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Výzva 02_16_028 – Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj 

Nejčastěji kladené dotazy 

1) Kolik žádostí může žadatel podat, je-li vysokou školou s více součástmi (fakultami)? Jednu 

za IČO, nebo více dle počtu fakult a vysokoškolských ústavů, přestože ty své vlastní IČO 

nemají? 

 

V případě VŠ je možné předložit projektovou žádost pro více součástí VŠ (součástí VŠ se 

pro účely výzvy rozumí fakulta či vysokoškolský ústav). V  případě VŠ tedy musí žadatel 

v povinné příloze Studie proveditelnosti popsat, pro jaké fakulty či ústavy chce ocenění 

získat, a jasně definovat finanční zdroje pro tyto jednotlivé součásti  (bližší informace 

naleznete ve Studii proveditelnost na straně č. 8, v  poznámce pod čarou č. 6). Co se týká 

volitelných aktivit, ty se vztahují opět k IČ a je na žadateli, aby zajistil koordinaci. Do 

volitelných aktivit je tedy možné začlenit i nějaké celouniverzitní aktivity/zapojit fakulty, 

které strategické řízení v souladu s HR Award nebudou zavádět. 

 

 

2) Je nutné žádat o ocenění HR Award za každou součást žadatele (fakultu) samostatně? 

 

Zastřešující organizace může v rámci žádosti o podporu zažádat o udělení HR Award 

souhrnně za celou instituci, nebo za jednotlivé své součásti samostatně. V takovém 

případě je nutné popsat aktivitu a) Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v 

souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“ do kap. 5.1 povinné přílohy Studie 

proveditelnosti a tento postup opakovat tolikrát, kolik součástí žadatele (fakult) se bude 

snažit HR Award získat.  

 

Zastřešující organizace může podat jednu žádost o HR Award za více svých součástí , 

jestliže poskytuje hromadně personální služby pro všechny zastřešené součásti. Součásti 

(fakulty, ústavy), které jsou součástí větších celků a mají své vlastní personální oddělení, 

mohou podat žádost o HR Award individuálně.  

 

Vlastní proces získání ocenění HR Award není v kompetenci Řídicího orgánu OP VVV. Řídicí 

orgán tedy nemůže posuzovat, zda konkrétní součást instituce splňuje podmínky pro 

individuální žádost o HR Award. Vždy záleží na zástupcích z  Evropské Komise, kteří celý 

proces hodnotí a následně ocenění instituci nebo její příslušné součásti udělují.  

 

Pro bližší informace prosím kontaktujte zástupce Evropské Komise, paní Irmelu Brach 

(irmela.brach@ec.europa.eu). ŘO OP VVV apeluje na žadatele, aby kontaktovali zástupce 

EK až po důkladném prostudování všech relevantních dokumentů.  

 

 

mailto:irmela.brach@ec.europa.eu
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3) V kap. 2 Příručky pro žadatele a příjemce – specifická část je uvedeno, že v případě, že výzkumná 

organizace ve fázi R+1 ocenění HR Award nezíská, dojde k odnětí plné výše dotace. Co výše 

uvedené znamená pro žadatele?  

 

Dokumenty odeslané Evropské komisi (tj. souhlas s principy Charty a Kodexu, dokumenty 

v Šablonách 1 – 3) jsou spolu s dokumenty zaslanými Evropskou komisí (Šablony A, B a 

dokument potvrzující prvotní udělení ocenění „HR Award“) povinnými výstupy projektu. 

K odnětí celé dotace dojde v souvislosti s výše uvedeným v případě, kdy nedojde k získání HR 

Award ocenění  v období R+1, přičemž platí, že akceptovatelné je i získání ocenění 

po zapracování dílčích připomínek hodnotitelů.  

 

 

4) Co se stane, pokud žadateli bude odejmuta plná výše dotace v prvním roce fyzické realizace 

projektu? 

 

V případě, že nedojde k získání HR Award ocenění  v období R+1, dojde k odnětí plné výše dotace 

a realizace projektu bude ukončena. 

 

 

5) Jaké budou sankce v případě odejmutí HR Award v pozdější fázi realizace, popř. udržitelnosti? 

 

Pokud by došlo k odnětí ocenění HR Award v pozdějších fázích realizace projektu, bude žadatel 

sankcionován podle sankcí uvedených v právním aktu. Problematika sankcí v období 

udržitelnosti je spolu s ostatními sankcemi předmětem řešení. ŘO OP VVV se snaží o zveřejnění 

informací v co nejkratším možném termínu. 

