
Přibil: Do hodnocení 23 individuálních národních projektů operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, kde se bude rozdělovat 6,5 miliard korun, zasáhne v poslední fázi expertní 
skupina najmenovaná ministrem školství. 
 
MŠMT: Čtvrtou fázi hodnocení individuálních projektů národních (IPn) opravdu zajišťuje Expertní 
skupina  OP  VK  (Operační  program  Vzdělávání  pro  konkurenceschopnost),  která  nahrazuje 
Výběrovou komisi (ta zajišťuje čtvrtou fázi hodnocení u jiného typu projektů, a to individuálních 
projektů ostatních). Expertní skupina OP VK je z důvodu různorodosti zaměření plánovaných IPn 
složena  s externích  odborníků  na  různé  obory  a  je  jmenována  ministrem  školství,  mládeže  a 
tělovýchovy (MŠMT). 
 
Přibil: V minulém programovém období, projekty operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 
přece posuzovala  tzv.  Koordinační  skupina -  složená transparentně z  pracovníků ministerstva, 
zástupců navržených ze všech krajů, z odborů a od sociálních partnerů. 
 
Zatímco koordinační skupina byla nezávislým orgánem, který jmenoval ministr například na návrh 
hejtmanů  ze  všech  krajů,  tak  oproti  tomu  expertní  skupina  přece  naznačuje  výrazně  menší 
objektivitu. 
 
MŠMT: Vznik  Expertní  skupiny  OP  VK  byl  podmíněn  výsledky  auditu  přijatelnosti  OP 
Vzdělávání  pro  konkurenceschopnost  (dále  „OP  VK“),  který  od  roku  2007  provádí  firma 
PricewaterhouseCoopers. MŠMT bylo upozorněno, že proces schvalování a monitorování projektů, 
jichž bude příjemcem (tzv. individuální projekty národní) není dostatečně transparentní. Z těchto 
důvodů  byla  ve  spolupráci  zainteresovaných  odborů  MŠMT  hledána  cesta  pro  nastavení  co 
nejprůhlednějšího  a  pokud  možno  i  efektivního  systému  administrace  individuálních  projektů 
národních, jejichž výstupem byl vznik Expertní skupiny OP VK.
 
Přibil: Expertní skupina nemá statut, který by garantoval, že si ministr nenavrhne a nenajmenuje 
pouze své lidi. Neobsahuje například ani počet najmenovaných expertů.
 
Nad rámec schválených dokumentů přibyl ještě externí dodavatel, který má zhodnotit maximálně 
pět individuálních národních projektů. 
 
Ministerstvo zaplatí za externího dodavatele pro zhodnocení maximálně pěti projektů skoro dva 
miliony korun. Přitom v předchozím programovacím období se vydalo za jeden projekt u jednoho 
hodnotitele přibližně 1500 korun. 
 
MŠMT: Každý IPn projde hodnocením formálních náležitostí, přijatelnosti, věcným hodnocením, 
které zajišťují 3 individuální hodnotitelé zaregistrovaní v centrální databázi hodnotitelů OP VK a 
kteří jsou proškoleni na danou prioritní osu. Čtvrtou fázi zajišťuje již zmiňovaná Expertní skupina 
OP VK,  která  na  základě  hodnocení  3  individuálních  hodnotitelů  a  výsledků  Externího  auditu 
doporučuje ministrovi seznam projektů ke schválení. 
Externí  dodavatel,  kterého  zmiňujete,  má  v průběhu  procesu  hodnocení  zjišťovat,  zda  nemá 
předkládaný projekt nadhodnocenou požadovanou částku na realizaci, zda bude projekt z hlediska 
aktivit a zaměření přínosem pro danou vzdělávací oblast. Výsledky tohoto auditu budou předloženy 
členům Expertní skupiny OP VK. 


