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Manažerské shrnutí
Výroční zpráva o provádění operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za
rok 2008 podává podrobné informace o průběhu implementace OP VK v roce 2008. Zpráva
v sedmi kapitolách zachycuje nejdůleţitější aspekty implementace OP VK. Výroční zpráva je
svou strukturou v souladu s poţadavky Evropské komise a pokyny Národního orgánu pro
koordinaci.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl jako jeden z prvních operačních
programů schválen Evropskou komisí dne 12. října 2007. Celkový rozpočet OP VK
představuje 2,15 mld. EUR, z toho 1,83 mld. EUR z ESF a 0,32 mld. EUR jako
spolufinancování z národních zdrojů.
V roce 2008 bylo dosaţeno významného pokroku především při vyhlašování výzev a
schvalování projektů. V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo vyhlášeno
celkem 57 výzev, z nichţ 4 byly určeny ZS – krajům k předkládání globálních grantů, kterých
bylo následně schváleno 39. Kraje vyhlásily a administrovaly v rámci GG 42 výzev pro
předkládání grantových projektů, kterých bylo do konce roku 2008 schváleno 502. Zbylých
11 výzev vyhlašoval Řídící orgán - pro předkládání individuálních projektů ostatních (5
výzev), individuálních projektů národních (4 výzvy) a projekty technické pomoci (2 výzvy).
Schváleno bylo 48 projektů technické pomoci a 6 individuálních projektů národních. Celkem
bylo v OP VK (mimo GG) předloţeno 2856 projektových ţádostí a schváleno 556 projektů za
112 218 460 EUR.
Z hlediska počtu schválených projektů dosáhla největšího pokroku PO 1 – Počáteční
vzdělávání, kde bylo schváleno 502 projektů v celkovém objemu 87 569 021 EUR. Proces
hodnocení a výběru projektů, který v roce 2008 začal, většinou pokračoval aţ do roku 2009.
Souhrnný přehled dle typů projektů uvádí následující tabulka. Jednotlivým PO se dále věnují
jednotlivé podkapitoly Výroční zprávy.
Tab. č. 1: Souhrnný přehled o implementaci OP VK
Typ
projektu
IPn
IPo
GP
IP TP
Celkem

Typ
projektu
GG

Počet
výzev

Vyhlašovatel
ŘO
ŘO
ZS
ŘO

Vyhlašovatel
ŘO

4
5
42
2
53

Počet
výzev
4

Předloţené
projektové
ţádosti
12
663
2109
60
2856

Předloţené
ţádosti
39

Zdroj: ZS a ŘO
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Počet
schválených
projektů

