti o podporu se musí pohybovat 

v bodovém rozpětí, které stanovili předešlí 2 hodnotitelé. Výsledné bodové hodnocení je 
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definováno zpracovanou hodnotící tabulkou arbitra, který tabulku dotváří na základě 

bodového hodnocení jednotlivých kritérií, celkového bodového hodnocení provedeného 

předchozími hodnotiteli a na základě svého posouzení. Celkovým bodovým výsledkem 

hodnocení projektu je počet bodů přidělený arbitrem a hodnotící tabulka arbitra.  

 

Kritéria hodnocení 

Kritéria věcného hodnocení vč. jejich funkce a popisu způsobu hodnocení jsou samostatnou 

přílohou výzvy. Kritéria věcného hodnocení mají funkci hodnotící nebo vylučovací.  

 

Hodnotící kritéria jsou hodnocena body dle bodové škály uvedené v příloze výzvy a slovním 

komentářem, v rámci něhož hodnotitel zdůvodňuje výši přidělených bodů a uvádí výhrady,  

tj. konkrétní návrhy úprav žádosti o podporu jakožto podmínku pro případné doporučení 

projektu k podpoře. 

 

Vylučovací kritéria jsou kritéria, jejichž nesplnění znamená vyloučení žádosti o podporu  

z procesu schvalování. V případě 1. výzvy je vylučovacím pouze kritérium Horizontální 

témata, u něhož hodnotitelé hodnotí pozitivní/neutrální/negativní vliv žádosti o podporu  

na horizontální témata. V případě, že dle názoru hodnotitele má žádost o podporu negativní 

vliv na některé z horizontálních témat, nemůže doporučit žádost o podporu k financování. 

 

Hodnotitel/arbitr provádí hodnocení do hodnotící tabulky, ve které body/slovně hodnotí 

jednotlivá kritéria, v závěru tabulky vyplňuje celkový komentář a označí, zda projekt 

ne/doporučuje k podpoře:  

ANO – pokud projekt získá 65 a více bodů a zároveň nemá negativní vliv na žádné 

z horizontálních témat. Žádost o podporu postupuje do další fáze procesu schvalování. 

 

NE - pokud projekt získá méně než 65 bodů nebo má negativní vliv na alespoň jedno 

z horizontálních témat. Žádost o podporu je z dalšího procesu schvalování vyloučena. 

 

4. Výběr projektů 

 

Proces výběru projektů bude zajišťován výběrovou komisí složenou z odborníků – externích 

hodnotitelů vybraných z Databáze hodnotitelů ŘO s ohledem na tematické zaměření 

předložené žádosti o podporu a interních hodnotitel/zástupců ŘO, tzn., výběrová komise bude 

ustavena vždy pro 1 a více projektů s obdobným zaměřením. Všichni hodnotitelé prochází 

řádným výběrovým řízením a následně odborným školením zaměřeným na hodnocení žádostí 

o podporu v prioritní ose 3 a specifika výzvy č. 2. Fáze výběru projektů bude ukončena 

nejpozději do 20 pracovních dní od data ukončení předchozí fáze schvalování.  

 

Pravidla a kritéria, dle kterých výběrová komise hodnotí žádosti o podporu, jsou stanovena 

Statutem a Jednacím řádem výběrové komise (vzory viz přílohy 1 a 2 tohoto metodického 

výkladu). 
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Výběrová komise rozhoduje o tom, zda bude žádost o podporu ne/doporučena k financování, 

příp. doporučena s výhradou, tzn., že projekt obdrží podporu až po splnění podmínek 

stanovených výběrovou komisí. Po procesu výběru projektů u žádostí o podporu 

doporučených s výhradou probíhá proces negociace, při němž je ze strany žadatele upravena 

žádost o podporu v souladu s doporučením výběrové komise a následně je doplněná/upravená 

žádost o podporu zaslána na ŘO. 

 

Seznam ne/doporučených žádostí o podporu podepisuje NM sk. pro řízení operačních 

programů.  

 

5. Způsob oznámení výsledků procesu schvalování žadateli 

 

O výsledku výběru projektů bude žadatel informován změnou stavu projektu v MS2014+. 

