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Zápis z jednání Hodnoticí komise Řídicího orgánu OP VVV (dále jen „Komise“) 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 19. 12. 2016 

Čas zahájení jednání 9:30 

Místo konání 
Fialová zasedací místnost 6. NP, Harfa Office 
Park, Českomoravská 2420, Praha 9 

Pořadí jednání Komise 2. 

Číslo výzvy 02_15_006 

Prioritní osa 1 

Vyhlašovatel ŘO OP VVV MŠMT 

Alokace výzvy v Kč 2 600 000 000 Kč 
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II. Projednávané Žádosti o podporu  

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele Technická univerzita v Liberci 

Název projektu 
Multifunkční nanočástice a materiály řízené 
strukturou 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_006/0000671 

Výsledný počet bodů 61 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení 

Hlasování o výsledku 2. kroku věcného 
hodnocení žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

 3  0  0  0 

Výsledek 2. kroku věcného hodnocení Nedoporučena  

Požadovaná výše finanční podpory 705 272 413,25 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování. Žadatel v rámci 2. kroku hodnocení nedoložil 
povinnou přílohu č. 18 Výsledky hodnocení 2020 (Evaluation Summary Report), nebylo tedy 
prokázáno, že strategická část projektu byla hodnocena jako kvalitní. Rozsáhlá infrastrukturní část 
tedy není doložená adekvátní strategií, a strategické využití této infrastruktury by tudíž nebylo 
efektivní a přínosné. Na tomto základě Hodnoticí komise konstatuje, že infrastrukturní a strategická 
část projektu nejsou ve vzájemném souladu. 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

Název projektu HiLASE Centre of Excellence 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_006/0000674 

Výsledný počet bodů 67 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení 

Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

 3  0  0  0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 1 342 162 751,64 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování. V rámci hodnocení H2020 nejsou indikovány 
výrazné námitky hodnotitelů proti koncepci či celkové finanční a věcné struktuře záměru žadatele. 
Výhrady formulované v hodnocení nemají vliv na infrastrukturní část projektu: hodnotitelé H2020 
nezhodnotili žádný z vědeckých a strategických cílů jako takový, který by bylo třeba ze žádosti vypustit 
na základě nedostatečného zdůvodnění. Infrastrukturní část je v souladu se strategickou částí 
schválenou H2020. Hodnoticí komise OP VVV zavazuje žadatele, aby před vydáním právního aktu o 
poskytnutí/převodu podpory na základě výsledku hodnocení strategické části projektu předložené a 
schválené v rámci H2020 upravil rozpočet infrastrukturní části projektu, tj.  aby pokrátil/vyškrtl 
veškeré položky, které budou financovány z H2020 tak, aby nedocházelo k dvojímu financování, a aby 
následně zapracoval úpravy rozpočtu dle výhrad uvedených v komentáři kritéria V4.1 v 1. kroku 
věcného hodnocení v rámci OP VVV. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu jsou uvedeny v zápise 
z jednání Hodnoticí komise v rámci 1. kroku hodnocení ze dne 20. 5. 2016. 
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III. Průběh jednání Komise 

Celkový komentář k jednání Komise 

 
Členové Komise zvolili předsedu Komise. Členové Komise byli seznámeni se Statutem Komise a 
Jednacím řádem. Komise projednala a schválila Jednací řád bez úprav.  
Členové Komise byli informováni, že projekt reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_006/0000674, který byl 
projednán a doporučen v rámci 1. kroku hodnocení, byl stažen žadatelem z procesu schvalování, a 
nebude tedy předmětem hodnocení ve 2. kroku. 
Zápis byl odsouhlasen všemi členy Komise. 

 

Přílohy 

1. Výsledná hodnoticí tabulka projektu (zhotovena a uložena v MS 2014+) 

Neveřejná část zápisu: 

Přílohy 

 1.    Seznam členů Komise 
2. Prezenční listina 
3. Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci 
4. Hodnoticí tabulky projednávaných projektů (podklad pro zpracování výsledné hodnoticí 

tabulky v MS 2014+) 
5. Hlasovací archy členů Komise 

 

 

V Praze dne 19. 12. 2016 
 
Zápis vyhotovil: Mgr. Jakub Krátký 
 

 

Podpis předsedy Komise: 

 

 

 

 

 

 