Schválené
projekty v EUR

6
0
502
48
556

19 347 805
0
87 569 021
5 301 634
112 218 460

Počet
schválených
GG
39

Schválené GG v
EUR
248 480 444

Do konce roku 2008 nebyly příjemcům schváleny ze strany řídícího orgánu ţádné ţádosti o
platbu. První ţádosti o platbu budou ŘO schváleny v prvním pololetí roku 2009.
Od EK byly přijaty celkem dvě předběţné platby, a to dne 20. listopadu 2007 ve výši 36 574
295,62 EUR a dne 23. 4. 2008 ve výši 54 861 443,43 EUR. Jednalo se o 1. a 2. předběţnou
platbu odpovídající 2 % a 3 % alokace OP VK.
Důleţitého pokroku bylo rovněţ dosaţeno v oblasti metodických podkladů OP VK. V roce
2008 došlo ke třem aktualizacím Manuálu OP VK, dvěma aktualizacím Příručky pro ţadatele
finanční podpory z OP VK a publikování první verze Příručky pro příjemce finanční podpory
z OP VK. K první úpravě manuálu došlo ke konci prvního čtvrtletí, kdy byla přijata verze č.
2. Tato verze byla platná do poloviny roku, kdy byla zveřejněna verze č. 3. Ke konci roku pak
byla přijata verze č. 4. V návaznosti na manuál OP VK byly průběţně aktualizovány
Směrnice Zprostředkujících subjektů a postupy administrace IP. Příručka pro ţadatele byla
aktualizována koncem března, kdy byla schválena verze č. 2. Tato verze byla přílohou
Manuálu OP VK. Od poloviny roku byla platná verze č. 3, která vyšla jiţ samostatně nikoli
jako příloha Manuálu OP VK. V září 2008 pak byla vydána verze č. 4. Tento termín byl
společný i pro publikaci první verze Příručky pro příjemce, která nebyla do konce roku
měněna. Během roku byly rovněţ vydány a aktualizovány metodické dopisy, které upravují
specifické oblasti týkající se jak celé IS OP VK tak ţadatelů a příjemců.
Na základě 2. a 3. jednání Monitorovacího výboru, které se uskutečnilo 18. 6. 2008 a 9. 12.
2008 byl aktualizován také Prováděcí dokument OP VK. Na 3. zasedání Monitorovací výbor
odsouhlasil, aby do doby oficiální úpravy OP VK (a schválení této úpravy ze strany Evropské
komise) byli do cílových skupin v oblasti podpory 1.3 (pracovníci škol a školských zařízení,
vedoucí pracovníci škol a školských zařízení) zahrnováni také učitelé mateřských škol.
V roce 2008 byly nastavovány mechanizmy pro koordinaci a realizaci synergických efektů,
plynoucích z věcné komplementarity s dalšími tematickými operačními programy a
návaznosti na Regionální operační programy
V oblasti monitorování probíhalo nastavování informačního systému Monit7+ a Benefit7. Pro
potřeby administrace projektů byl vytvořen Hodnotitelský modul (HoMo CDH), který je
doplňkem k systému Monit7+ v oblasti věcného hodnocení. Ke konci roku byla zahájena
příprava aplikace Web Pomocník, který bude jedním z nástrojů publicity a bude slouţit pro
komunikaci mezi ŘO a veřejností. V průběhu roku 2008 došlo k 1. zasedání pracovní
skupiny pro evaluaci koordinované MMR, jejíţ členem je rovněţ zástupce OP VK.
Počátkem roku 2008 probíhal reaudit tzv. auditu shody, prováděný na zakázku Auditního
orgánu auditorskou firmou PriceWaterhouseCoopers. Účelem reauditu bylo ověřit plnění
opatření přijatých k řešení nedostatků zjištěných v rámci auditu uskutečněného v roce 2007.
V rámci reauditu byly podrobně zkoumány veškeré postupy a procesy nastavené v Manuálu
OP VK a jeho přílohách. V září 2008 bylo konstatováno, ţe všechny významné nesoulady
systému OP VK s čl. 71 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti,
byly odstraněny a nastavení systému implementace OP VK je bez výhrad.
V září 2008 byl přes informační systém SFC2007 Evropské komisi odeslán Popis řídících a
kontrolních systémů OP VK, jehoţ schválení je předpokladem pro zahájení certifikace
výdajů. Připomínky k Popisu řídících a kontrolních systémů byly konzultovány s Evropskou komisí.
ŘO k 31.12. 2008 neobdrţel oficiální vyjádření.
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Publicita OP VK byla zajištěna jak ze strany ŘO tak ze strany ZS v souladu s jednotlivými
KoP. V roce 2008 byl v oblasti informovanosti, propagace a podpory absorpční kapacity
vyuţit tisk, rozhlas a internet, účast na konferencích a veletrzích, uspořádány informační
semináře a odborné kulaté stoly, vydávány propagační předměty a informační materiály. Pro
podporu úspěšné komunikace byl rozpracován jednotný vizuální styl programu.
Informovanost o plánovaných akcích a dokončených materiálech byla zajištěna rovněţ
formou databázového mailingu registrovaným zájemcům, písemnou formou, telefonickým i
osobním kontaktem, a to ze strany všech subjektů zapojených do implementace OP VK.
Problémy, které se vyskytly při implementaci programu, jsou dále popsány v této výroční
zprávě. ŘO a ZS řešily průběţně tyto problémy a přijaly opatření k nápravě.
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Identifikace operačního programu
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK―) se zaměřuje na
podporu v oblastech, které přispějí k rozvoji potenciálu populace ČR, a na utvoření vhodných
podmínek pro vzdělávání a učení. OP VK definuje zaměření a hloubku intervencí v oblasti
rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách
s důrazem na komplexní systém celoţivotního učení a utváření vhodného prostředí pro
výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulaci spolupráce mezi vzdělávacími
institucemi, výzkumnou a výrobní sférou.
V rámci celkového finančního plánu alokace pro ČR pro Cíl Konvergence v letech 2007 –
2013 je na OP VK alokováno 7 % prostředků strukturálních fondů EU pro ČR, tj. 1 811 mil.
€.
OP VK byl přijat Usnesením vlády ČR č. 821 ze dne 28. června 2006 a schválen usnesením
vlády ČR č. 1302 ze dne 15. listopadu 2006. Dne 12. října 2007 byl pak schválen Evropskou
komisí.
Program byl připraven v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 a s Nařízením Rady
(ES) č. 1081/2006 a je plně v souladu s usnesením vlády ČR č. 175/2006 ze dne 22. února
2006.
Při tvorbě programu byly reflektovány všechny základní dokumenty, které stanoví základní
priority v oblasti politiky hospodářské,sociální a územní soudrţnosti na evropské a národní
úrovni. V prvé řadě se jedná o Strategické obecné zásady Společenství pro soudrţnost, jejichţ
hlavní zásady byly současně uplatněny při tvorbě dokumentů na národní úrovni.
Zásadními národními dokumenty pro koncipování OP VK byl Národní strategický referenční
rámec ČR 2007 – 2013 určující prioritní osy a specifické cíle. Dále se vycházelo z Národního
Lisabonského programu 2005 - 2008 – Národního programu reforem ČR, Národního
rozvojového plánu 2007 - 2013 a Strategie hospodářského růstu 2005-2013. Z materiálů, které
se specificky věnují oblasti rozvoje lidských zdrojů, byly zásadními Strategie rozvoje
lidských zdrojů pro ČR a následný Program realizace Strategie rozvoje lidských zdrojů.
Z hlediska naplňování cílů NSRR zajišťuje OP VK především plnění strategického cíle II –
Otevřená flexibilní a soudrţná společnost, a do určité míry i strategického cíle I –
Konkurenceschopná česká ekonomika.
Samostatný OP VK je vázán na realizaci cíle NPR, ve kterém jsou stanovena opatření na
podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti v souladu s Lisabonskou strategií. Tato vazba
je explicitně vyjádřena v globálním cíli programu. OP VK je z hlediska cílů provázán s
dalšími operačními programy, které se rovněţ podílejí na naplňování cíle Lisabonské
strategie, tj. posílení znalostní ekonomiky, stimulace růstu zaměstnanosti a
konkurenceschopnosti členských států EU.
OP VK přímo řeší otázky spojené s rozvojem potenciálu české populace prostřednictvím
vzdělávání. Řešení této problematiky podpoří rovněţ další operační programy, a to především
OP Lidské zdroje a zaměstnanost, který je financován z Evropského sociálního fondu a
především se soustřeďuje na podporu zaměstnanosti osob zaměstnaných i nezaměstnaných
prostřednictvím vytváření pracovních míst, dalším vzděláváním a sociální integrací
znevýhodněných skupin obyvatelstva. Investice do lidí prostřednictvím intervencí ESF v
programu OP VK jsou navázány na další operační programy a to na OP Výzkum a vývoj pro
inovace a OP Podnikání a Inovace, jejichţ intervence podporované z Evropského fondu pro
regionální rozvoj vytvářejí vhodné kapacity, pro které je rozvoj lidských zdrojů a s ním
spojené vhodné nastavení intervencí do vzdělávání rozhodující. OP VK je věcně
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komplementární rovněţ s dalším tematickým operačním programem Ţivotní prostředí a
Operačním programem Praha Adaptabilita. Tato doplňkovost umoţňuje vytvářet mezi
projekty financovanými prostřednictvím některého z operačních programů synergické efekty.
Synergický efekt se dále umocňuje v prostředí jednotlivých regionálních operačních
programů, které navazují na systém sektorových operačních programů a své dotační tituly
směřují k řešení problémů vázaných na konkrétní region ČR.
Zacílení podpory na potřeby daného regionu zohledňuje rovněţ decentralizovaný systém
podpory OP VK. V souladu s čl. 42 43 Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 byly v průběhu
prosince 2007 a ledna 2008 uzavřeny dohody o delegování činností mezi Řídícím orgánem a
Zprostředkujícími subjekty. Zprostředkujícím subjektem implementační struktury OP VK pro
potřeby realizace globálních grantů v rámci všech oblastí podpor prioritní osy 1 a oblasti
podpory 3.2 prioritní osy 3 je 13 krajů ČR (mimo hl.m. Prahy).
Potřeby jednotlivých oblastí ČR jsou rovněţ podpořeny Integrovaným plánem rozvoje měst
(IPRM) , který umoţňuje dosaţení významné koncentrace investic a zajišťuje synergické
působení jednotlivých projektů, kterými města realizují svoje strategické rozvojové cíle a
priority.

