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Výzva 02_16_014 - Budování externích kapacit – transfer 

technologií 

Nejčastěji kladené dotazy 

1) Jakým způsobem ovlivňuje místo dopadu realizace míru spolufinancování a dopad 

projektu? 

 

Míra spolufinancování z vlastních zdrojů žadatele je popsána v kapitole 8.1.5. 

Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část a v kapitole 8.1.5. v Pravidlech pro 

žadatele a příjemce – specifická část a zároveň bývá zpravidla specifikována vždy 

na úrovni výzvy. 

V tabulce Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV 

v kap. 8.1.5. v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část je chybně uveden 

rozpad financí v případě, že je místem realizace projektu (kraj, kde má žadatel sídlo) 

více rozvinutý region (VRR) a místem dopadu projektu jsou více či méně rozvinuté 

regiony, je správný poměr rozdělení finančních prostředků 74% pro MRR a 26% 

pro VRR. Správné informace jsou uvedeny v textu výzvy v kap. 3.7. 

 

 

2) 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. 

 

 

3) Od jakého data mohou být výdaje projektu způsobilé? 

 

Z časového hlediska jsou způsobilé výdaje od data vyhlášení výzvy v IS KP14+ 

vznikly od 1. 1. 2016 – od tohoto okamžiku se považují všechny výdaje spojené s 

projektem za způsobilé a jedná se o možné zahájení projektu. Výdaje vynaložené na 

základě pracovní smlouvy uzavřené před zahájením projektu mohou být uznány za 
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způsobilé pouze za předpokladu, že práce byla provedena až po zahájení projektu. 

Nicméně pracovní náplň vztahující se k projektu musí být upravena výslovně 

dodatkem k takové pracovní smlouvě, případně jiným adekvátním způsobem 

odpovídajícím vnitřním předpisům žadatele/příjemce/partnera. 

 

 

4) Je rozhodujícím datem pro odevzdání žádosti o podporu datum finalizace, nebo datum 

odeslání žádosti o podporu? 

 

Finalizaci je nutné provést do termínu uvedeného ve výzvě – 3. 3. 2016 do 14 hodin. 

Žádost o podporu zároveň musí být podepsána statutárním orgánem (nebo jím 

pověřenou osobou). Podrobnější informace o způsobu finalizace a předložení 

žádosti prostřednictvím IS KP14+ jsou uvedeny v kap. 4.6. Uživatelské příručky IS 

KP14+, která je k dispozici na odkazu 

www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/ISKP_14/Uzivatelska_prirucka_Zpracovani_zadost

i_v_IS_KP14_v1.3.pdf. 

 

 

5) Proškolování/trénink skautů v K/TT dovednostech je naplňování indikátoru 2 08 00 

(VaV/akademici) nebo 2 08 03 (tech-admin pracovníci)? 

 

Pozice skauta je vykazována v rámci indikátoru 2 08 03. 

 

 

6) Dle „specifikace k výzvě“ k indikátoru 2 08 03 vyvozuji, že pouze při provádění aktivity a) 
je způsobilost souvisejících nákladů a započítání indikátoru vázána na úspěšné 
absolvování kurzu/školení, tzn. v případě jiných aktivit (d) a e)) a jiných indikátorů (tzn. 6 
00 00 a 2 08 00) tato souvislost není, tzn. způsobilé jsou náklady bez ohledu na úspěšnost 
účastníků a do naplnění indikátoru a výše bagatelní podpory se započítávají i neúspěšná 
absolvování kurzů/seminářů? 
 
Započítávají se pouze úspěšně absolvované kurzy. 

 

 

7) Jakým způsobem musí být zpracovány zprávy o reflexi z absolvovaného semináře? 

 

Zprávy o reflexi musí obsahovat hodnocení semináře, ať již v textové formě či 

pomocí škály s vysvětlivkami, hodnocení však nesmí být anonymní. 

 

 

8) Indikátor „nový produkt“ 2 15 02 – platí tedy podmínka pro způsobilost a započítání 

„schválen a implementován“ pouze pro aktivity b), e), h) a pro ostatní ne?  

 

Ano, viz příloha č. 1 Indikátory. 

 

 

9) Jak uchopit aktivitu g) „Konzultantské poradenství“, jestliže poradenství pro komercializaci 
konkrétního výsledku VaV je ve výzvě vyloučené? Co je ještě „obecné“ poradenství? 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/ISKP_14/Uzivatelska_prirucka_Zpracovani_zadosti_v_IS_KP14_v1.3.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/ISKP_14/Uzivatelska_prirucka_Zpracovani_zadosti_v_IS_KP14_v1.3.pdf
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V rámci výzvy je možné podpořit pouze obecné poradenství, poradenství 

konkrétního výzkumu po jeho schválení radou pro komercializaci není možné 

podporovat v rámci této výzvy, nýbrž prostřednictvím OP PIK/OP PPR. V rámci této 

aktivity je možné provádět studie, průzkumy trhu apod., za účelem budoucího 

zhodnocení duševního vlastnictví nebo možné budoucí aplikované uplatnění 

výzkumných záměrů. 