 

 

6) Jak lze chápat odejmutí celé dotace ve fázi R+1 v případě žadatele, který má více součástí (např. 

fakult)? 

 

V případě žadatele s více součástmi, kdy pouze jedna součást HR Award nezíská, nedojde 

k odejmutí celé dotace, ale pouze její dílčí části. Výše sankce v případě, že organizace nesplní 

povinnost pro některou/ré z více usilujících součástí bude upřesněna. Řídicí orgán OP VVV 

usiluje o zveřejnění informací zpřesňujících tuto problematiku v co nejkratším možném termínu. 

 

 

7) V případě, že o HR Award zažádá pouze dílčí část organizace, mohou podaktivity uvedené u této 

aktivity a) realizovat i jiné části organizace? 

 

Primárně by měly podaktivity aktivity a) směřovat na součásti, které o HR Award usilují. Pokud 

se podaktivity budou vztahovat i k dalším součástem příp. celé instituci je nutné tyto podaktivity 

popsat a odůvodnit v kapitole 5 Studie proveditelnosti. 
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8) V případě, že se bude o HR Award ucházet pouze jedna součást organizace žadatele, mohou se 

jiné součásti žadatele účastnit volitelných aktivit? 

 

Ano, výše uvedený postup je možný. 

 

 

9) V případě zapojení více součástí (fakult) bude žadatel sestavovat jeden či více realizačních týmů? 

 

Realizační tým je vztahován k projektu jako takovému, žadatel tedy vytváří pouze jeden 

realizační tým skládající se z administrativního a odborného týmu projektu bez ohledu na počet 

zapojených součástí žadatele. Velikost a složení odborného týmu musí žadatel zajistit tak, aby 

bylo zabezpečeno věcné plnění všech aktivit projektu. 

 

 

10) Pokud bude o ocenění HR Award žádat pouze jedna součást žadatele, získá HR Award celá 

organizace? 

 

Ne, ocenění HR Award získá pouze daná součást organizace, projektová žádost je však podávána 

souhrnně za celou organizaci žadatele, přičemž platí, že každý žadatel (= jedno IČO) je oprávněn 

předložit nejvýše jednu projektovou žádost.  

 

 

11) U povinné aktivity a) Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami 

pro získání ocenění „HR Award“ je uveden výčet podaktivit, které je možné v rámci dané aktivity 

realizovat. Je tento výčet závazný? 

 

Výčet uvedených podaktivit není závazný. Jedná se o výčet podaktivit, které je možné v rámci 

dané aktivity realizovat. Tyto podaktivity jsou zaměřeny na rozvoj lidských zdrojů a genderové 

rovnosti a rozvoj řízení výzkumné organizace. Jedná se tedy o doplňkové či rozvíjející aktivity 

k hlavní aktivitě a), která je zaměřena na implementaci Strategie lidských zdrojů pro výzkumné 

pracovníky a s ní spojené získání ocenění HR Award. Žadatel není povinen zvolit všechny 

podaktivity, ale musí být zajištěno vzdělávání relevantních pracovníků, které je povinné u všech 

aktivit. 

 

 

12) Mohou vzdělávací aktivity probíhat v zahraničí? 

 

 V zahraničí může dle kap. 6.2 textu výzvy vzdělávání probíhat pouze následujících aktivitách: 

- v rámci aktivity a), c), e) mohou být vybrané podaktivity realizovány na území ČR 
i na území EU;  

- v rámci aktivity d) mohou být vybrané podaktivity realizovány na území ČR i na území EU 
i mimo území EU.  
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 Dlouhodobé zahraniční pobyty a stáže jsou dle textu výzvy, kap. 5.1.2 vyloučenou aktivitou 
výzvy. Položka rozpočtu Cestovní náhrady – zahraniční – limit je stanovena na max. 15 % 
celkových způsobilých výdajů. 

 
 
13) Může být součástí projektu studium MBA? 

 

Studium MBA není možné z prostředků této výzvy podpořit. 

 

 

14) V Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část je v kap. 5.2.4.1. uvedeno, že žadatel musí 

odeslat souhlas s principy Charty a Kodexu Evropské komisi a zahájit kroky k implementaci 

Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R) nejpozději k datu podpisu právního 

aktu o poskytnutí/převodu podpory, jak mají postupovat žadatelé, kteří se k těmto přihlásili již 

dříve? 