Cíle OP VK
Globální cíl OP VK
Globálním cílem OP VK 2007 – 2013 je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení
konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a
dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoţivotního učení a zlepšení
podmínek ve výzkumu a vývoji.
Specifické cíle OP VK
Specifické cíle představují cesty, které povedou k naplnění globálního cíle.
Specifickými cíli OP VK jsou:
1.

Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových
kompetencí absolventů garantující uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace
k dalšímu vzdělávání.

2.

Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a
vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní
ekonomice, zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a
efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.

3.

Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru
konkurenceschopnosti ekonomiky a udrţitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory
dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.

4.

Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoţivotního učení
prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně
propojení těchto jednotlivých částí systému celoţivotního učení.

Specifické cíle spadají do rámce prioritní osy NSRR Otevřená, flexibilní a soudrţná
společnost a Konkurenceschopná česká ekonomika. Všechny specifické cíle tvoří konzistentní
celek obsahového návrhu a zaměření prioritních os OP VK.

8

Identifikace prioritních os OP VK
OP VK obsahuje pět prioritních os včetně technické pomoci, které jsou dále členěny do
jednotlivých oblastí podpory. OP je koncipován jako vícecílový program, coţ umoţňuje
financovat zásadní národní intervence a zajistit, ţe systémové akce mají jednotný charakter v
obou cílech, které jsou relevantní pro území ČR. Vícecílovost se týká prioritních os 4a a 4b
zaměřených na vytvoření systémového rámce celoţivotního učení a je realizována
prostřednictvím systémových projektů na národní úrovni, které jdou napříč počátečním,
terciárním i dalším vzděláváním. Vícecílovost rovněţ zahrnuje prioritní osy technické pomoci
5a a 5b.
Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání1
Oblasti podpory:
1.1

Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.2

Rovné příleţitosti dětí a ţáků včetně dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími
potřebami

1.3

Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Prioritní osa 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblasti podpory:
2.1

Vyšší odborné vzdělávání

2.2

Vysokoškolské vzdělávání

2.3

Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

2.4

Partnerství a sítě

Prioritní osa 3 - Další vzdělávání
Oblasti podpory:
3.1

Individuální další vzdělávání

3.2

Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Prioritní osy 4a a 4b - Systémový rámec celoţivotního učení
Oblasti podpory:
4.1

Systémový rámec počátečního vzdělávání

4.2

Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve
výzkumu a vývoji

4.3

Systémový rámec dalšího vzdělávání

Prioritní osy 5a a 5b - Technická pomoc
Oblasti podpory:
1

Pro účely této priority je pod termínem počáteční vzdělávání vnímáno primární a sekundární vzdělávání.
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5.1

Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu

5.2

Informovanost a publicita programu

5.3

Absorpční kapacita subjektů implementujících program
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2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU
2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza
2.1.A Informace o věcném pokroku operačního programu
Monitorovací výbor
Dne 18. června 2008 se konalo 2. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu
vzdělávání pro konkurenceschopnost (MV OP VK). Na jeho jednání byly projednány a
schváleny aktualizace Prováděcího dokumentu OP VK, projednána a schválena Výroční
zpráva OP VK za rok 2007. Výbor byl rovněţ obeznámen s hlasováním „per rollam―
v uplynulém období a se změnou Statutu MV OP VK. Dále byl informován o průběhu
implementace OP VK, čerpání Technické pomoci a realizaci Komunikačního plánu.
3. zasedání MV OP VK se uskutečnilo 9. prosince 2008. Na jeho jednání byla projednána a
schválena další aktualizace Prováděcího dokumentu OP VK. Výbor byl obeznámen
s Pololetní zprávu OP VK za období 1. 1. -.30. 6. 2008, hlasováním „per rollam― v uplynulém
období a se změnou Statutu MV OP VK. Dále byl informován o průběhu implementace OP
VK, čerpání Technické pomoci, realizaci Komunikačního plánu a Evaluačním plánu, který se
bude realizovat v roce 2009.
Zástupce EK seznámil přítomné s návrhem opatření, kterými chce EK řešit v rovině
Strukturálních fondů dopady současné finanční krize (zjednodušení v oblasti nepřímých
nákladů a také v oblasti nákladů přímých; navýšení záloh pro ČR nad rámec toho, co formou
záloh zatím dostává; moţnost změnit zaměření Operačních programů).
Manuál OP VK
Manuál OP VK navazuje na vyšší programové dokumenty, kterými jsou OP VK a Prováděcí
dokument OP VK. Jde o dokument, který do detailů popisuje procesy a postupy
implementace programu.
Manuál je průběţně revidován zpravidla dvakrát do roka tak, aby na jedné straně byla
zajištěna flexibilita systému a na straně druhé jeho stabilita.
V březnu 2008 byla poradou vedení MŠMT projednána 2. verze Manuálu OP VK, která byla
dne 25. března 2008 schválena ministrem školství, mládeţe a tělovýchovy O. Liškou.
Dne 16. května 2008 firma PricewaterhouseCoopers zaslala MŠMT připomínky vzešlé
z provedení dodatečných auditních prací, které byly zapracovány do 3. verze Manuálu OP
VK. Z této verze Manuálu OP VK byla vyňata Příručka pro ţadatele o finanční podporu z OP
VK a Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK. Z důvodu případných častějších
revizí se tyto příručky staly samostatnými dokumenty.
V červnu 2008 byla vedením MŠMT projednána 3. verze Manuálu OP VK a dne 30. června
2008 byla schválena ministrem školství, mládeţe a tělovýchovy O. Liškou.
V prosinci 2008 byla poradou vedení MŠMT projednána 4. verze Manuálu OP VK, která
byla dne 8. prosince 2008 schválena ministrem školství, mládeţe a tělovýchovy O. Liškou.
Indikátory OP VK
Následující tabulka obsahuje indikátory OP VK, na jejichţ základě je posuzován pokrok
v jeho realizaci. Program byl zahájen na konci roku 2007. Vzhledem k fázi implementace
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programu a dostupnosti dat za rok 2008 není moţné v této oblasti sledovat výrazný věcný
pokrok operačního programu.
Tab. č. 2: Informace o věcném pokroku OP VK
Kód NČI
Kód
EU/Lisabon
Typ indikátoru