Úspěšní žadatelé jsou ŘO OP VVV osloveni prostřednictvím interní depeše s žádostí  

o doložení dokumentace potřebné pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. 

Žadatel je povinen doložit potřebnou dokumentaci ve lhůtě 15 pracovních dní. V případě 

nedodržení stanovených podmínek bude žadatel vyřazen z procesu schvalování. 

Dokumentace potřebná pro vydání právního aktu: 

 Čestné prohlášení žadatele, že na schválený projekt či na identické výstupy  

nebo aktivity žadatel nečerpá jiné veřejné prostředky.  

 Doklad o účtu zřizovatele (Není relevantní, pokud zřizovatel je současně 

poskytovatelem podpory.).  

Veškeré dokumenty musejí být přikládány ve formě originálu nebo ověřené kopie. 

Další povinné přílohy mohou být specifikovány ve vyrozumění, které je zasláno formou 

interní depeše prostřednictvím MS2014+ - ISKP 2014+. 

Neúspěšní žadatelé mohou na základě konzultace s ŘO podat přepracovanou žádost 

o podporu v rámci výzvy opakovaně. 

 

 

6. Uzavření smluvního závazku 

 

Po dodání požadovaných dokladů žadatelem ŘO OP VVV zahájí kompletaci a přípravu 

podkladů pro uzavření právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Právní akt 

o poskytnutí/převodu podpory je vydán nejpozději do 60 pracovních dní od data, kdy žadatel 

předloží všechny podklady požadované poskytovatelem podpory k vydání právního aktu 

o poskytnutí/převodu podpory. 
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 Způsobilé a nezpůsobilé výdaje  

Způsobilé výdaje 

Obecné pravidla způsobilosti výdajů a jednotlivé kategorie způsobilých výdajů jsou 

definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce.  

Způsobilé výdaje (dále jen „ZV“) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů  

z hlediska času, umístění a účelu a musí být vynaloženy v souladu se zásadami hospodárnosti, 

efektivnosti a účelnosti. 

Objem způsobilých výdajů stanovený v rozpočtu předložené žádosti o podporu je podkladem 

pro stanovení výše podpory. Podpora vyčíslená v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory 

nesmí být překročena, snížení je však přípustné. 

V rámci této výzvy budou celkové způsobilé výdaje vykazovány jednou  

ze zjednodušených forem vykazování – a to financováním paušální sazbou 40 % 

přímých způsobilých výdajů na zaměstnance za účelem pokrytí zbývajících způsobilých 

nákladů na projekt - vykazovány budou pouze přímé osobní náklady související se všemi 

pracovníky příjemce či partnerů, zapojenými do projektu (odbornými zaměstnanci  

i realizačním týmem). Ostatní náklady budou v žádosti o podporu dopočteny pomocí sazby 

40% z celkové výše předpokládaných přímých osobních nákladů. V průběhu realizace bude 

příjemce v žádostech o platbu vyúčtovávat pouze osobní náklady; ostatní náklady budou 

dopočteny sazbou 40% ze způsobilých přímých osobních nákladů. Ostatní náklady (jiné než 

přímé osobní) nebude příjemce vyúčtovávat. Část žádosti o platbu ve výši 40%  

ze způsobilých osobních nákladů bude považována za způsobilou, nebude tudíž předmětem 

kontroly ze strany Řídicího orgánu ani jiných kontrolních orgánů. V případě, že při následné 

kontrole bude část osobních nákladů klasifikována jako nezpůsobilá, stane se nezpůsobilou  

i odpovídající část ostatních nákladů určená 40% - ní sazbou. 

Nikdy nesmí dojít k dvojímu financování daného osobního nákladu z jiného veřejného zdroje 

a to jak národního, tak zdroje EU. 

Monitorovací období je stanoveno na 6 měsíců s tím, že první průběžnou zprávu o realizaci 

včetně žádosti o platbu příjemce předkládá do 30 kalendářních dnů po uplynutí 3 měsíců  

od začátku realizace projektu a každou další průběžnou žádost o platbu do 30 kalendářních 

dnů po uplynutí 6 měsíců od ukončení předchozího monitorovacího období. 

