
Administrativní postupy při hodnocení Individuálních projektů národních (IPn)
 

Externí audit:

 

Po předložení IPn do procesu hodnocení je oslovena ve výběrovém řízení vybraná instituce, 
která má zajišťovat externí audit IPn. Externí audit probíhá v průběhu procesu hodnocení IPn a 
jeho  výsledky  jsou  předány  Expertní  skupině  OP VK  (Operační  program  Vzdělávání  pro 
konkurenceschopnost).  Externí audit  má zjišťovat,  zda předkládaný individuální projekt  není 
z hlediska rozpočtu příliš  předimenzovaný, zda jsou nastavené aktivity dostačující  a výstupy 
projektu reálné atd. 

   

Průběh hodnocení:

První fáze hodnocení je fáze formálních náležitostí. U zaregistrovaných žádostí je ihned 
provedeno hodnocení formálních náležitostí do listinné verze checklistu a v případě nedostatků 
zaškrtnutím relevantních polí jsou označena kritéria, která v rámci formálního hodnocení nebyla 
splněna. Nedostatky žádosti zjištěné při formálním hodnocení jsou odstranitelné.

 

Druhou fází, kterou prochází projekt je fáze přijatelnosti. Zde se hodnotí, zda projekt svou 
náplní a zaměřením, cílovými skupinami atd., spadá do vyhlášené výzvy.

Žádosti  o  finanční  podporu,  které  úspěšně  projdou  formálním  hodnocením  a  hodnocením 
přijatelnosti,  postupují  do  3.  fáze  –  hodnocení  věcného,  které  je  prováděno  na  základě 
posuzování žádosti ve vztahu ke stanoveným výběrovým kritériím. Výběrová kritéria schvaluje 
Monitorovací výbor OP VK. Věcné hodnocení zajišťují 3 individuální hodnotitelé, kteří jsou 
zaregistrováni v Centrální databázi hodnotitelů OP VK a proškoleni na danou prioritní  osu. 
(Výsledné  hodnocení  individuálními  hodnotiteli  je  aritmetickým  průměrem  jejich  dílčích 
hodnocení.)

 

Expertní skupina OP VK zajišťuje 4. fázi hodnocení individuálních projektů národních. Posuzuje 
vždy ty žádosti o finanční podporu, které byly předloženy ke stanovenému termínu ukončení výzvy/ 
v případě výzvy průběžné posuzuje projekty maximálně 1x za měsíc (vždy po posouzení formálních 
náležitostí a věcném zhodnocení). Činnost  Expertní skupiny je dána jejím statutem a jednacím 
řádem. Statut schvaluje ministr/ministryně školství, mládeže a tělovýchovy současně se 
jmenováním skupiny. 

Expertní Skupina na základě posudků individuálních hodnotitelů posuzuje míru a stvrzuje soulad 
každého IPn s cíli a záměry stanovenými pro jednotlivé oblasti podpory v rámci prioritní osy 3, 4a, 
4b, jak jsou uvedeny v Prováděcím dokumentu OP VK.  

 

Do 15 pracovních dnů od ukončení zasedání Ex.S jsou Poradě vedení MŠMT předloženy výsledky 
jednání Ex.S (resp. její doporučení) a následně jsou připraveny podklady pro vydání vyrozumění o 
schválení/neschválení IPn, které podepíše ministr/ministryně.