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Zdroj

Hodnota

dosaţená
062000
výstup

Podíl absolventů středního
vzdělávání (maturita)2

%

ÚIV
ČSÚ

výchozí
plánovaná
dosaţená

062500
výsledek

Podíl studujících v
terciárním vzdělávání 3

%

ÚIV
ČSÚ

výchozí
plánovaná

064100
výsledek

Podíl obyvatel ve věku
25-64 let účastnících se
dalšího vzdělávání (Lifelong learning) na populaci
25-64 let

dosaţená
%

ČSÚ
Eurostat

výchozí
plánovaná
dosaţená

064310
výstup

Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů

počet

MS OP VK

výchozí
plánovaná

2007

Cílová
hodnota
2015

2008

Celkem

57,52

59,52

N/A

59,52

58,90

57,52

N/A

N/A

N/A

N/A

59

59

N/A

N/A

N/A

N/A

45

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

55

55

5,7

N/A4

N/A

N/A

5,6

5,7

N/A

N/A

N/A

N/A

10

10

0

0

N/A

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

10 395

10 395

dosaţená
064330
dopady

Uplatnění absolventů
podle typu dosaţeného
vzdělání

evaluační
studie

externí
zpracovatelé

výchozí

Provedení evaluační studie 3x za programovací
období - na počátku roku 20085 a v 2013 a 2015

plánovaná
dosaţená
074600
výstup

Počet úspěšně
podpořených osob

počet

MS OP VK

výchozí
plánovaná

0

0

N/A

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

2 308 500 2 308 500

Zdroj: Data poskytnutá ÚIV, EUROSTAT, Výroční zprávy ZS

2

Pouze za denní studium.

3

Na základě metodického nesouladu dat není moţné daný indikátor v současnosti zjistit, ve výroční zprávě 2009 budou data
dodána i zpětně.

4

Data k 10.4.2009 dostupná pouze za rok 2007, více viz.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46870091&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_co
de=TSDSC440

5

Dle uvedeného měly být zpracována evaluační studie týkající se uplatnění absolventů podle typu dosaţeného vzdělání,
vzhledem k pozdnímu nástupu procesu administrace by provedení studie nebylo relevantní
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OP VK je dělen do pěti prioritních os včetně PO Technická pomoc a realizován
prostřednictvím třech typů projektů: individuální projekty národní, individuální projekty
ostatní a v rámci globálních grantů jsou realizovány grantové projekty. Speciálním typem
projektů jsou individuální projekty technické pomoci předkládané jak Řídícím orgánem, tak
zprostředkujícími subjekty v PO 5. Z tohoto důvodu následující tabulky uvádí přehled
vyhlášeních výzev za rok 2008 dle jednotlivých typů projektů a oblastí podpory. K výpočtu
finančních ukazatelů byl pouţit doporučený kurz 26,63 EUR/CZK. Všechny výzvy byly
vyhlášeny na souhrnné veřejné prostředky. V případě průběţných výzev jsou uvedena data
dostupná k 31. 12. 2008.
Tab. č. 3: Přehled vyhlášených výzev na GP v op 1.1
Pořadí
Datum
ŘO/Kraj
výzvy
vyhlášení
1
JČK 26.5.2008
1
JMK 5.5.2008
1
KK 29.4.2008
1
KHK 5.5.2008
1
LK 12.5.2008
1
MSK 3.4.2008
1
OL 16.5.2008
1
PK 2.5.2008
1
PLZ 19.6.2008
1
SČK 2.5.2008
1
ÚK 3.4.2008
1 Vysočina 26.5.2008
1
ZK 28.4.2008
2
ÚK 7.7.2008
Celkem
Zdroj: Zprostředkující subjekty

Schválené projekty
Datum Prioritní Alokace na Předloţené ţádosti
ukončení oblast výzvu EUR počet EUR
počet EUR
7.7.2008
1.1
3 755 163 100
17 817 021
35
3 707 786
18.6.2008
1.1
9 579 613 201
41 783 376
50
655 781
10.6.2008
1.1
2 290 650
45
8 281 735
14
2 290 636
27.8.2008
1.1
3 379 647
50
15 175 309
11
3 345 498
26.6.2008
1.1
1 651 553
72
14 867 940
8
1 651 553
19.5.2008
1.1
6 806 988 182
47 510 515
47
6 806 988
14.7.2008
1.1
9 698 298 202
47 403 549
20
5 006 685
16.6.2008
1.1
1 952 226
70
12 939 188
15
1 938 702
4.8.2008
1.1
3 755 163
71
19 823 144
21
3 415 902
16.6.2008
1.1
9 087 495 132
32 537 575
52
9 083 902
30.4.2008
1.1
3 755 163
8
6 517 977
4
3 681 901
12.9.2008
1.1
3 755 163
90
23 848 445
23
2 858 641
23.5.2008
1.1
4 506 196
98
17 398 365
28
4 500 898
28.7.2008
1.1
5 069 471
51
18 954 838
10
4 944 214
69 042 790 1 372 324 858 978
338
53 889 087

Tab. č. 4: Přehled vyhlášených výzev na GP v op 1.2
Pořadí
Datum
ŘO/Kraj
výzvy
vyhlášení
1
JČK 26.5.2008
1
JMK 5.5.2008
1
KK 29.4.2008
1
KHK 5.5.2008
1
LK 12.5.2008
1
MSK 3.4.2008
1
OL 16.5.2008
1
PK 2.5.2008
1
PLZ 19.6.2008
1
SČK 2.5.2008
1
ÚK 3.4.2008
1 Vysočina 26.5.2008
1
ZK 28.4.2008
2
ÚK 7.7.2008
Celkem
Zdroj: Zprostředkující subjekty