 

Od 1. 1. 2017 vstupují v účinnost nová pravidla a postupy vedoucí k získání ocenění HR Award. 

Je proto nutné přihlásit se k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky (dále jen „Chartě“) 

a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (dále jen „Kodex“) znovu. Nejpozději 

do 12 měsíců od odeslání souhlasu s principy Charty a Kodexu je příjemce povinen zveřejnit 

akční plán na svých webových stránkách a odeslat jej spolu s interní analýzou Evropské komisi. 

 

 

15) V rámci volitelné aktivity f) Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje je mj. 

možné provést dovybavení či upgrade návštěvnických center výzkumných organizací. Týká se 

pojem návštěvnického centra celé instituce souhrnně, nebo jejích jednotlivých součástí (fakult) 

samostatně? 

 

Pojem návštěvnické centrum výzkumných organizací se týká souhrnně celé organizace. 

 

 

16) Je možné, aby byl partner projektu zahraničním subjektem? 

 

Výzva nespecifikuje sídlo partnera. Partnerství je umožněno pouze pro aktivitu f) Strategické 

nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje. V rámci této aktivity musí realizace probíhat 

na území ČR. Realizací aktivity musí dojít k propagaci výzkumné organizace žadatele a jejích 

výsledků. 

 

 

17) Je možné v rámci aktivity f) Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje vytvořit 

nové popularizační centrum? 

 

V rámci této aktivity je mj. možné dovybavení či upgrade návštěvnických center výzkumných 

organizací a vytvoření pozice popularizátora (v rámci jednoho návštěvnického centra možnost 
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vytvoření max. dvou plných úvazků), výzva však neumožňuje vytvářet nová návštěvnická 

centra. 

 

 

18) Týká se jazykové vzdělávání i dalších jazyků kromě jazyka anglického? 

 

V rámci volitelné aktivity d) Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu 

a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace je mj. možné realizovat vzdělávací aktivity 

související se zavedením anglického jazyka jako druhého „provozního“ jazyka výzkumné 

organizace, ostatní náklady na jazykové kurzy nejsou způsobilými výdaji této výzvy. 

 

 

19) Může být žadatel zároveň partnerem v dalších projektech? 

 

Ano. Partnerství je umožněno pouze v rámci volitelné aktivity f) Strategické nastavení a rozvoj 

popularizace výzkumu a vývoje, ale pouze za podmínky, že bude popularizační aktivita 

zahrnovat i žadatele (např. popularizace společného výzkumu). Partnerská organizace se tedy 

může podílet na popularizaci vědeckého centra organizace žadatele, avšak nikoliv 

na popularizaci vlastního návštěvnického centra. 

 

 

20) Jak postupovat v případě, že je strategické plánování rozvoje zahrnuto již v jiném projektu? 

 

Výše uvedené se týká volitelných aktivit projektu. V případě, že je realizováno již v rámci jiného 

projektu, není možné jej v rámci projektu realizovat. 

 

 

21) Týká se omezení realizace aktivit hrazených z jiných projektů pouze aktivity popsané v otázce č. 20, 

nebo celé projektové žádosti?  

 

V rámci projektu je možné realizovat pouze takové aktivity, které nebyly financovány z jiných 

veřejných zdrojů. 

 

 

22) Jakým způsobem je vymezena bagatelní podpora? 

 

Bagatelní podpora je stanovena v rozsahu minimálně 24 hodin (bez ohledu na počet dílčích 

podpor, tj. počet dílčích zapojení do projektu). Při dosažení tohoto minimálního rozsahu se 

konkrétní osoba započítá do indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků. 

V příloze č. 1 Indikátory výzvy Rozvoj kapacit pro VaV je u indikátoru 6 00 00 uvedeno, že se 

jedná o počet osob vykazovaný v indikátorech 2 08 03 a 2 08 00 snížený o opakovanou podporu 

– tj. každá konkrétní osoba podpořená v rámci projektu se vykazuje pouze jednou. 
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Apelujeme na žadatele, aby projekt koncipovali tak, aby byly podpořené osoby vzdělávány 

v souhrnu minimálně 24 hod, tak aby byla splněna hranice bagatelní podpory a daná osoba byla 

započítána do indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků. 