V případě, že příjemce realizoval způsobilé výdaje na projekt již před vydáním právního aktu 

o poskytnutí/převodu podpory, předkládá příjemce první žádost o platbu nejdříve v den 

vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, nejpozději však do 30 kalendářních dnů 

po uplynutí 3 měsíců od začátku realizace projektu. 

Spolufinancování ze strany příjemce je minimálně 5% celkových způsobilých výdajů 

projektu. Způsob kontroly je popsán v Pravidlech pro příjemce a žadatele. 
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V rámci této výzvy je daná povinnost příjemcům předkládat Informace o pokroku. Způsob 

předkládání a obsah Informace o pokroku je detailně popsán v Pravidlech pro žadatele  

a příjemce v kapitole 7.1.2. 

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že i v případě financování ex-ante mohou být některé 

výdaje vynaložené příjemcem uhrazeny zpětně, zejména v případě způsobilých výdajů 

vynaložených před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, v případě,  

že neproběhly všechny potřebné kontroly projektu. 

 

Nezpůsobilé výdaje 

Nezpůsobilé výdaje – do kategorie nezpůsobilých výdajů budou zahrnuté všechny výdaje, 

které nesplňují obecné podmínky způsobilosti výdajů, které jsou definovány v Pravidlech  

pro žadatele a příjemce. Zároveň platí, že v rámci této výzvy není způsobilým výdajem nákup 

pozemků a staveb. 

 

 Územní dimenze  

Cílové území:  

Kraje ČR včetně hlavního města Prahy 
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 Příloha č. 1.  - Statut Výběrové komise výzvy č. 2  

 

STATUT 

 

Výběrové komise Řídicího orgánu 

pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 2 

v prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání  

 

 

Řídící orgán vydává k zabezpečení úkolů vyplývajících  

ze schválené dokumentace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP 

VVV“) Statut výběrové komise OP VVV pro výzvu č. 2 prioritní osy 3.  

Část I 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Výběrová komise Řídícího orgánu OP VVV (dále jen „Komise“) pro hodnocení projektů 

předložených v rámci výzvy č. 2 pro prioritní osu 3 se zřizuje v souladu s Operačním 

manuálem OP VVV. 

2. Komise se zřizuje na dobu nutnou k posouzení předložených projektů v rámci výzvy  

č. 2 pro prioritní osu 3 OP VVV, které úspěšně prošly věcný hodnocením. 

3. Komise zpracovává seznam doporučených/ nedoporučených projektů k podpoře 

z Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“) pro ŘO v rámci dané výzvy. 

4. Komise zpracovává seznam náhradních projektů, v případě, že usoudí, že ve výzvě 

zbývají kvalitní projekty, na něž již nezbyla alokace ve výzvě. 

5. Komise navrhuje ŘO navýšení celkové alokace stanovené na výzvu do odpovídající výše 

finančních prostředků pro projekty s bodovým ohodnocením minimálně 75 bodů. 

6. Komise nedoporučí navýšení alokace pro projekty uvedené v seznamu náhradních 

projektů, jejichž kvalitu vyhodnotí Komise jako problematickou.  
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Část II 

SLOŽENÍ A ČINNOST KOMISE 

 

Článek 2 

Složení Komise 

1. Členové Komise (řádní členové a jejich náhradníci) jsou nominováni do Komise z řad 

hodnotitelů uvedených v Databázi hodnotitelů. Členové Komise jsou do činnosti Komise 

zapojeni na základě právního aktu.  

2. Komise má …… členů. (nejméně 3 členy s hlasovacím právem) 

3. Jmenný seznam členů Komise a jejich náhradníků je přílohou Statutu Komise.  

4. Členství v Komisi a zaslání podkladů pro jednání je podmíněno čestným prohlášením 

o nestrannosti a závazkem mlčenlivosti o procesu výběru a o projednávaných žádostech 

o podporu. 