Schválené projekty
Datum Prioritní Alokace na Předloţené ţádosti
ukončení oblast výzvu EUR počet EUR
počet EUR
7.7.2008
1.2
938 791
16
2 734 324
8
803 023
18.6.2008
1.2
3 585 909
50
9 619 240
11
1 943 590
10.6.2008
1.2
826 136
8
1 033 351
3
445 004
27.8.2008
1.2
1 314 307
7
2 887 919
2
1 161 543
26.6.2008
1.2
600 565
16
2 975 084
4
600 565
19.5.2008
1.2
2 475 268
43
7 400 614
10
1 111 123
14.7.2008
1.2
3 526 654
30
5 621 653
7
1 191 213
16.6.2008
1.2
709 900
14
2 180 050
4
583 618
4.8.2008
1.2
1 314 307
16
4 836 575
3
1 034 722
16.6.2008
1.2
3 304 544
22
4 918 213
11
1 773 029
30.4.2008
1.2
1 877 582
3
2 799 052
2
1 846 641
12.9.2008
1.2
1 351 859
20
3 798 568
4
808 697
20.6.2008
1.2
1 614 720
23
3 829 584
6
711 349
28.7.2008
1.2
1 502 065
24
7 444 394
3
1 394 570
24 942 608
292
62 078 623
78
15 408 686
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Tab. č. 5: Přehled vyhlášených výzev na GP v op1.3
Pořadí
Datum
ŘO/Kraj
výzvy
vyhlášení
1
JČK 26.5.2008
1
JMK 5.5.2008
1
KK 29.4.2008
1
KHK 5.5.2008
1
LK 12.5.2008
1
MSK 3.4.2008
1
OL 16.5.2008
1
PK 2.5.2008
1
PLZ 19.6.2008
1
SČK 2.5.2008
1
ÚK 3.4.2008
1 Vysočina 26.5.2008
1
ZK 28.4.2008
2
ÚK 7.7.2008
Celkem
Zdroj: Zprostředkující subjekty

Schválené projekty
Datum Prioritní Alokace na Předloţené ţádosti
ukončení oblast výzvu EUR počet EUR
počet EUR
7.7.2008
1.3
938 791
33
6 534 480
6
848 223
18.6.2008
1.3
4 388 508
58
11 735 286
9
1 327 192
10.6.2008
1.3
1 013 894
9
1 202 954
2
348 709
27.8.2008
1.3
1 689 824
15
3 913 498
4
1 178 714
26.6.2008
1.3
750 706
33
5 520 276
5
750 706
19.5.2008
1.3
3 094 086
36
9 598 418
9
1 927 887
14.7.2008
1.3
4 408 317
61
14 330 904
11
1 617 628
16.6.2008
1.3
887 375
18
3 730 978
4
887 304
4.8.2008
1.3
1 877 582
27
7 114 047
5
1 380 673
16.6.2008
1.3
4 130 680
36
10 585 493
10
1 295 199
30.4.2008
1.3
1 877 582
7
5 097 686
2
1 699 524
12.9.2008
1.3
1 689 824
30
5 646 592
3
315 534
20.6.2008
1.3
2 065 340
51
9 619 179
11
2 065 340
28.7.2008
1.3
2 628 614
31
9 246 552
6
2 628 614
31 441 121 445 103 876 342
87
18 271 248

Tab. č. 6: Přehled vyhlášených výzev na GG
Předloţené ţádosti
Schválené projekty
Pořadí
Datum
Datum Prioritní Alokace na
ŘO/Kraj
výzvy
vyhlášení ukončení oblast výzvu EUR počet EUR
počet EUR
ŘO 12.12.2007 31.3.2008
1
1.1 136 664 244
13
136 664 244
13
136 664 244
ŘO 12.12.2007 31.3.2008
2
1.2 49 696 089
13
49 696 089
13
49 696 089
ŘO 12.12.2007 31.3.2008
3
1.3 1 654 258 559
13
62 120 111
13
62 120 111
ŘO
10
14.11.2008 31.12.2013
3.2 106 459 096 N/A
N/A N/A
N/A
Celkem
1 840 618 892
39 248 480 444
39
248 480 444
Zdroj: IS MONIT7+

Tab. č. 7: Přehled vyhlášených výzev na TP
Alokace na Předloţené ţádosti Schválené projekty
výzvu
počet
EUR
počet
EUR
EUR6
4,5
ŘO 15.2.2008 31.10.2011 5.1, 5.2, 5.3 86 026 635
60
38 623 128
48 5 301 634
Celkem
86 026 635
60
38 623 128
48 5 301 634
Zdroj: IS MONIT7+, VZ odboru TP
Pořadí
výzvy

ŘO/Kraj

Datum
vyhlášení

Datum
ukončení

Prioritní
oblast

Tab. č. 8: Přehled vyhlášených výzev na IPn
Předloţené ţádosti
Schválené projekty
Pořadí
Datum
Datum Prioritní Alokace na
ŘO/Kraj
výzvy
vyhlášení ukončení oblast výzvu EUR počet EUR
počet EUR
ŘO 24.4.2008 31.12.2013
6
4.1a 71 348 104
9 45 901 912,93
3
5 063 252
ŘO 24.4.2008 31.12.2013
6
4.2a 24 784 078
3
14 284 553
3
14 284 553
ŘO 24.4.2008 31.12.2013
6
4.3a 40 555 764
0
0
0
0
ŘO 15.12.2008 31.12.2013
11
3.2 11 265 490 N/A
N/A N/A
N/A
Celkem
136 687 946
12
60 186 466 N/A
N/A
Zdroj: IS MONIT7+, VZ odboru CERA

6

Výzva byla vyhlášena v EUR, bez stanoveného směnného kurzu.
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Tab. č. 9: Přehled vyhlášených výzev na IPo
Předloţené ţádosti
Schválené projekty
Pořadí
Datum
Datum Prioritní Alokace na
ŘO/Kraj
výzvy
vyhlášení ukončení oblast výzvu EUR počet EUR
počet
EUR
ŘO 19.5.2008 19.9.2008
7
2.2 45 399 925 493
200 127 144
N/A
N/A
ŘO 21.7.2008 30.10.2008
8
1.1 22 530 980
97
74 483 606
N/A
N/A
ŘO
8
21.7.2008 30.10.2008
1.2
7 510 327
73
34 325 696
N/A
N/A
ŘO 21.7.2008 30.10.2008
8
1.3 11 265 490
88
50 502 759
N/A
N/A
ŘO 13.10.2008 12.12.2008
9
2.3 41 306 797 235
104 770 275
N/A
N/A
Celkem
75 441 232 663
308 936 445
N/A
N/A
Zdroj: IS MONIT7+, VZ odboru CERA

2.1.B

Finanční údaje

Do konce roku 2008 nebyly příjemcům schváleny ze strany řídícího orgánu ţádné ţádosti o
platbu. První ţádosti o platbu budou ŘO schváleny v prvním pololetí roku 2009.
Od EK byly přijaty celkem dvě předběţné platby, a to dne 20. listopadu 2007 ve výši 36 574
295,62 EUR a dne 23. 4. 2008 ve výši 54 861 443,43 EUR. Jednalo se o 1. a 2. předběţnou
platbu odpovídající 2 % a 3 % alokace OP VK.
Kříţové financování nebylo v průběhu let 2007 a 2008 vyuţito.

