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Tento metodický dopis je vydán na přechodné období, a to od data účinnosti po zapracování 

do Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy Strategické řízení VaVaI na 

národní úrovni I, verze 1. Zapracováním do Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část 

pozbývá platnosti (PpŽP). 

Výše uvedený odstavec je nerelevantní pro příjemce, kteří mají tento metodický dopis uveden 

jako závazný v Právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, pro tyto příjemce, je metodický 

dopis v platnosti po celou dobu realizace projektu/udržitelnosti projektu, pokud je relevantní. 

Nebo do situace, kdy si příjemce požádal o změnu přechodu na vyšší verzi PpŽP, kde je již 

metodický dopis zapracován. 

 

Metodický dopis č. 1 doplňuje kapitolu 5.2.4.1 a 8.8, Pravidel pro žadatele 

a příjemce - specifická část výzvy Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I, 

verze 1 v následujícím znění: 

Kapitola 5.2.4.1 Povinná aktivita 

a) Řízení projektu  

Náklady spojené s absolvováním kurzu projektového řízení jsou nezpůsobilé k financování 

z OP VVV.  

Výběr hlavního projektového manažera musí probíhat prostřednictvím výběrového řízení. 

Pozice hlavního projektového manažera musí být potvrzena Řídicím výborem1 daného IPs. 

 

Kapitola 8.8 Nezpůsobilé výdaje 

Povinná aktivita Řízení projektu vychází z Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, 

kapitola 5.2.4. Z důvodu vyloučení možného střetu zájmů není činnost Řídicího výboru, který 

je pro projekt/projekty zřízen, hrazena z rozpočtu projektu ani z technické pomoci OP VVV. 

 

                                                

1 V případě, že je zřízení Řídicího výboru projektu IPs pro projekt relevantní. 