5. Jednání Komise se mohou jako pozorovatelé zúčastnit i náhradníci řádných členů Komise. 

6. Komise si může na svá jednání, případně k jednání o jednotlivém projektu přizvat 

odborníky v roli pozorovatelů, kteří se však zúčastní rozhodování Komise pouze na její 

výzvu hlasem poradním. 

7. Zástupci ŘO se Komise zúčastní vždy, a to s právem veta pro případ, že by docházelo 

k porušení pravidel definovaných pro výběr projektů.  

8. Účast osob, které nejsou členy Komise, je na zasedání Komise podmíněna závazkem 

mlčenlivosti o procesu výběru a o projednávaných žádostech (týká se i členů Sekretariátu 

Komise).  

 

Článek 3 

Předseda Komise 

1. Činnost Komise řídí její předseda.   

2. Předsedu Komise zvolí členové komise na jejím prvním zasedání. 

3. Předseda svolává zasedání Komise, stanoví program zasedání a předkládá k projednání 

žádosti, návrhy a podněty z oblasti působnosti Komise. 
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Článek 4 

Sekretariát Komise 

1. Funkci sekretariátu Komise zajišťuje odbor OR ŘO OP VVV. 

2. Sekretariát zajišťuje kontakt se členy komise. 

3. Sekretariát administrativně zpracovává přijaté žádosti o podporu a předkládá komisi 

výsledky průběhu hodnocení jejich formálních náležitostí a věcného hodnocení. 

4. Sekretariát připravuje pro členy Komise výstupy z věcného hodnocení žádostí  

jako podklad pro rozhodování Komise. 

5. Sekretariát zpracovává z jednání Komise písemný zápis, který musí obsahovat minimálně 

následující informace: datum a čas začátku jednání, jmenný seznam účastníků, přehled 

projektů doporučených, nedoporučených k financování, včetně popisu zdůvodnění 

ke každému projektu, výhrady Komise k jednotlivým projektům vč. zdůvodnění, 

informace o hlasování jednotlivých členů. 

6. Podepsaný zápis z jednání Komise (včetně jmenného seznamu účastníků) je 

prostřednictvím sekretariátu předán odpovědné osobě na ŘO, která jej zveřejní 

na internetových stránkách programu nejpozději do 15 pracovních dní od data uskutečnění 

jednání. 

 

 

Článek 5 

Působnost 

1. Působnost Komise se řídí příslušnými právními předpisy, pravidly stanovenými  

v Operačním Manuálu OP VVV a schváleným jednacím řádem. 

2. Členové komise mohou být i v roli tzv. zpravodajů projektů (tzn., představují ostatním 

členům projednávané projekty).   

3. Komise rozhoduje o výběru projektů podle bodového hodnocení dosaženého  

při věcném hodnocení jednotlivých projektů žádajících o přidělení finančního 

příspěvku v rámci OP VVV. 

4. Komise navrhuje náměstkovi/náměstkyni ministra/ministryně ministerstva 

školství/mládeže a tělovýchovy přidělení finančních prostředků z OP VVV vybraným 

projektům. 

5. Komise navrhuje případnou redukci výše přidělených finančních prostředků oproti 

výši požadované, a to dle návrhu hodnotitelů/HK z fáze věcného hodnocení  

nebo na základě výsledku porovnání žádostí projednávaných danou výběrovou komisí 

mezi sebou.  
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6. Komise může navrhnout i případné vyřazení projektu, je-li tato skutečnost řádně, 

transparentně a objektivně odůvodněna. Důvody pro vyřazení projektu jsou uvedeny 

v Jednacím řádu výběrové komise. 

7. Komise schvaluje seznam projektů, které není možné v daném kole podpořit, a jejich 

pořadí pro zanesení do seznamu náhradních projektů. 

8. Členové Komise podepisují zápis s výsledky jednání, výjimkou je situace, kdy 

vytvoření zápisu probíhá po jednání. V tomto případě postačuje, pokud členové 

Komise mají zápis k dispozici k připomínkám a jeho správnost stvrzuje podpisem 

předseda Komise a zástupce ŘO. 