Tab. č. 10 Prioritní osy podle zdrojů financování
Výdaje
zaplacené
příjemci
zahrnuté v
žádostech o
platby zaslaných
řídícímu orgánu
Prioritní osa 1
Fond ESF
výdaje typu ESF
výdaje typu ERDF
Prioritní osa 2
Fond ESF
výdaje typu ESF
výdaje typu ERDF
Prioritní osa 3
Fond ESF
výdaje typu ESF
výdaje typu ERDF
Prioritní osa 4a
Fond ESF
výdaje typu ESF
výdaje typu ERDF

příslušný
příspěvek
z veřejných
zdrojů

Výdaje
zaplacené
subjektem
odpovědným za
platby
příjemcům

Celkové platby
obdržené od
Komise (EUR)

30 603 886,91
0
0

0
0

0
0

31 326 813,40
0
0

0
0

0
0

14 494 766,18
0
0

0
0

0
0

10 543 130,55
0
0

0
0

Prioritní osa 4b
Fond ESF

0
0

811 010,03
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výdaje typu ESF
výdaje typu ERDF

0
0

Prioritní osa 5a
Fond ESF
výdaje typu ESF
výdaje typu ERDF

0
0

0
0

3 623 691,57
0
0

0
0

0
0

Prioritní osa 5b
Fond ESF
výdaje typu ESF

0

0

0

výdaje typu ERDF

0

0

0

Celkový součet
Úhrn v regionech
s přechodnou
podporou v
celkovém součtu

0

0

0

Úhrn v regionech
bez přechodné
podpory v
celkovém součtu
Výdaje typu
ERDF v celkovém
součtu, je-li
operační program
spolufinancován
ESF

32 440,42

91 435 739,05

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

-

Zdroj:IS OP VK
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Tab. č. 11 Finanční plán OP VK na programové období 2007-2013
Prioritní osa/
oblast
podpory

Podíl na
celkové Příspěvek EU
alokaci
v EUR
OP v %

Název prioritní osy/oblasti podpory

Veřejné
prostředky
celkem v
EUR

Fond
1
1.1
1.2
1.3
2

Počáteční vzdělávání

ESF

33,5%

612 077 738

720091457

Zvyšování kvality ve vzdělávání

ESF

17,4%

318 087 643

374220757

ESF

7,2%

132 192 268

155520315

ESF

8,8%

161 797 827

190350385

ESF

34,3%

626 536 268

737101492

Rovné příležitosti dětí a žáků včetně
dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
Další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení
Terciární vzdělávání pracovníků
škol a školských zařízení

2.1

Vyšší odborné vzdělávání

ESF

4,1%

75 735 153

89100180

2.2

Vysokoškolské vzdělávání

ESF

12,0%

220 320 446

259200525

2.3

Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

ESF

11,3%

206 550 418

243000492

2.4

Partnerství a sítě

ESF

6,8%

123 930 251

145800295

3

Další vzdělávání

ESF

15,9%

289 895 324

341053322

3.1

Individuální další vzdělávání

ESF

7,9%

144 947 662

170526661

3.2

Podpora nabídky dalšího vzdělávání

ESF

7,9%

144 947 662

170526661

ESF

12,4%

227 082 812

267156249

ESF

11,5%

210 862 611

248073660

ESF

4,2%

76 423 655

89910182

ESF

3,4%

61 965 125

72900147

ESF

4,0%

72 473 831

85263331

ESF

0,9%

16 220 201

19082589

ESF

0,3%

5 878 743

6916168

ESF

0,3%

4 766 548

5607703

ESF

0,3%

5 574 910

6558718

4
4a
4.1
4.2
4.3

4b

4.1
4.2
4.3

Systémový rámec celoživotního
učení
Systémový rámec celoživotního
učení (cíl Konvergence)
Systémový rámec počátečního
vzdělávání
Systémový rámec terciárního
vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů
ve výzkumu a vývoji
Systémový rámec dalšího
vzdělávání
Systémový rámec celoživotního
učení (cíl Regionální
konkurenceschopnost a
zaměstnanost)
Systémový rámec počátečního
vzdělávání
Systémový rámec terciárního
vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů
ve výzkumu a vývoji
Systémový rámec dalšího
vzdělávání
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Technická pomoc

5
5a
5.1
5.2
5.3
5b
5.1

Technická pomoc (cíl
Konvergence)
Řízení, kontrola, monitorování a
hodnocení programu
Informovanost a publicita programu
Absorpční kapacita subjektů
implementujících program
Technická pomoc (cíl Regionální
konkurenceschopnost a
zaměstnanost)
Řízení, kontrola, monitorování a
hodnocení programu

ESF

4,0%

73 122 639

86026635

ESF

4,0%

72 473 831

85263331

ESF

3,6%

65 226 448

76736998

ESF

0,2%

3 623 692

4263167

ESF

0,2%

3 623 691

4263166

ESF

0,0%

648 808

763304

ESF

0,0%

583 927

686973

5.2

Informovanost a publicita programu

ESF

0,0%

32 441

38166

5.3

Absorpční kapacita subjektů
implementujících program

ESF

0,0%

32 440

38165

Celkem

-

celkem cíl Konvergence
celkem cíl Regionální konkurenceschopnost a
zaměstnanost

ESF

100,0% 1 828 714 781 2151429155

ESF

99,1%

ESF

0,9%

1 811 845 772 2131583262
16 869 009

19845893

Zdroj:PD OP VK ke dni 9.12. 2008

Předběžné platby
V letech 2007 a 2008 byly poskytnuty Evropskou komisí zálohové platby celkem celkové
výši 91 435 739,05 EUR. Seznam předběţných plateb:
20.11.2007
23.4.2008