 

 

10) Jakým způsobem je definována Rada pro komercializaci? 

 

Panel z aplikační sféry (např. rada pro komercializaci) – jedná se o institucionální 

prvek, který je jmenován výzkumnou institucí a je složen ze zástupců výzkumné 

instituce, aplikační sféry, finanční sféry (podniky, banky, fondy rizikového kapitálu 

apod.) a pracovníci veřejné správy v oblasti řízení a implementace VaVaI, včetně 

pracovníků podílejících se na implementaci RIS3, kdy zástupci aplikační sféry a 

finanční sféry tvoří min. 50 % členů této panelu. Úkolem panelu je rozhodovat o 

přijetí, pokračování a ukončení komercializace konkrétních výsledků výzkumu 

výzkumné instituce. Definice vychází z programu GAMA TAČR, jedná se o 

nepovinnou aktivitu 

 

 

11) Jakým způsobem rozlišit způsobilost nákladů na propagační aktivity, jestliže aktivita d) 

Vytvoření a rozvoj propagačních aktivit CTT směrem k výzkumným pracovníkům v 

organizaci pro výzkum a šíření znalostí (případně studentům v organizaci pro výzkum a 

šíření znalostí), včetně zapojení výzkumných a dalších pracovníků instituce do procesů a 

činností CTT; aktivita je volitelnou aktivitou a aktivita e) Vytvoření a rozvoj propagačních 

aktivit směrem k veřejnosti je vyloučenou aktivitou výzvy? 

 

Náklady na propagaci vůči veřejnosti nejsou způsobilými výdaji. V rámci výzvy je 

možné hradit pouze náklady související s propagačními aktivitami směrem 

k aplikační sféře.  

 

 

12) 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 po dosažení 

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

různé projekty.   

 

 

13) Je možné školit více než 3 osoby na stejné pozici? 

 

Stejné školení lze absolvovat maximálně třemi různými pracovníky, kteří postupně 

za sebou zastávali stejnou pozici (viz kap. 8.6.3 Pravidel pro žadatele a příjemce – 

specifická část). Zároveň jeden pracovník může absolvovat pouze kurz/školení, 
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který dosud neabsolvoval, tj. jehož obsah není shodný s již absolvovaným 

kurzem/školením. 

 

 

14) Musí být technologický skaut zaměstnancem centra pro transfer technologií? 

 

Není to povinné, je však nutné mít uzavřen pracovněprávní vztah s institucí 

žadatele/partnera s vymezením úvazku vztahujícím se k projektu. 

 

 

15) Je možné hradit náklady související se vzděláváním cílové skupiny? 

 

Ano, výše uvedené je v této výzvě možné. 

 

 

16) Je možné, aby cílová skupina byla z jiné instituce než z instituce žadatele/partnera? 

 

Ano, výše uvedené je možné v případě, že se jedná o některou z cílových skupin 

uvedených ve výzvě, nikoliv o veřejnost. 

 

 

17) Jakým způsobem posoudit jedinečnost aktivit v případě, že některé aktivity již probíhaly 

v rámci OP VaVpI? 

 

V žádosti o podporu je nutné popsat výchozí stav a cílový stav, kam projekt 

směřuje.  

 

 

18) Jakým způsobem odlišit smlouvu u osoby, která zastává dvě osoby s odlišnou odbornou 

náročností a tedy i výší platu? 

 

V rámci rozpočtu projektu je nutné tyto dvě pozice odlišit a stanovit pro každou 

pozici mzdu i výši úvazku odděleně, přičemž znění pracovněprávní smlouvy 

nastavuje žadatel. 

 

 

19) Lze do plánu projektu zahrnout navyšování mezd/platu? 

 

V rámci rozpočtu navrhujete konkrétní položku, která již může obsahovat plánované 

navýšení mezd/platu, avšak je nutné do žádosti tyto informace uvést, rozepsat a 

zdůvodnit. 

 

 

20) Jakým způsobem v projektu zohledňovat DPH, které není způsobilým výdajem? 

 

Do rozpočtu uvádějte pouze způsobilé výdaje. V tomto případě tedy ceny bez DPH. 
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21) V případě, že žadatel spolupracuje se konkrétními zahraničními školiteli, je nutné 

vyhlašovat výběrové řízení?  

