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

 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 
 
16. 2. 2017 
 

Čas zahájení jednání 
 
9:00 
 

Místo konání 

 
Oranžová zasedací místnost 5. NP, Office Park 
Harfa, Českomoravská 2420, Praha 9 
 

Pořadí jednání Komise 5. 

 
Číslo výzvy 
 

02_15_004 Smart Akcelerátor 

 
Prioritní osa 
 

PO2 

 
Vyhlašovatel 
 

ŘO OP VVV MŠMT 

 
Alokace výzvy v Kč 
 

650 000 000,00 Kč 

 
II. Složení Komise  

 
Předseda Komise 
 

Ing. Petra Peterková, Ph.D. 

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
 

Ing. Jiří Jelínek, CSc. 
Ing. Monika Vejchodová 
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  13. 

Název žadatele Plzeňský kraj 

Název projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807 

Výsledný počet bodů 95 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí  ---- 

Nepřítomni  ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 17 470 812,48 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 16 502 812,48 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

968 000,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.6.1.14 Vizuální identita 50 000,00  1,00  50 000,00  -350 000,00  

1.1.2.6.1.17 Webový portál o potenciálu 
Plzeňského kraje 

0,00  0,00  0,00  -100 000,00  

1.1.2.6.1.18 Tištěné materiály, banery 
apod. pro KA5 Propagace 
(popř. KA2) 

150 000,00  1,00  150 000,00  -350 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  2 864 124,48  -168 000,00  

Komentář Komise 
 
Komise konstatuje, že projekt po formální stránce naplňuje požadavky výzvy, avšak obsahově je velmi plytký 
a neskýtá záruky, že navržená opatření budou mít reálný dopad na zvýšení inovačního potenciálu kraje.  
 
Obdržené vysoké bodové hodnocení dle názoru Komise neodpovídá kvalitě projektu a v některých případech 
nekoresponduje dokonce ani s postřehy a výtkami samotných hodnotitelů. 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.3.2 Odborník / znalec praxe (Pro intervence a mapování) 
U "Odborníka/znalce praxe" je uvedena v těchto přílohách hodinová sazba 300Kč/h a hodinový rozsah 360 hodin. 
V rozpočtové položce 1.1.2.1.1.3.2 je chybně uvedena sazba a počet hodin. Komise zavazuje žadatele ke změně 
dle příloh (tj. vysvětlení) a snížení hodinové sazby na 300 Kč/h a navýšení počtu hodin na 360.  
 
U rozpočtové položky 1.1.2.4.1 Specializované softwary (1 analytický systém pro Mapování, 3 grafické programy 
pro Propagaci) Komise zavazuje žadatele ke správnému rozčlenění položky dle textu žádosti o podporu.  
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U rozpočtové položky 1.1.2.1.1.3.8 Odborník kreativní tvorby (Pro propagaci) nesouhlasí hodinová sazba a počet 
hodin s odůvodněním v přílohách č. 18 a 24. Komise zavazuje žadatele ke snížení hodinové sazby na 300 Kč 
a navýšení počtu hodin na 320, aby bylo v souladu s výpočtem v přílohách.  
 
1.1.2.6.1.14 Vizuální identita 
Komise zavazuje žadatele ke snížení jednotkové ceny položky na 50 000 Kč na základě porovnání projektů 
projednávaných danou Komisí mezi sebou. 
 
1.1.2.6.1.17 Webový portál o potenciálu Plzeňského kraje 
V rámci projektu mají vzniknout dva webové portály, které se dle popisu budou částečně překrývat. Komise 
zavazuje žadatele k vyškrtnutí položky 1.1.2.6.1.17 Webový portál o potenciálu Plzeňského kraje z důvodu 
duplicity s položkou 1.1.2.6.1.02 Metodický webový portál „Inovace v PK“. Pro lepší orientaci cílových skupin 
Komise doporučuje žadateli vytvořit pouze jeden webový portál a v něm obsahově sloučit oba původně plánované 
portály. 
 