předběţná platba ve výši
předběţná platba ve výši

€ 36 574 295,62
€ 54 861 443,43

Naplňování pravidla N+3/N+2
Krátkodobým opatřením k dodrţení pravidla N+3/N+2 a zabránění automatickému zrušení
závazku je:
1. dodrţení pravidla N+2, čímţ dojde pro rok 2010 ke sníţení minimálního nutného
objemu certifikovaných prostředků o poskytnutou zálohu.
2. splnění plánu výzev pro rok 2009. Splnění tohoto plánu zásadně ovlivní čerpání
prostředků v nejbliţších dvou aţ třech letech
Ve středně a dlouhodobém horizontu bude důleţité správně nastavit finanční parametry
jednotlivých výzev. Tyto parametry se budou odvíjet od kvalitativních analýz a zájmu ze
strany ţadatelů, proto lze v tuto chvíli plánovat pouze celkové finanční objemy výzev za
operační program jako celek. Klíčové pak bude zajistit hladký průběh realizace projektů
(podpora příjemcům, zajištění dostatečné administrativní kapacity řídícího orgánu). Z důvodu
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zajištění hladké realizace projektů a naplnění absorpční kapacity byla koncem roku 2008 na
počátek roku následujícího naplánována realizace „Analýzy informovanosti potencionálních
ţadatelů OP VK o moţnostech čerpání prostředků ESF v rámci OP VK a o konkrétních
postupech při tvorbě a realizaci projektů v rámci OP VK― a „Analýza výzev OP VK
uskutečněných v roce 2008―.
Tab. č. 12: Naplňování pravidla N+3/N+2
Naplňování pravidla N+3/N+2
stav roku

alokace na rok
n
a) EUR

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
celkem

schválené projekty*
b) EUR

%b/a

proplacené
prostředky
příjemcům
c) EUR
%c/a

certifikované
prostředky
d) EUR

%d/a

227 070 511

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

465 244 082

273 129 883

58,7%

0

0,0%

0

0,0%

714 569 956

508 882 883

71,2%

15 000 000

2,1%

15 000 000

2,1%

975 568 389

956 660 883

98,1%

155 925 000

16,0%

105 925 000

10,9%

1 248 245 632

1 320 310 883

105,8%

710 531 000

56,9%

515 600 000

41,3%

1 532 560 369

1 690 310 883

110,3% 1 159 181 000

75,6%

874 000 000

57,0%

1 828 714 781

2 040 310 883

111,6% 1 509 181 000

82,5% 1 240 000 000

67,8%

1 828 714 781

2 040 310 883

111,6% 1 830 000 000 100,1% 1 600 000 000

87,5%

1 828 714 781

2 040 310 883

111,6% 1 830 000 000 100,1% 1 828 714 781 100,0%

1 828 714 781

2 040 310 883

111,6% 1 830 000 000 100,1% 1 828 714 781 100,0%

použit kurz EUR/CZK=26,63
2007-2008: skutečnost
2009-2015: odhad
*Do schválených projektů jsou zahrnuty GG a projekty TP a IPn

Zdroj: MSC2007, odhad Odboru řízení OP VK

Graf. č. 1: Odhad čerpání OP VK
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Odhad čerpání OP VK - €
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Zdroj:MSC2007, odhad Odboru řízení OP VK

2.1.C

Informace o rozpisu vyuţití fondů

Níţe uvedená tabulka znázorňuje alokaci finančních prostředků dle prioritních oblastí, formy
financování, typu území, hospodářské činnosti a zeměpisné polohy dle přílohy II Nařízení
komise (ES) č. 1828/2006.
Tab. č. 13 Kumulativní rozdělení alokací z příspěvku Společenství podle kategorií ve
výroční a závěrečné zprávě o provádění
Téma 1
Prioritní téma
62
62
72
72
73
73
74
74
81
81
85
85
86
86

Téma 2
Forma financování
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Téma 3
Typ území
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5

Téma 4
Hosp. činnost
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Referenční číslo EK: . CCI 2007 CZ 05U PO 002
Název OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
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Téma 5
Zeměpisná poloha
CZ0
CZ0
CZ0
CZ0
CZ0
CZ0
CZ0
CZ0
CZ0
CZ0
CZ0
CZ0
CZ0
CZ0

Částka
EUR
115 209 033
49 375 299
768 846 436
329 505 614
38 403 010
16 458 433
209 168 396
89 643 598
110 088 631
47 180 841
30 704 241
13 158 960
7 680 602
3 291 687

Datum posledního rozhodnutí Komise týkající se daného OP:12/10/2007
Zdroj:Výroční zpráva OP VK 2007

2.1.D

Pomoc podle cílových skupin

V rámci prioritních os 5a a 5b bylo v roce 2008 podpořeno 2 612 účastníků cílové skupiny.
Cílovou skupinou těchto prioritních os jsou pracovníci Řídícího orgánu a Zprostředkujících
subjektů, Monitorovací výbor, příjemci a veřejnost.
V dalších prioritních osách nebyly podpořeny ţádné cílové skupiny.
Vzhledem k tomu, ţe struktura účastníků dle přílohy XXIII Nařízení č. 1828/2006
neodpovídá cílovým skupinám a zaměření operačního programu není moţné data o
jednotlivých účastnících vykazovat v indikátorové tabulce „Údaje o účastnících operačního
programu ESF dle priorit―.
2.1.E

Vrácená nebo znovu pouţitá pomoc

Za rok 2008 nedošlo k vyuţití vrácené ani znovu pouţité pomoci po zrušení podpory ve
smyslu čl. 57 a čl. 98 odst. 2 Nařízení (ES) č. 1083/2006.
2.1.F

Kvalitativní analýza

Za rok 2008 bylo celkem schváleno 556 projektů v prioritních osách PO 1 Počáteční
vzdělávání, PO 4a – Systémový rámec celoţivotního učení (cíl Konvergence)
a PO 4b – Systémový rámec celoţivotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a
zaměstnanost) a PO 5 Technická pomoc. V ostatních prioritních osách byly vyhlašovány
výzvy, (viz 2.1 tabulky vyhlášených výzev) a administrovány předloţené projekty.
Největšího pokroku bylo dosaţeno v PO 1, kde bylo schváleno 502 grantových projektů
v celkové hodnotě 87 497 314 EUR. V PO 5 bylo schváleno 48 individuálních projektů
technické pomoci v hodnotě 112 146 753 EUR a v PO 4a a PO 4b bylo schváleno 6
individuálních projektů národních za 19 347 805 EUR.
Tab.č. 14: Reálný pokrok OP
Prioritní osa

schválené projekty

% podíl všech
ukončených projektů na
alokaci

ukončené projekty do 2008

počet
v EUR
počet
1.
502
87 569 021
2.
N/A
N/A
3.
N/A
N/A
4.
6
19 347 805
5.
48
5 301 634
Celkem
556
112 218 460
Zdroj:Zprostředkující subjekty, IS MONIT7+

v EUR
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Tab.č. 15: Pokrok v naplňování Lisabonského indikátoru
Kód NČI