 

V žádosti je třeba popsat a odůvodnit zapojení zahraničních školitelů do projektu, 

vyhlášení výběrového řízení není povinné, zahraniční školitelé se mohou stát 

součástí realizačního týmu, kde je možné zaměstnat je na DPČ/DPP, či mohou být 

pozváni do České republiky v rámci per diems. 

 

 

22) Z čeho je možné hradit spolufinancování ze strany žadatele/příjemce? 

 

Např. finanční prostředky z vlastních zdrojů, spolufinancování formou věcného 

příspěvku (viz kapitola 8.7.3 Pravidel pro žadatele a příjemce). 

 

 

23) 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. 

 

 

24) Je možné hradit ze způsobilých výdajů náklady na konkrétní veletrh, s nímž je spojena 

propagace CTT?  

 

Výdaje spojené s organizací akcí a eventů v návaznosti na propagační aktivity CTT 

v souvislosti s projektem jsou způsobilými výdaji. 

 

 

25) Jakým způsobem lze do žádosti o podporu vložit anglickou verzi žádosti včetně 

relevantních příloh?  

 

Projektová žádost se v systému vyplňuje v českém jazyce. Po jejím kompletním 

vyplnění ji doporučujeme vytisknout, přeložit do anglického jazyka a zpět vložit do 

systému v podobě přílohy do záložky Dokumenty společně s dokumenty. 

V anglickém jazyce se dokládají pouze přílohy, které jsou požadovány ve 

Specifických pravidlech. 
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26) Kdy je dokládána příloha Prohlášení o nesplnění definice výzkumné organizace dle 

zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací? 

 

Tato příloha je vyžadována za účelem ověření skutečnosti, zda se žadatel správně 

zařadil do kategorie „veřejné vysoké školy a výzkumné organizace“, která určuje 

míru spolufinancování dle materiálu MF „Pravidla spolufinancování ESIF 2014-

2020“. Aby mohl být žadatel zařazen do kategorie „veřejné vysoké školy a 

výzkumné organizace“, musí dle výkladu MF splnit tuto definici dle Rámce a 

zároveň dle zákona č. 130/2002 Sb.  Subjekt, který splní definici dle Rámce, ale 

nesplní všechna kritéria stanovená zákonem č. 130/2002 Sb, tak nemůže být zařazen 

do kategorie „veřejné VŠ a výzkumné organizace“, ale spadá do kategorie „ostatní 

subjekty“. 

 

 

27) Je Strategický plán povinnou přílohou této výzvy? 

 

Pro tuto výzvu není příloha Strategický plán VŠ povinná požadována. 

 

 

28) Může být zaměstnanec, který je na úvazek 1,0 FTE zaměstnán na udržitelnosti projektu 

OP VaVpI, zaměstnán na projektu OP VVV? 

 

V rámci projektu OP VVV je možné hradit rozvojovou činnost v době udržitelnosti 

projektu z OP VaVpI. Rozvojem v době udržitelnosti je chápáno, že aktivity budou 

mít nové/jedinečné/navazující výstupy oproti výstupům projektů financovaných v 

předchozím programovém období. Není nutné, aby se jednalo o rozdílné aktivity (tj. 

výzkumník nemusí nově pracovat jako administrátor). 

Novost/jedinečnost/návaznost se popisuje v žádosti o podporu. V souvislosti s 

těmito aktivitami jsou způsobilé i osobní náklady. Obecně je také nutné dodržet 

konkrétní podmínky udržitelnosti, které mají jednotlivé projekty financované v 

předchozím programovém období. 

 

 

29) Je možné v rámci aktivity twinning pozvat zahraniční subjekt do ČR? 

 

Ano, je to možné. 

 

 

30) Za instituci (IČO) je možné podat pouze jeden projekt. Je však možné, aby tato instituce 
byla partnerem s finančním příspěvkem v jiných projektech této výzvy? 
 

Tento postup s ohledem na riziko dvojího financování nedoporučujeme. 
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31) Je nutné soutěžit twinningového partnera? Vzdělávací kurzy uvedené v plánu vzdělávání? 

PR aktivity?  

 

Twinnigového partnera není nutné soutěžit. Je třeba odůvodnit jeho výběr, případně 

jej stanovit jako spolupracují subjekt. 

 

 

32) 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 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. 

 

 

33) Jakým způsobem je vymezena bagatelní podpora? 

 

Bagatelní podpora je stanovena v rozsahu minimálně 40 hodin za dobu trvání 

projektu (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 Budování expertních kapacit – transfer 

technologií je u indikátoru 6 00 00 uvedeno, že se jedná o počet osob 

vykazovaný v indikátorech 2 08 03 a 2 08 01 snížený o opakovanou podporu. 