1.1.2.6.1.18 Tištěné materiály, banery apod. pro KA5 Propagace (popř. KA2) 
Komise se domnívá, že tvorba tiskových materiálů není v dnešní době dostatečně efektivní pro propagaci projektu 
a zavazuje žadatele ke snížení jednotkové ceny položky na 150 000 Kč na základě porovnání projektů 
projednávaných danou Komisí mezi sebou. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení u následující položky: 
1.1.2 Nepřímé náklady 
 
V KA vzdělávání je zařazeno vzdělávání, které neodpovídá metodickému výkladu výzvy, ale souvislost s činnostmi 
v rámci realizace projektu je popsána. Komise doporučuje žadateli uvést vzdělávací aktivity do souladu s výzvou 
s větším důrazem na strategický rozvoj regionu.  
 
Konkrétní projektové fiše nebyly v rámci žádosti o podporu doloženy, namísto toho žadatel předložil pouze oblasti 
strategických intervencí, ve kterých hodlá projekty realizovat. Komise zavazuje žadatele k doložení 
konkretizovaných projektových fiší (musí se jednat o konkrétní projekty pro podporu inovačního potenciálu 
v regionu s konkretizovaným rozpočtem). První dvě strategické oblasti by se neměly obsahově překrývat, a to 
i z hlediska cílových skupin. 
 
U aktivity "Studijní návštěva po ČR" není jasné, podle čeho byla definována částka. Podobný problém nastává 
u popisu zahraničních cest. Komise zavazuje žadatele ke konkretizaci cílových destinací uvedených cest.   
 
U cílové skupiny "pracovníci veřejné správy v oblasti řízení a implementace VaVaI" uvádí žádost o podporu, že se 
bude jednat o cca 10 osob. Z příloh č. 26 však vyplývá, že toto číslo bude vyšší. Komise zavazuje žadatele k opravě 
kvantifikace této části cílové skupiny dle přílohy č. 26 a ke kvantifikaci dalších částí cílové skupiny (žáci SŠ, zájemci 
o studium na VŠ, pracovníci zabývající se výzkumem v soukromém sektoru, pracovníci výzkumných organizací 
a VŠ – uvést reálné počty dle podpory z realizovaného projektu).    
 
V příloze č. 3 jsou uvedeny v druhé tabulce i některé výstupy, které by mohl žadatel započítat i do konečné 
hodnoty indikátorů. Jedná se o zprávu vyhodnocující efekty realizovaných intervencí. Komise zavazuje žadatele 
k doplnění konkrétního obsahu u souhrnných výstupů.  
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 5 43 03 Počet nových nástrojů podpory VaVaI 
na regionální úrovni ze současné hodnoty 25 na cílovou hodnotu 26 s ohledem na výstupy uvedené v příloze č. 3.  
 
V příloze č. 18 na str. 17 se píše, že každý člen týmu si bude moci vybrat "každý rok alespoň jeden kurz" s tématikou 
management, řízení, právo.  Na základě výše uvedeného Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty 
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indikátoru 2 08 06 Počet podpořených osob zapojených do řízení a implementace politiky VaVaI ze současné 
hodnoty 94 na cílovou hodnotu 108 (7 lidí za poslední dva roky realizace projektu). 
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Pořadové číslo  14. 

Název žadatele Kraj Vysočina 

Název projektu 
Smart Akcelerátor - Rozvoj inovačního prostředí v 
podmínkách Kraje Vysočina 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003963 

Výsledný počet bodů 90,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí  ---- 

Nepřítomni  ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 7 796 509,91 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory ---- 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

---- 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.1 RIS3 manažer 0,00  0,00  0,00  -1 529 320,00  

1.1.2.1.1.1.2 RIS3 developer strategických 
intervencí 

0,00  0,00  0,00  -764 660,00  

1.1.2.1.1.1.3 RIS3 finanční manažer 0,00  0,00  0,00  -242 165,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

853 697,50  1,00  219 661,25  -634 036,25  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

307 331,10  1,00  79 078,05  -228 253,05  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  709 693,41  -849 608,57  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.3 RIS3 finanční manažer 
Z popisu pozice finančního RIS 3 manažera v přílohách č. 8 a 22 nevyplývá jiná činnost, než administrativního 
charakteru, proto Komise zavazuje žadatele k přesunu položky do kap. 1.2 Nepřímé náklady.  
 