 

Článek 6 

Jednací řád 

Jednací řád Komise upravuje způsob jednání Komise na jejích zasedáních. 

Jednací řád Komise schvaluje Komise na svém prvním zasedání, a to nadpoloviční 

většinou všech členů Komise. 

Změny Jednacího řádu Komise schvaluje Komise a předkládá je na vědomí Odboru 

strategického řízení OP VVV. 

 

Část III 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Článek 7 

Účinnost Statutu 

Statut nabývá účinnosti dnem jeho vydání. 

Dne…………… 

………………………………………… 

Podpis NM skupiny pro řízení 

operačních programů 
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 Příloha č. 2.  Jednací řád Výběrové komise výzvy č. 2 

 

JEDNACÍ ŘÁD 

 

Výběrové komise řídícího orgánu hodnocení projektů předložených v  rámci výzvy č. 2 

v prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání  

 

Část I 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Jednací řád Výběrové komise výzvy č. 2 (dále jen Jednací řád Komise) se vydává podle 

čl. 6 Statutu Výběrové komise Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (dále 

jen Statut). 

2. Jednací řád upravuje zejména způsob svolávání, účasti, jednání a hlasování Komise. 

3. Administrativní činnosti spojené se svoláním a průběhem jednání a zpracováním 

hlasování (rozhodnutí) Komise zabezpečuje sekretariát Komise.  

Část II 

ČINNOST 

 

Článek 2 

Svolání jednání 

1. Sekretariát navrhuje program a stanovuje datum jednání Komise. 

2. Jednání Komise musí být zahájeno do 20 kalendářních dnů od ukončení věcného 

hodnocení. Pozvánka na jednání Komise musí být všem členům Komise a jejich 

náhradníkům doručena nejpozději 5 kalendářních dnů před jednáním Komise. 

Ze závažného důvodu může předseda tuto lhůtu zkrátit. 

3. Pozvánka na jednání Komise obsahuje zejména den, místo, čas a předběžný program 

jednání a je všem členům a jejich náhradníkům zasílána elektronicky nebo písemně. 
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4. Sekretariát komise/tajemník komise připraví pro jednání Komise podklady  

a zprostředkuje/zpřístupní je přes MS2014+ členům nejpozději 5 kalendářních dnů před 

jejím konáním. 

 

Článek 3 

Účast na Jednání 

1. Členové Komise jsou povinni účastnit se jednání Komise. 

2. Pokud se člen Komise nemůže na jednání dostavit ze závažných důvodů, je určený 

náhradník hlasujícím členem Komise po celé dané výběrové kolo, tzn. minimálně  

od zahájení jednání Komise do výběru projektů.  

3. Není přípustné provádět výměnu členů Komise v průběhu procesu výběru projektů,  

tj. od ukončení příjmu žádostí pro dané kolo výzvy do ukončení jednání Komise.  

4. V případě potřeby a se souhlasem předsedy Komise mohou být na zasedání přizváni 

pozorovatelé určení Komisí, případně s jejím souhlasem, v tomto případě mají tyto osoby 

hlas poradní. 

5. Jednání Komise se vždy účastní zástupce ŘO, který disponuje právem veta pro případy, 

kdy v rámci jednání dojde k porušení pravidel OP VVV. Uplatněním práva veta se zastaví 

projednávání dané žádosti nebo bodu programu, zástupce ŘO informuje přítomné členy  

o chybném postupu, který je v rozporu se závaznými pravidly Operačního Manuálu OP 

VVV. Následně je sjednána náprava chybně uplatněných postupů a jednání výběrové 

komise pokračuje v projednávání dalších bodů programu. 

6. Člen může přizvat k účasti na jednání svého náhradníka v roli pozorovatele, tzn. člen  

a jeho náhradník mohou být na jednání Komise přítomni zároveň, ale náhradník disponuje 

pouze hlasem poradním. 

7. Jednání Komise jsou neveřejná. 

 

Článek 4 

Jednání Komise 

1. Jednání Komise řídí předseda Komise.  

2. Členové komise rozhodují o podpoře/nepodpoře projektů hlasováním. 