Správná definice indikátoru se týká počtu osob vykazovaných v indikátorech 2 

08 03 a 2 08 00, indikátor 2 08 01 pro tuto výzvu není relevantní. 

 

 

34) Lze hradit v rámci způsobilých výdajů projektu také případnou organizaci výběrového 

řízení? 

 

Přípravu výběrového řízení lze hradit z nepřímých nákladů. 

 

 

35) Je nastaveno omezení týkající se drobného majetku? 

 

Procentní omezení kapitoly vůči celkovým způsobilým výdajům stanoveno není. 

Nicméně při tvorbě rozpočtu je vhodné se řídit následujícím dokumentem 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Seznam_obvyklych_cen_vybaven.pdf.  

 

 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Seznam_obvyklych_cen_vybaven.pdf
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36) Z jakých výdajů mohou být hrazeny náklady spojené s přípravou žádosti o podporu 

externím subjektem? 

 

Výdaje spojené se zpracováním žádosti o podporu budou hrazeny z nepřímých 

nákladů projektu (resp. při zpracování žádosti je žadatel v rozpočtu zařadí do 

administrativních výdajů). S ohledem na zkušenosti z minulého programového 

období a doporučení Evropské komise však ŘO OP VVV tento přístup žadatele 

(zpracování žádosti o podporu výhradně externím subjektem) nedoporučuje. 

 

 

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

do mzdových kategorií? 

 

Pro projekty výzvy Budování expertních kapacit – transfer technologií je možné 

využít následující varianty pro stanovení mezd/ platů: 

 dle bodu 1 – Stanovení sazby pomocí ISPV; 

 dle bodu 2 – Alternativní způsob výpočtu sazby mzdy/platu; 

 dle bodu a – Využití limitů stanovených v kapitole 1 dokumentu Seznam 

mezd/ platů http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zpusobilost-mezd-

platu-op-vvv 

 

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. 

 

 

38) Jakým způsobem je vykazováno vybavení pořizované pro členy realizačního týmu? 

 

Vybavení se vztahuje k zařazení osoby, pro kterou je pořizováno, v případě 

administrativního týmu se tedy jedná o nepřímé náklady, v případě odborného týmu 

o náklady přímé. 

 

 

39) Je nutné, aby přílohy, které se dodávají za partnera projektu, podepsal statutární orgán 

partnera? 

 

Tento postup není nutný, za přílohy žádosti o podporu zodpovídá žadatel, postačí 

tedy jeho elektronický podpis na jednotlivých dokumentech. V případě příloh, které 

vyžadují podpis partnera (např. příloha Principy partnerství a prohlášení o 

partnerství, čestná prohlášení apod.), je nutné, aby partner dokument podepsal 

elektronicky, nebo fyzicky avšak s elektronickým podpisem žadatele či 

elektronickou konverzí dokumentu. 

 

 

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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40) Platí pro pracovněprávní vztahy formou DPP povinnost vykazovat týdenní hodinový fond? 

 

Tato povinnost pro DPP neplatí. 

 

 

41) Lze do kapitoly cestovné zařadit i náklady administrativního týmu? 

 

Veškeré náklady související s administrativním týmem jsou řazeny do nepřímých 

nákladů. 

 

 

42) Jakým způsobem budou hrazeny náklady na zahraniční cesty pro člena realizačního 

týmu, který je zároveň cílovou skupinou? 

 

V případě, že vycestuje jako cílová skupina, budou tyto náklady uznatelné v rámci 

kapitoly Přímá podpora. V případě, že osoba cestuje na zahraniční služební cestu 

jako člen odborného týmu, související náklady budou hrazen z kapitoly Cestovní 

náhrady. Náklady související s administrativním týmem projektu spadají vždy do 

nepřímých nákladů. Účel pracovní cesty musí vždy souviset s projektem. Na 

pracovní cestu může být zaměstnavatelem (příjemcem či partnerem) vyslán 

pouze zaměstnanec, který je na základě uzavřeného pracovněprávního vztahu 

zapojen do projektu. Vždy je nutné určit, v jakém vztahu k projektu (realizační tým, 

cílová skupina) se daná osoba nachází.  

 

 

43) Kdy je nutné dokládat pracovní výkaz? 

 

a) Jedná se o pracovníka, který v rámci daného pracovně právního vztahu vykonává 

činnosti pro projekt i mimo projekt. 

b) Jedná se o projekt, ve kterém se využívají nepřímé náklady, a u dané pozice nelze 

dopředu vyloučit riziko, že by vykonávala i agendu zařazenou do NN 

c) Jedná se o pracovníka zaměstnaného na základě DPP nebo DPČ 

 

 

44) Je nutné pro projekt vytvořit oddělený bankovní účet? 

 

Samostatný bankovní účet není nutné vytvářet. 

 

 

 

 


