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OBECNÉ DOTAZY 
 

 

Dotaz: Kdo může žádat o podporu z OP VK?  

 

Odpověď: O finanční prostředky z Evropského sociálního fondu v rámci OP VK mohou 

ţádat zejména ústřední orgány státní správy (včetně jejich přímo řízených organizací), kraje, 

města a obce, školy a školská zařízení (včetně vyšších odborných škol a vysokých škol), 

nevládní neziskové organizace, zaměstnavatelé, profesní organizace zaměstnavatelů a 

zaměstnanců, podnikatelů, profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a 

oborové organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, další organizace 

působící v oblasti volného času dětí a mládeţe, instituce vědy a výzkumu, vědecké a 

výzkumné instituce, vývojová a inovační centra, zdravotnická zařízení atd. Okruh ţadatelů je 

blíţe specifikován v jednotlivých oblastech podpory v Prováděcím dokumentu OP VK, resp. 

Je upřesněn v kaţdé vyhlášené výzvě k předkládání ţádostí o podporu. 

 

 

Dotaz: Organizují se pro žadatele nějaké semináře nebo školení?  

 

Odpověď: Informativní semináře pro ţadatele se konají vţdy v době vyhlášení výzev, aby 

měli ţadatelé moţnost seznámit se s přesnými podmínkami výzvy, projektovou přihláškou 

Benefit7 a dalšími pravidly, které bude muset jejich projekt splňovat. Semináře organizuje 

buď MŠMT, nebo krajské úřady.  

 

 

Dotaz: Existuje speciální přihláška pro přihlášení projektu do výzvy?  

 

Odpověď: Projekt je nutné předloţit ve formě webové ţádosti Benefit7, kterou naleznete na 

http://www.eu zadost.cz/. Podmínky vyplnění i zaslání přihlášky budou vţdy dány výzvou.  

 

 

Dotaz: Jak bude zajištěn systém hodnocení projektů hodnotiteli?  

 

Odpověď: V rámci OP VK mohou hodnotit jen odborníci registrovaní v Centrální databázi 

hodnotitelů OP VK a proškolení pro pravidla tohoto programu. Hodnotitel musí mít certifikát 

pro hodnocení v dané prioritní ose programu.  

 

 

Dotaz:  Jak dlouho bude trvat, než projekt projde všemi hodnoceními a získá podporu?  

 

Odpověď: Celý hodnotící proces od ukončení příjmu ţádostí (tj. uzavření výzvy) přes 

hodnocení a výběr projektů k realizaci aţ po zahájení realizace projektu bude trvat cca 6 

měsíců.  
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Dotaz: Je možné v rámci OP VK realizovat grantový projekt v Praze?  

 

Odpověď: Ne, hl. město Praha má vlastní program, v jehoţ rámci budou realizovány aktivity 

v Praze (respektive pro cílové skupiny z tohoto území) a to OP Praha Adaptabilita. Praţské 

instituce mohou realizovat projekt v rámci OP VK, ovšem pouze za předpokladu, ţe cílová 

skupina, která bude v projektu podpořena, patří do některého z ostatních 13 krajů.  

 

 

Dotaz: Může jeden projekt pokrývat všechny prioritní osy, případně alespoň více oblastí 

podpory v rámci jedné prioritní osy?  

 

Odpověď: Ne, výzvy budou vyhlašovány vţdy na jednotlivé oblasti podpory. Projekt se tedy 

bude muset tematicky vejít do této oblasti.  

 

 

Dotaz: Může jedna organizace/škola/instituce podat i více projektových žádostí?  

 

Odpověď: Ano, ale měly by se lišit ve svém obsahu.  

 

 

Dotaz: Mohou o dotaci žádat fyzické osoby?  

 

Odpověď: Ţadatelem o finanční podporu nemůţe být fyzická osoba, pouze právnická osoba, 

případně organizační sloţka státu.  

 

 

Dotaz: Jaká je lhůta pro předkládání projektů?  

 

Odpověď: Lhůta od vyhlášení výzvy po ukončení příjmu projektů je minimálně 6 týdnů. 

Lhůta pro předkládání projektů je vţdy konkrétně stanovena ve vyhlášené výzvě.  

 

 

Dotaz: Od kdy se počítá délka trvání projektu?  

 

Odpověď: Ode dne vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (pro Individuální projekty) nebo 

ode dne uzavření Smlouvy o realizaci grantového projektu, není-li v projektu stanoveno 

datum pozdější.  

 

Dotaz: Je délka projektu časově omezena?  
Odpověď: U grantových projektů a individuálních projektů v prioritní ose 2 je délka 

realizace projektu omezena na 3 roky. V případě individuálních projektů v ostatních 

prioritních osách bude délka stanovena ve výzvách.  

 

 

Dotaz: Lze uplatnit v nákladech částku za zpracování projektu?  

 

Odpověď: Nelze, tento výdaj nespadá mezi uznatelné výdaje.  
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Dotaz: Je možné po ukončení projektu předložit projekt další?  