3. Hlasování provádějí členové Komise veřejně (v rámci jednání například zvednutím  

ruky – ze zápisu z jednání VK musí být zřejmé, kdo a jak hlasoval). 

4. Závěr je přijat, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů Komise 

nebo jejich náhradníků s hlasovacím právem. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy 

Komise.  
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5. Komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů/náhradníků 

s hlasovacím právem, nejméně však 3 členové. 

6. V případě, že pro návrh ani proti návrhu nehlasuje většina přítomných členů Komise  

(tzn., většina členů se zdrží hlasování), není možné návrh považovat za projednaný. 

Předseda Komise v takovém případě po diskuzi s členy Komise zformuluje nový návrh,  

o kterém Komise hlasuje. Tento proces se opakuje, dokud není některý z návrhů 

přijat/zamítnut většinou hlasů přítomných členů Komise. 

 

 

Článek 5 

Pravomoci Komise 

1. Komise nesmí pro své jednání o žádostech o podporu zvolit pravomoci a hlediska  

pro posuzování žádostí o podporu než ta, která byla uvedena ve výzvě. 

2. Komise vždy na zasedání používá při posuzování žádostí o podporu relevantní 

dokumentaci (Operační Manuál, Pravidla pro žadatele a příjemce a další dokumentaci 

uvedenou v textu výzvy). 

3. Komise nesmí požadovat zveřejnění jmen hodnotitelů z předchozí fáze schvalování. 

Identita hodnotitelů musí z důvodu zachování nezávislosti zůstat utajena. 

4. Komise doporučuje/nedoporučuje projekt k podpoře/ financování, příp. doporučuje 

s výhradou (tzn., projekt obdrží podporu až po splnění podmínek stanovených v rámci 

výběru projektů podle pravidel předem stanovených ve výzvě, resp. navazující 

dokumentaci).   

5. Svá rozhodnutí a stanoviska Komise vždy zdůvodňuje tak, aby bylo zřejmé, 

na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí učiněno.  

6. Komise může nedoporučit projekt k financování na základě řádného, transparentního 

a objektivního důvodu. Zdůvodnění pro nedoporučení projektu k podpoře jsou poté 

zanesena v zápise z jednání. 

Nedoporučit projekt smí Komise pouze z následujících důvodů:  

6.1 Podpořením žádosti o podporu by prokazatelně došlo k duplicitnímu financování 

již realizovaných/podpořených aktivit. 

6.2 Aktivity projektu jsou prokazatelně v zásadním/částečném překryvu  

s již doporučených/realizovaným projektem. 

6.3 Žádost o podporu nelze podpořit z důvodu nedostatečné zbývající alokace 

výzvy.  

6.4 Žádost o podporu po změnách navrhovaných Komisí nesplňuje podmínky 

výzvy. 
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6.5 Udržitelnost projektu není zaručena alespoň v části aktivit s aktivní účastí 

žadatele nebo je deklarována pouze prostřednictvím uchování majetku. 

(V relevantních případech - je-li povinná udržitelnost stanovena výzvou.) 

7. Komise může doporučit žádost o podporu k financování s výhradou, tzn. stanovit 

podmínky pro doporučení žádosti o podporu. Výhrady může Komise stanovit pouze 

na základě návrhu hodnotitelů/HK z fáze věcného hodnocení nebo na základě 

porovnání žádostí projednávaných danou výběrovou Komisí mezi sebou. Pro každou 

výhradu musí Komise uvést jasné zdůvodnění. Možné výhrady Komise: 

7.1 Krátit jednotlivé kapitoly/položky rozpočtu z hlediska způsobilosti, 

hospodárnosti a účelnosti nárokovaných finančních prostředků. Komise musí 

vždy uvést konkrétní krácení kapitol/položek rozpočtu. Komise vždy musí uvést 

důvod krácení kapitol/položek rozpočtu. Za nedostačující zdůvodnění  

se považuje pouhé uvedení informace, že je projekt nadhodnocen, 

předimenzován, nepřehledný atd. Finanční prostředky uvolněné z krácení 

některých kapitol/položek rozpočtu nelze přesouvat do jiných kapitol rozpočtu  

a tím tyto kapitoly navyšovat. Finanční prostředky  odpovídající krácení 

rozpočtu projektu se načítají ke zbývajícím finančním prostředkům 

k přerozdělení v rámci alokace dané výzvy.  