 

 

23) Jaká bude cílová hodnota indikátoru 2 08 10 Počet organizací, jejichž pracovníci zvýšili svou 

kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech souvisejících, a indikátoru 2 08 11 Počet výzkumných 

organizací s modernizovaným systémem strategického řízení s ohledem na počet zapojených 

součástí (fakult) žadatele? 

 

Cílová hodnota indikátoru 2 08 11 je vždy 1, do cílové hodnoty indikátoru 2 08 10 je možné 

zahrnout organizaci partnera projektu, je-li to relevantní. Dílčí počet zapojených součástí 

žadatele nemá na cílovou hodnotu výše uvedených indikátorů vliv. 

 

 

24) Je možné započítat jednu osobu v rámci dvou různých projektů do indikátoru 6 00 00 a splnit tím 

podmínku bagatelní podpory? 

 

Indikátory se vykazují za každý projekt samostatně, každá osoba se do projektu započte v rámci 

projektu a indikátoru 6 00 00 pouze jednou, a to ve chvíli, kdy splní minimální hranici bagatelní 

podpory. Není možné splnit podmínku bagatelní podporu součtem za dva různé projekty.   

 

 

25) U indikátoru 6 00 00 je uveden milník, že minimálně 30 % cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 musí 

být vykázáno v ZoR projektu předložené do 31. 12. 2018. Jakým způsobem mají žadatelé tento 

milník naplnit s ohledem na délku schvalovacího procesu a datum zahájení fyzické realizace 

projektu?  

 

Započít vzdělávání je možné již od zahájení fyzické realizace projektu, ta je možná od 2. 11. 2016. 

Nejzazším dnem pro započatí fyzické realizace je den podepsání právního aktu. Vzdělávací 

aktivity musí mít spojitost s aktivitami realizovanými v projektu (např. vzdělávání v oblasti 

rovnovážného profesního rozvoje, školení a rozšiřování znalostí a dovedností relevantních 

pracovníků zabezpečujících specializované oblasti činností  - personalistika, finanční 

management, grantové kanceláře atd., manažerské vzdělávání pro vedoucí pracovníky, 

vzdělávání v oblasti hodnocení, školení v oblasti open access, jazykové vzdělávání, stáže atp.). 

 

 

26) Od jakého data mohou být výdaje projektu způsobilé? 

 

Z časového hlediska jsou výdaje způsobilé ode dne vyhlášení výzvy v IS KP14+, tj. od 2. 11. 2016. 

(toto datum představuje nejdříve možné datum pro vznik způsobilých výdajů). Od tohoto data 

může žadatel projekt zahájit nebo začít fyzicky realizovat. V případě, že datum zahájení projektu 

je dřívější než datum zahájení fyzické realizace projektu, mohou od data zahájení projektu být 
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způsobilé pouze výdaje spojené s přípravou projektu, nikoliv s klíčovými aktivitami projektu, 

náklady týkající se přípravné fáze tedy budou hrazeny z nepřímých výdajů projektu 

(při zpracování žádosti je žadatel v rozpočtu zařadí do administrativních výdajů).  

 

 

27) K čemu slouží rozpočtová položka Úspory projektu? 

 

Vznikne-li při zadávacím řízení úspora v podobě rozdílu mezi předpokládanou cenou zakázky 

a cenou nasmlouvanou, vzniká na projektu úspora (viz kapitola 12.5 Pravidel pro žadatele 

a příjemce). Při přípravě rozpočtu bude mít tato položka nulovou hodnotu. K jejímu dotování 

bude docházet až v průběhu realizace. 

 

 

28) Jakými podklady se řídit při zařazování jednotlivých pracovních pozic realizačního týmu 

do mzdových kategorií? 

 

Pro projekty v rámci této výzvy platí níže uvedené varianty pro stanovení mezd/platů, které jsou 

definované v dokumentu Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro 

zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání verze 2 zveřejněném na tomto odkazu: http://www.msmt.cz/strukturalni-

fondy-1/zpusobilost-mezd-platu-op-vvv: 

• dle bodu 1 – Stanovení sazby pomocí ISPV; 

• dle bodu 2 – Alternativní způsob výpočtu sazby mzdy/platu/odměny z dohody.  

 

Zároveň je nutné vycházet z interních předpisů žadatele. V případě, že je dle interních předpisů 

mzda nižší než mzda stanovena pomoci ISPV, je nutné respektovat mzdu stanovenou vnitřní 

směrnicí. 