 

Odpověď: Ano, nicméně takovýto další projekt nemůţe být kopií toho ukončeného, musí se 

jednat o projekt inovativní, zaměřený např. na jiné téma.  

 

 

Dotaz: Je pro realizaci projektu nezbytné, aby měl žadatel (příjemce) i partnera v 

realizaci?  

 

Odpověď: Ne, projekt lze realizovat i bez partnera.  

 

 

Dotaz: Je možné realizovat v rámci projektů zahraniční stáže? Budou náklady na tyto 

stáže uznatelným výdajem?  

 

Odpověď: Ano, avšak pouze za předpokladu, ţe obdobnou stáţ nelze absolvovat v ČR. Pak 

je moţné její náklady zahrnout do způsobilých výdajů.  

 

 

Dotaz: Bude v rámci projektu stanovena povinnost akreditace kurzů?  

 

Odpověď: To, zda bude povinnost akreditace kurzů, bude stanoveno vţdy v dané výzvě.  

 

 

Dotaz: Hrozí příjemci v případě, že při realizaci projektu poruší pravidla nějaké 

penále?  

 

Odpověď: Ano, v případě porušení povinností příjemce, které jsou stanovené v právním aktu 

o poskytnutí dotace, především v případě porušení rozpočtové kázně, hrozí příjemci finanční 

sankce ve formě odvodu ve výši, která je stanovena v tomto právním aktu. Za prodlení 

s odvodem je ten, kdo porušil rozpočtovou kázeň, povinen zaplatit penále ve výši dle zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, nebo podle zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

V případě nenaplnění plánovaných monitorovacích indikátorů jsou téţ stanoveny finanční 

sankce. Výše těchto sankcí je uvedena v právním aktu a v Příručce pro příjemce finanční 

podpory z OP VK. 

 

 

Dotaz: Jak dlouho bude nutné archivovat dokumentaci k realizovanému projektu?  

 

Odpověď: K archivaci je příjemce (případně partner) zavázán v právním aktu o poskytnutí 

podpory (případně v partnerské smlouvě). Příjemce a partneři projektu musejí pro účely 

kontroly ze strany poskytovatele dotace, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných osob archivovat veškerou dokumentaci 

projektu minimálně do konce roku 2025, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší. 

(Příjemci a partner se rovněţ řídí legislativou ČR, dle které je nutné některé typy dokumentů 

uchovávat déle, neţ je stanoveno legislativou evropskou, např. mzdové listy aţ po dobu 30 

let.)  
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Dotaz: Lze v projektu do oblasti podpory 1.1 OP VK zaměřeném na zavádění nových 

vyučovacích metod umožnit učitelům technických předmětů, kteří budou vyučovat část 

látky v anglickém jazyce absolvování kurzů v odborné anglické terminologii?  

 

Odpověď: Ano, pokud je projekt zaměřen na výuku technických oborů v AJ a jestliţe učitelé 

technických oborů budou v rámci projektu tuto látku v AJ vyučovat (např. v rámci pilotáţe), 

pak je jazykové vzdělávání oprávněné.  

 

 

Dotaz: Musí být kurzy pro pedagogické pracovníky v rámci oblasti podpory 1.3 OPVK 

akreditovány - jedná se o vzdělávání v měkkých dovednostech (komunikační a 

prezentační dovednosti). Pokud ano, tak jaké jsou podmínky získání akreditace, co 

všechno je nutné doložit a přibližný časový horizont získání.  

 

Odpověď:  Pro oblast podpory 1.3 OP VK je podmínkou akreditace vzdělávacích programů. 

Podmínky k získání akreditace DVPP naleznete na webových stránkách MŠMT - viz  odkaz: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/akreditace-v-systemu-dvpp   

 

 

Dotaz: Může mít partner bez finančního příspěvku zapůjčeny přístroje, které pořídil 

příjemce z prostředků projektu? 

 

Odpověď: V případě nefinančního partnerství je majetek příjemcem podpory po dobu 

realizace a udrţitelnosti zapůjčen partnerovi na základě smlouvy o výpůjčce (můţe být přímo 

součástí Smlouvy o partnerství). Po skončení udrţitelnosti projektu můţe být majetek 

bezúplatně převeden do vlastnictví nefinančního partnera projektu. 

 

 

Dotaz: Může být zařízení pořízené pro projekt zapůjčeno dalším osobám?  

 

Odpověď: Příjemce/partner nesmí zapůjčovat vybavení, zařízení nebo učební pomůcky 

pořízené z projektu dalším subjektům pokud se nejedná o partnery uvedené ve schváleném 

projektu. V případě, ţe toto vybavení, zařízení nebo učební pomůcky by bylo vyuţíváno pro 

projekt pouze částečně, a po zbylou dobu by bylo vyuţíváno dalšími subjekty nezapojenými 

do realizace projektu, je způsobilá k financování pouze poměrná část nákladů odpovídající 

podílu, který je vyuţíván pro projekt. 
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