7.2 Přesouvat chybně zařazené položky rozpočtu do správných kapitol rozpočtu. 

Přesuny položek mezi kapitolami se uskutečňují na základě doporučení 

hodnotitele/HK ve fázi věcného hodnocení nebo člena Komise. 

7.3 Měnit kvantifikaci monitorovacích indikátorů (tzn. zvyšovat, ve výjimečných 

případech snižovat indikátory – např. při chybném napočítání produktů projektu) 

vzhledem k plánovaným aktivitám, jejich slovně popsaným výstupům  

a rozpočtu; doplnit povinné indikátory včetně jejich kvantifikace, které v žádosti 

nebyly uvedeny. 

7.4 Zavázat žadatele k udržení některých aktivit
2
, pokud je udržitelnost projektu 

popsána nedostatečně (tzn. že, žadatel např. přesunul odpovědnost za udržení 

aktivit na třetí osobu nebo za udržitelnost považuje samovolné šíření výstupů 

projektu), a to na základě návrhu hodnotitelů/HK z fáze věcného hodnocení.  

7.5 Stanovit podmínky pro úpravu aktivit, partnerství, realizačního/odborného 

týmu. 

8. V případě vyššího počtu projektů, kdy celková suma požadovaných prostředků 

převyšuje alokaci dané výzvy, může Komise navrhnout: 

8.1 vytvoření seznamu náhradních projektů pro kvalitní projekty; v zásobníku jsou 

projekty seřazeny podle počtu dosažených bodů od nejvyššího k nejnižšímu; 

8.2 navýšení celkové alokace dané výzvy do odpovídající výše finančních 

                                                 
2 Pokud je udržitelnost výzvou k předkládání žádostí o podporu požadována. 
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prostředků pro projekty s bodovým ohodnocením minimálně 75 bodů, tj. 

nedoporučení navýšení alokace výzvy pro projekty, jejichž kvalitu vyhodnotí 

výběrová komise jako problematickou (např. žádosti o podporu vykazují 

množství chyb v klíčových aktivitách, rozpočtu, udržitelnosti nebo 

indikátorech). 

 

Činnost sekretariátu 

1. Za činnost sekretariátu Komise je odpovědný OR ŘO OP VVV. 

2. Sekretariát vyhotovuje a rozesílá pozvánku na jednání Komise. 

3. Sekretariát vyhotovuje z  jednání Komise písemný zápis, který musí obsahovat minimálně 

následující informace: datum a čas začátku jednání, jmenný seznam účastníků, přehled 

projektů doporučených, nedoporučených k financování, včetně popisu zdůvodnění 

ke každému projektu, výhrady Komise k jednotlivým projektům vč. zdůvodnění, 

informace o hlasování jednotlivých členů. 

4. Členové VK podepisují zápis s výsledky jednání Komise, výjimkou je situace, kdy 

vytvoření zápisu probíhá po jednání. V tomto případě postačuje, pokud členové Komise 

mají zápis k dispozici k připomínkám a jeho správnost stvrzuje podpisem předseda 

Komise a zástupce ŘO. 

5. Zápis z jednání Komise (včetně jmenného seznamu účastníků) je zveřejněn 

na internetových stránkách programu nejpozději do 15 pracovních dní od data uskutečnění 

jednání. 
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Část III 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Článek 6 

Přijetí a změny jednacího řádu 

1. Přijetí a změny jednacího řádu mohou být činěny pouze formou usnesení, které přijme 

Komise, a s vědomím OR ŘO. 

 

 

 

Článek 7 

Závěrečné ustanovení 

 

Tento Jednací řád byl projednán a schválen Komisí v ………. dne……...  

 

 

 

………………………………………… 

předseda Komise 

 

 

 

Příloha: Seznam řádných členů a náhradníků Komise s hlasovacím právem 

 

 

 

 

 


