Dotazy ze seminářů pro žadatele
v rámci Výzvy 3.3, PO 3, OP VaVpI
Výběrová kritéria
Kritérium A 1.2 – podle čeho se bude hodnotit? Jak se doloží, že má tabulka reálný základ?
Doba udržitelnosti, které toto kritérium hodnotí, bude popsána zejména v Příloze č. 18 Financování
realizační fáze a udržitelnosti projektu (viz Příloha č. 6e PPŽ).

Způsobilé výdaje
Je stanoven doporučený poměr mezi investičními a neinvestičními výdaji?
Ne, není stanoven.

Pokud bude CTT fungovat v budově, která byla postavena v rámci projektu úspěšného v PO 1 nebo
PO 2, bude nájem považován za uznatelný náklad?
Nájemné nebude považováno za způsobilý výdaj, pokud žadatel bude vlastníkem této nemovitosti
nebo ji užívá zdarma.
Je možné podpořit pre-seed kapitál?
Ne v rámci této výzvy.

Je závazný finanční plán, který si v rámci Projektové žádosti žadatel stanoví?
Není stanovena míra závaznosti. Finanční plán je flexibilní, lze ho během let upravit. Navíc je
předmětem negociací. Před schválením PŽ závazný není, závazný ale je od chvíle, kdy je přílohou
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. I poté se ale dá se souhlasem ŘO OP VaVpI změnit.

Lze v rámci projektu v této výzvě založit kancelář v zahraničí?
Ne, toto by nebylo podpořeno. Je možné se zahraničními kancelářemi spolupracovat, ale nelze tam
založit vlastní. V případě, že by v rámci projektu měl někdo pracovat v zahraničí, lze to řešit jako
služební cestu.

Nedojde bonifikací synergií s OP VaVpI a OP VK ke koncentraci financí u některých institucí?
To je pravidlo, které bylo schváleno, a sleduje se jím i podpora udržitelnosti projektů již podpořených.
Je
to
nad
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pravomoce ŘO OP VaVpI. Synergie jsou nastaveny na základě pravidel MMR.

Dá se za synergický považovat i např. jiný projekt z OP VaVpI, který ještě nedostal Rozhodnutí?
Synergie je možná jen s projekty, které už byly schválené.

Hranice bodů v RIVu – počítají se i body mateřské instituce partnera?
Pro potřeby tohoto výpočtu se započítává pouze ta část subjektu (resp. jeho organizační složka),
která splňuje podmínku uvedenou v bodě 5.2 Výzvy. Není zcela žádoucí, aby měla každá malá
instituce svoje CTT, je lepší, když se jich spojí víc. Ale i partner musí splnit veškeré podmínky
přijatelnosti vč. geografické podmínky.

Je možné v rámci této výzvy mít spolužadatele?
Funkce spolužadatele není možná, možné je mít pro projekt partnera. Partnerství nesmí být účelové.

Monitorovací indikátory
Jakým způsobem nastavit závazné monitorovací indikátory?
Je třeba nastavit reálnou cílovou hodnotu, protože jejich nedodržení může vést až ke krácení dotace.
Kontroly lze očekávat ze strany MŠMT nebo finančního úřadu.
Ve studii proveditelnosti jsou 2 předepsané indikátory a 3 další

Pravidla pro výběr dodavatelů
V této výzvě bude často docházet k soutěžení odborného poradenství.
a) Budou pravidla pro výběr dodavatelů uplatňována i na poradenské služby? Lze to řešit
subdodávkou?
b) Můžeme dát přednost někomu ze zahraničí s referencemi před českou levnější společností,
která důležité zkušenosti nemá?
Ad a) Pravidla pro výběr dodavatelů budou uplatňována i na poradenské služby.
Ad b) Dá se to nastavit v rámci výběrových kritérií, rozhodující při výběru by ale měla být cena.
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Dopředu se nedá přesně určit, kolikrát bude konzultace s odborníkem nutná. Může se do
výběrového řízení přihlásit znovu dodavatel, se kterým už jsme spolupracovali? Můžeme mu dát
přednost, když s ním máme dobré zkušenosti a již zná danou problematiku?
Musí se postupovat podle zákona o veřejných zakázkách. V souladu se zákonem, se může dodavatel,
se kterým máte dobré zkušenosti, do výběrového řízení přihlásit a jeho předchozí spolupráce pro něj
může být i výhodou – např. může mít nižší cenu, protože již zná situaci a ušetří čas i peníze za
počáteční studium dokumentů – vše závisí na tom, jak zadavatel definuje kvalifikační předpoklady.
Pokud zadavatel neumí přesně stanovit rozsah požadovaných služeb, může využít i institut rámcové
smlouvy uzavřenou max. na 4 roky, ve které si vyhradí právo nevyčerpat rozsah požadovaných služeb.

Může být lhůta dodání – termín důležitým kritériem při posuzování nabídek?
Nejdůležitějším kritériem musí být ekonomická výhodnost. Lhůta dodání je neopodstatněné
kritérium, zadavatel si ho může pevně stanovit v návrhu smlouvy nebo obchodních podmínkách.

Je možné zaslat zakázku předem na MŠMT?
Ano, je to možné (viz také bod 13 části B Pravidel pro výběr dodavatele).

Lze soutěžit ještě před vydáním Rozhodnutí? Budou v takovém případě náklady na přípravu
výběrového řízení způsobilé?
Ano, je to uznatelný náklad za předpokladu, že projekt bude podpořen.

Problematika twinningu x poradenství – co všechno se musí soutěžit?
V případě, kdy twinning bude řešený jako zaměstnanecký poměr – hlavní pracovní poměr, DPČ, DPP,
tak se k němu přistupuje jako mzdovému nákladu a nevztahuje se na toto zákon o veřejných
zakázkách. Pokud se twinning bude brát jako služba, tak bude nutné postupovat podle zákona o
veřejných zakázkách, s tím, že těžiště zakázky bude spočívat v stanovení kvalifikačních předpokladů
(na základě kterých má být definována kvalita požadované služby) a hodnotících kritérií.

Náležitosti projektové žádosti
Musíme prokazovat vlastnické vztahy, i když v rámci projektu nebudeme stavět / rekonstruovat?
Ano, je to povinné pro všechny.
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Praktické náležitosti
Které přílohy musí být dodány i v anglickém jazyce?
Seznam naleznete v příloze č. 6e. Prosím vyjmenovat.
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