 

 

29) Umožňuje výzva obsazení pozic Klíčový pracovník a Excelentní pracovník? 

 

Výzva č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj neumožňuje využití limitů mezd/platů 

pro klíčové a excelentní pracovníky. 

 

 

30) Stanovuje výzva složení a nastavení odborného týmu? 

 

Výzva nespecifikuje konkrétní nastavení odborného týmu projektu, jeho složení by mělo 

odpovídat velikosti projektu a zvoleným klíčovým aktivitám projektu. V případě, že jedna osoba 

bude zastávat pozici v administrativním týmu, a zároveň i v týmu odborném, musí být jednotlivé 

činnosti zřetelně odděleny, a to nejen s ohledem na rozdílné způsoby jejich vykazování. 

 

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zpusobilost-mezd-platu-op-vvv
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zpusobilost-mezd-platu-op-vvv
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31) Je nutné pro projekt vytvořit oddělený bankovní účet? 

 

Žadatel není povinen vytvářet po projekt samostatný bankovní účet. 

 

 

32) V kap. 8.8. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část je uvedeno, že v případě, že školení 

nebylo úspěšně dokončeno, bude platba za školení nezpůsobilým výdajem. Jak bude řešena 

situace v případě, že se školení zúčastní více osob, z nichž ne všichni účastníci vzdělávací kurz 

úspěšně dokončí?  

 

Nezpůsobilým výdajem je platba za školení v případě, že takové školení nebylo úspěšně 

dokončeno (akceptovatelné jsou výjimky, kdy pracovník odejde na mateřskou/rodičovskou 

dovolenou, zemře nebo je dlouhodobě nepřítomný z důvodu dlouhodobé nemoci či ošetřování 

člena rodiny). V případě školení s více účastníky budou nezpůsobilými výdaji prostředky 

přepočtené v poměru neúspěšných a celkových účastníků. 

 

 

33) Kdy bude zveřejněn přehled sankcí? 

 

Přehled sankcí součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jehož vzor je již nyní zveřejněn 

na stránkách MŠMT u výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj 

(http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-pravni-akty). Specifika vztahující se 

k této výzvě budou upřesněna a zveřejněna na stránkách MŠMT v nejbližší možné době.  

 

 

34) V případě krácení prostředků podle matice sankcí z důvodu neudržení ocenění HR Award, budou 

poměrově kráceny i prostředky na volitelné aktivity projektu? 

 

Výše sankce/poměr krácení prostředků v případě, že organizace nesplní povinnost 

pro některou/ré z více usilujících součástí bude upřesněna. Řídicí orgán OP VVV usiluje o 

zveřejnění informací zpřesňujících tuto problematiku v co nejkratším možném termínu. 

 

 

35) V případě zvolení alternativního způsobu výpočet sazby mzdy/platu/odměny z dohody je nutné 

doložit poslední roční hrubé mzdové náklady daného pracovníka/zaměstnance. Týká se doložení 

roční hrubé mzdy fiskálního roku, nebo posledních 12 měsíců vzhledem k datu podání žádosti 

o podporu? 

 

Doložení posledních ročních hrubých mzdových nákladů je vztahováno k fiskálnímu roku. 

 

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-pravni-akty
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36) V případě zvolení volitelné aktivity d) Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve 

výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace musí být účast na konferencích 

z hlediska způsobilosti výdajů aktivní? 

 

V případě cest mimo území EU je požadována aktivní účast na konferencích, v ostatních 

případech není ze strany ŘO specifikováno. 

 

 

37) Jak se liší finanční plán v případě financování formou ex-post od způsobu ex-ante? 

 

Finanční plán je dokládán v obou výše uvedených případech, v případě způsobu financování 

formou ex-post je však první zálohová platba nerelevantní. 

 

 

38) Je v případě nepřímých nákladů závazný nápočet nepřímých nákladů uvedený v povinné příloze 

Studie proveditelnosti? 

  

Přehled plánovaných nepřímých nákladů uvedených ve Studii proveditelnosti není závazný. 

Nepřímé náklady budou v každém projektu a následně v každé Žádosti o platbu dopočteny 

procentní sazbou uvedenou v Právním aktu. Jednotlivé nepřímé výdaje nepodléhají 

administrativní kontrole ze strany MŠMT. 

 

 

39) Je nutné stanovit osobní náklady ve všech případech stejnou metodou? 

