Závěry 5. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum a
vývoj pro inovace
Dne 16. 6. 2010 proběhlo v Praze 5. zasedání Monitorovacího výboru OP VaVpI, na kterém byly
projednány tyto body:

1) Zpráva o realizaci OP VaVpI
2) Výroční zpráva OP VaVpI
3) Navýšení alokace výzev 1.1 a 2.2
4) Zrušení Prováděcí dokumentu OP VaVpI
5) Prezentace OP PI – Monitorovací indikátory
6) Projednání Výzvy 3.3 – Centra transferu technologií v rámci OP VaVpI – Prioritní osa 3 včetně
příloh (Výběrová kritéria, Indikátory pro prioritní osu 3 a Pravidla způsobilosti výdajů pro
prioritní osu 3 OP VaVpI)
7) Návrhy systémových opatření (Analýza MMR – NOK)

Ad 1) a Ad 2) Zástupci OP VaVpI prezentovali pokrok v realizaci operačního programu s uvedením
stručného souhrnu výsledků hodnocení projektů v dosud vyhlášených výzvách a zmínili plánované
aktivity do konce roku 2010.
Ad 3) Vzhledem k vývoji směnného kurzu koruny vůči Euru v posledních a vzhledem k naplnění
zásobníku projektových žádostí by Řídicí orgán (ŘO) OP VaVpI chtěl provést navýšení alokace na
19,352 mld. Kč pro výzvu 1.1 v prioritní ose 1 a na částku 12,308 mld. Kč pro výzvu 2.2 v prioritní ose
2.
Navýšení alokace výzvy 1.1 na 19,352 miliard korun a výzvy 2.2 na 12,308 miliard korun bylo
projednáno a schváleno.
Ad 4) Byl přednesen návrh na zrušení Prováděcího dokumentu OP VaVpI (PD OP VaVpI). PD OP VaVpI
v současnosti z velké míry pouze dubluje informace, které už jsou uvedeny v jiných dokumentech.
Samotný text Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace je navíc zpracován velmi podrobně.

Návrh na zrušení PD OP VaVpI byl schválen.
Ad 5) V Prezentaci Operačního programu Podnikání a inovace (OP PI) – Monitorovací indikátory
(Prosperita, Spolupráce a Potenciál) byly představeny změny, které na základě studie vyhodnocení
optimalizace indikátorů povedou ke snížení počtu některých duplicitních nebo nevyužívaných
indikátorů ve většině programů podpory. Tento krok povede ke snížení administrativní zátěže
podnikatelů.

Změna struktury monitorovacích ukazatelů byla Monitorovacím výborem OP VaVpI schválena.

Ad 6) Zástupkyně Řídicího orgánu OP VaVpI představila výzvu 3.3. Centra transferu technologií.
Jedná se o synergickou výzvu s OP PI, proto text výzvy a její přílohy schvaluje také MV OP PI. Teze
výzvy byly předloženy k připomínkám odborné veřejnosti. Cílem výzvy na podporu Center pro
transfer technologií je především zlepšit systém transferu technologií, vyhledávání komerčního
potenciálu výzkumných a vývojových organizací a vyhledávání partnerů pro komercializaci.
Podpořena budou nová i stávající centra.
Vyhlášení výzvy je stanoveno na 7. července 2010 a výzva by měla být ukončena 15. listopadu 2010.
Systém sběru žádostí je kolový. Alokace na tuto výzvu činí 1 miliardu korun. Minimální výše
způsobilých výdajů činí 15 milionů korun a maximální výše způsobilých výdajů je 75 milionů korun,
celkové náklady projektu nesmí překročit 1,1 miliardy korun.
Výzva 3.3. - Centra transferu technologií v rámci OP VaVpI včetně výběrových kritérií byla
projednána a konsensuálně schválena.
Ad 7) Zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj představila revize operačních programů, jak je
připravil Národní orgán pro koordinaci, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Pozornost byla věnována
především opatřením platným pro všechny operační programy.
Zástupce ŘO OP VaVpI pokračoval představením systémových opatření pro OP VaVpI, především
uvedl myšlenku patentového fondu a pre-seed fondu.
Návrhy systémových opatření (Analýza MMR – NOK) byly projednány.