1.1.2.1.1.1.1 RIS3 manažer 
1.1.2.1.1.1.2 RIS3 developer strategických intervencí 
Komise se přiklání ke slovnímu vyjádření hodnotitelů a konstatuje, že personální obsazení klíčových pozic 
realizačního týmu žadatele (RIS3 manažer, RIS3 developer strategických intervencí) vykazuje zásadní odborné 
nedostatky a zcela nedostatečné zkušenosti v oblasti podpory inovací a vytváření inovačního prostředí. 
Spolupráce s experty nenahrazuje nároky na klíčové pozice stanovené kompetenčními modely. I z hlediska 
porovnání s ostatními projekty projednávanými Komisí je úroveň kvality klíčových pracovníků minimální. Z těchto 
důvodů považuje Komise výdaje na tento realizační tým za nezpůsobilé a neodpovídající principu 3E. Tyto výdaje 
při obsazení pozic týmu uvedeným způsobem Komise požaduje zcela vypustit.  
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Komise na základě výše uvedeného nedoporučuje žádost o podporu k financování z důvodu, že žádost o podporu 
po změnách navrhovaných Komisí nesplňuje podmínky výzvy. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení u následujících položek: 
1.1.1.04.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.1.04.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2.1.5.3.1 Kooperativa (úrazové pojištění zaměstnavatele) – je-li relevantní 
1.1.2 Nepřímé náklady 
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IV. Přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu projektů doporučených k financování   

Poř. č. Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 
Maximální schválená 

výše finanční 
podpory (v Kč) 

Výsledný 
počet 
bodů 

1. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000294 Moravskoslezský kraj Smart akcelerátor RIS 3 strategie 54 481 858,02 89,0 

2. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000298 Zlínský kraj Smart akcelerátor Zlínského kraje 26 908 887,56 87,0 

3. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000684 Jihomoravský kraj Smart akcelerátor v Jihomoravském kraji 65 803 383,77 95,0 

4. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000676 Jihočeský kraj Smart akcelerátor v Jihočeském kraji 28 278 100,56 92,0 

5. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000367 Olomoucký kraj Smart akcelerátor Olomouckého kraje 16 249 575,00 69,0 

6. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000689 Karlovarský kraj Smart Akcelerátor (1. kolo) 9 876 550,00    92,0 

7. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000690 Ústecký kraj Smart akcelerátor pro Ústecký kraj 25 251 189,47 84,0 

8. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000741 Královéhradecký kraj Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje 20 174 846,67 94,5    

9. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000752 Středočeský kraj Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji 56 917 902,90 89,5    

10. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000814 Pardubický kraj Smart Akcelerátor Pardubického kraje 17 831 985,86 86,0    

11. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848 Liberecký kraj Smart Akcelerátor Libereckého kraje 16 487 290,60 83,5    

12. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807 Plzeňský kraj Smart Akcelerátor Plzeňského kraje 16 502 812,48 95 
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V. Přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu projektů nedoporučených k financování 

Poř. č. Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 
Požadovaná výše 

finanční podpory (v Kč) 

Výsledný 
počet 
bodů 

1. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003963 Kraj Vysočina 
Smart Akcelerátor - Rozvoj inovačního prostředí v 
podmínkách Kraje Vysočina 

7 796 509,91 90,5 
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VI. Průběh jednání Komise 

Celkový komentář k jednání Komise 

Členové Komise zvolili předsedu Komise. Členové Komise byli seznámeni se Statutem Komise a Jednacím 
řádem. Předseda Komise odsouhlasil účast pozorovatelů. Jednání Komise se zúčastnil zástupce ŘO s právem 
veta.    
 
Komise zařazuje do Seznamu projektů doporučených k financování projednanou žádost o podporu s výsledným 
statusem Doporučena s výhradou a doporučením. Žádost o podporu, jejíž výsledek projednávání je 
Nedoporučena, Komise zařazuje se Seznamu projektů nedoporučených k financování.  
 
Zápis z jednání Výběrové komise byl schválen všemi členy Komise.  

 

Neveřejné přílohy zápisu: 

Prezenční listina 
Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci 
Hlasovací archy členů Komise 

 

V Praze dne 16. 2. 2017 
 
Zápis vyhotovil: Ing. Irena Havlová 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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