 

Mzdy a platy jednotlivých pracovníků je možné stanovit individuálně podle postupů uvedených 

v kap. 8.7.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. 

 

 

40) Je možné v rámci investičních nákladů pořizovaných v rámci volitelné aktivity f) Strategické 

nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje požadovat celou pořizovací hodnotu investice, 

nebo pouze odpisy? 

 

Je možné do rozpočtu projektu uvádět celou pořizovací hodnotu dané investice. 

 

 

41) Z jakých zdrojů lze hradit náklady související s kontrolou na místě a další související náklady v rámci 

povinné aktivity a) Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami 

pro získání ocenění „HR Award“? 

 

Náklady související s hodnocením ze strany EK včetně nákladů souvisejících s kontrolou na místě 

budou hrazeny ze zdrojů EK. Tyto náklady nelze považovat za způsobilé výdaje projektu. 
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42) Je nutné již v přípravné fázi vést oddělenou účetní evidenci? 

 

Uvedený postup není povinný, náklady související s přípravnou fází jsou hrazeny z nepřímých 

nákladů. 

  

 

43) Je DPH projektu způsobilým výdajem projektu? 

 

Daň z přidané hodnoty (DPH) je obecně jako všechny daně nezpůsobilá s výjimkou případů, kdy 

je podle vnitrostátních předpisů neodpočitatelná. DPH je tak způsobilá pouze pro příjemce, kteří 

si nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

Způsobilá daň z přidané hodnoty se vztahuje pouze k plněním, která musí být sama považována 

za způsobilá. V případě, že je plnění způsobilé pouze z alikvotní části, pak je i daň z přidané 

hodnoty vztahující se k tomuto plnění způsobilá ze stejné alikvotní části. 

 

 

44) Je nutné vždy do rozpočtu výdaje spojené s aktivitou f) Strategické nastavení a rozvoj popularizace 

výzkumu a vývoje označovat položky slovem „popularizace“? 

 

Z důvodu stanoveného limitu výdajů spojených s aktivitou Strategické nastavení a rozvoj 

popularizace výzkumu a vývoje je žadatel povinen ke všem druhům výdajů, které souvisejí 

s aktivitou Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje vytvořit samostatné 

položky rozpočtu a tyto položky rozpočtu označit tak, aby obsahovaly heslo „Popularizace“ 

a byly tak snadno identifikovatelné.  

V tabulce ve Studii proveditelnosti musí být uvedeny všechny položky, které jsou spojeny 

s popularizačními aktivitami. Položky se musí shodovat se samostatnými 

podkapitolami/položkami rozpočtu, které obsahují heslo „Popularizace“ v projektové žádosti. 

Pokud se položky v tabulce ve Studii proveditelnosti nebudou shodovat s daty uvedenými 

v projektové žádosti, bude žádost vyřazena na základě kritéria přijatelnosti P11. 

 

 

45) Je možné využít v rámci způsobilých výdajů projektu hradit odborné poradenství před zahájením 

fyzické realizace projektu? 

 

V případě, že je datum zahájení projektu dřívější než datum zahájení fyzické realizace projektu, 

mohou být od data zahájení projektu způsobilé výdaje spojené s přípravou projektu. Výdaje 

spojené s klíčovými aktivitami projektu jsou způsobilé až od data zahájení fyzické realizace 

projektu. Před zahájením fyzické realizace je tedy způsobilé pouze oborné poradenství spojené 

s přípravou projektu. Výdaje týkající se přípravné fáze projektu jsou hrazeny z nepřímých 

nákladů projektu. Odborné poradenství související s vytvořením strategie a další odborné služby 

mohou být způsobilé až v období fyzické realizace projektu. 
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46) Bude nutné dílčí výstupy nechat vždy podepsat statutárním orgánem žadatele? 

 

Žádost o podporu musí být podepsána statutárním orgánem žadatele nebo jím zplnomocněné osoby. 

Dílčí výstupy aktivity a), které souvisejí s implementací Strategie lidských zdrojů pro výzkumné 

pracovníky a následným získáním ocenění HR Award, podléhají podmínkám stanoveným Evropskou 

komisí. 

 

 

47) V jakém jazyce je předkládána žádost o podporu a další dokumenty v průběhu fyzické realizace projektu? 

 

Žádost o podporu včetně všech relevantních příloh je podávána prostřednictvím MS 2014+, a to pouze 

v jazyce českém. Podrobnější informace o způsobu a formě dokládání jednotlivých přílohách jsou 

uvedeny v kap. 18.10 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.  

Dílčí výstupy související s aktivitou a) Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s 

podmínkami pro získání ocenění „HR Award“ předkládané Evropské Komisi mohou být v průběhu 

realizace projektu doloženy i v anglickém jazyce. 

 

 

48) Lze považovat za originál listinu s notářsky ověřeným podpisem? 

 

Za originál dokumentu jsou pro účely výzvy považovány pouze následující dokumenty: 

 dokument vyplněný nebo zpracovaný dle vzoru nebo dokument zpracovaný žadatelem, 

pokud není vzor k dispozici s připojeným zaručeným elektronickým podpisem. Ruční podpis 

dokument nemusí obsahovat. Pokud je v některém vzoru dokumentu uvedena „navíc“ 

kolonka na podpis, jedná se o upozornění na povinnost dokument elektronicky podepsat. 

 originál datové zprávy, která obsahuje elektronický podpis nebo časové razítko. 

 originál dokumentu (výpisy, potvrzení atp.) konvertovaný z listinné do elektronické podoby 

(tzv. autorizovaná konverze) 

 

Dokument s notářsky ověřeným podpisem, doložený formou scanu, není považován za originál. 

 

 

49) Kde mohu najít vzory příloh? 

 

Vzory všech povinných či povinně volitelných příloh, které mají ze strany ŘO předepsaný vzor, 

naleznete v MS 2014+ na záložce Dokumenty. Po výběru konkrétní přílohy je možné v dolní části 

obrazovky stáhnout její vzor tlačítkem Soubor. 

 

 

50) Jak postupovat v případě, že je některá z povinných příloh pro žadatele nerelevantní? 

 

V systému IS KP14+ jsou v souladu s informacemi v kap. 18.10 Pravidel pro žadatele a příjemce 

– specifická část uvedeny povinné přílohy pro žadatele a partnery projektu. Některé z těchto 
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příloh žadatel vyplňuje přímo v systému IS KP14+ (např. čestné prohlášení), partner však musí 

přílohu nahrát jako samostatný dokument, neboť se jedná o přílohu povinnou. Žádost nelze 

finalizovat bez toho, aby bylo ČP vloženo, přestože partnerství je v této výzvě nepovinné. 

V takovém případě je vhodné vložit dokument s poznámkou, že daná příloha není relevantní, 

popř. lze vložit prázdný papír. 

 

 

51) Kdy budou k dispozici vzory příloh, především vzor přílohy Studie proveditelnosti a Přehled 

klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF? 

 

Přílohy, které mají ze strany ŘO předepsaný vzor, jsou k dispozici v MS 2014+ na záložce 

Dokumenty od data zpřístupnění výzvy, tj. od 3. 11. 2016. 

 

 

52) Alokace výzva je stanovena ve výši 660 mil. Kč, přičemž minimální a maximální výše celkových 

způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 5 mil. až 70 mil. Kč. Jaká bude strategie MŠMT 

s ohledem na velikost projektu?  

 

Ke všem projektům bude přistupováno stejným přístupem bez ohledu na velikost projektu. 

 

 

53) Jaká je situace s řešením návrhu prodloužení termínu uzavření výzvy, a to ve vazbě na iniciativu 

ČKR a RVŠ projednávanou s vedením ŘO? 

 

Řídicí orgán zvažuje možnost posunutí termínu ukončení příjmu žádostí o podporu. V případě 

posunu bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT. 

 

 

54) Některé z webových odkazů zveřejněných ve výzvě nefungují, resp. odkazují pouze na úvodní 

stránky Euraxess. Kde nalezneme funkční odkazy? 

 

Na níže uvedeném odkaze jsou k dispozici všechny šablony k HR Award dostupné ke stažení. 

Žadatelé zde naleznou i guidelines k procesu získání HR Award. Materiály jsou konkrétně 

uloženy pod záložkou „Research Careers“ pod posledním vyskakovacím oknem „Strenghtened 

HRS4R process“.  

https://euraxess.ec.europa.eu/useful-information/policy-library#document-collapsible-

research-careers-strengthened-hrs4r-process 

 

 

https://euraxess.ec.europa.eu/useful-information/policy-library#document-collapsible-research-careers-strengthened-hrs4r-process
https://euraxess.ec.europa.eu/useful-information/policy-library#document-collapsible-research-careers-strengthened-hrs4r-process