7

Název indikátoru

Měrná

Zdroj Hodnota

2006

Oficiální data za rok 2008 budou dostupná na www.uiv.cz, dne 1.5.2009.
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2007

20087

Cílová

Celkem

Kód
EU/Lisabon
Typ
indikátoru
068812
kontext

068813
kontext

068814
kontext

jednotka

Podíl veřejných výdajů na
základní vzdělávání na
celkových veřejných výdajích
na vzdělávání.
Podíl veřejných výdajů na
střední vzdělávání na
celkových veřejných výdajích
na vzdělávání.
Podíl veřejných výdajů na
vzdělávání VOŠ a VŠ na
celkových veřejných výdajích
na vzdělávání.

%

hodnota
20158

ÚIV

dosaţená

33,71% 31,29% N/A*

N/A

N/A

výchozí

33,74% 33,71% N/A

N/A

33,74%

N/A

N/A

N/A

plánovaná

%

ÚIV

ÚIV

N/A

dosaţená

22,05% 31,29%

N/A

N/A

N/A

výchozí

22,52% 22,05%

N/A

N/A

22,52%

N/A

N/A

N/A

plánovaná

%

N/A

N/A

N/A

dosaţená

20,31% 22,62%

N/A

N/A

N/A

výchozí

20,29% 20,31%

N/A

N/A

20,29%

N/A

N/A

N/A

plánovaná

N/A

N/A

Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání, dostupné online na www.uiv.cz
*N/A značí, že data nejsou k dispozici

Horizontální cíle
Naplňování specifických cílů OP VK je realizováno při respektování horizontálních témat
Rovných příleţitosti a Udrţitelného rozvoje. Tato témata byla sledována při výběru projektů a
jejich naplňování bude dále sledováno v realizační fázi projektů a bude rovněţ předmětem
kontroly na místě.
Rovné příleţitosti
Významnou prioritou nejen v oblasti vzdělávání je zajištění rovných příleţitostí bez ohledu na
druh postiţení nebo sociálního znevýhodnění, např. zdravotního, ekonomického, sociálního,
etnického, podle pohlaví či státní příslušnosti. V rámci OP VK jsou v rámci všech prioritních
os podporovány projekty, které pomohou odstranit bariéry účasti na projektech z hlediska
pohlaví, rasového a etnického původu, zdravotního postiţení, věku, náboţenství, sexuální
orientace, socioekonomického prostředí. Rovným příleţitosti je věnována v rámci OP VK
samostatná oblast podpory 1.2 – Rovné příleţitosti dětí, ţáků, včetně dětí a ţáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Na tuto oblast podpory byly vypisovány výzvy jak ZS –
kraji k předkládání GP tak ŘO k předkládání IPo. Do konce roku bylo v této oblasti podpory
schváleno 78 grantových projektů.
Udrţitelný rozvoj
Udrţitelný rozvoj je klíčovým aspektem sociálního a ekonomického rozvoje společnosti a je
analogicky i klíčovým aspektem vzdělávání. V OP VK jsou principy udrţitelného rozvoje
prosazovány prostřednictvím začleňování environmentálního vzdělávání při tvorbě nových
vzdělávacích programů pro studenty i pedagogy a výchovou k vývoji a uţívání moderních
a k ţivotnímu prostředí šetrných technologií.

8

Cílová hodnota 2015 není v operačním programu neuvedena.
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Udrţitelný rozvoj je podporován zejména v PO 1, kde jsou mimo jiné, vypisovány výzvy
přímo zaměřené na podporu udrţitelného rozvoje a environmentálního vzdělávání, výchovy a
osvěty. Koncem roku 2008 zadal ŘO zpracování „Analýzy stavu environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty― jejíţ výsledky budou známy během roku 2009 a dále vyuţity
pro efektivnější zaměření výzev.

Princip partnerství
Silnou stránkou OP VK bylo jiţ v ex-ante evaluaci vyhodnoceno uplatňování principu
partnerství při tvorbě programu. Princip partnerství je uplatňován i nadále při implementaci
programu, monitorování a jeho evaluaci.
MV OP VK je ustanoven na principu partnerství, rovných příleţitostí a jeho členy jsou
zástupci NOK, partnerských ministerstev, krajů, sociálních partnerů, NNO, EK, a dalších
subjektů.
Zástupci IS OP VK jsou členy PS integrující zástupce dalších ŘO jako jsou např. PS pro
záleţitosti romských komunit a Pracovní skupina pro evaluaci.
Do procesu tvorby a aktualizace dokumentů spadajících do systému Řízené dokumentace
(Manuál OP VK, Metodické dopisy, apod.) i mimo ni (Příručka pro ţadatele a Příručka pro
příjemce) jsou zapojeni všichni relevantní partneři.
Rovněţ do přípravy výzev k předkládání IPn, IPo, GP a GG jsou zapojeny všechny relevantní
subjekty.

2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství
V roce 2008 nebyly při provádění OP VK zjištěny ţádné případy nesouladu s právními
předpisy Evropského společenství, a to ani na straně řídícího orgánu či zprostředkujících
subjektů, tak ani na straně příjemců pomoci z operačního programu.
Řídící orgán vydává systém řízené dokumentace zahrnující celý systém implementace OP
VK, který je v souladu s legislativou ČR i EU. Systém řízené dokumentace po obsahové
i formální stránce klade důraz na soulad s pravidly:





hospodářské soutěţe,
veřejných zakázek,
ochrany ţivotního prostředí,
podpory rovných příleţitostí.

Pravidla hospodářské soutěţe
Prostředky na realizaci OP jsou povaţovány za veřejné prostředky, na jejichţ poskytnutí se
také vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné podpory a národní předpisy.
Základní normou vymezující veřejnou podporu jsou články 87 aţ 89 Smlouvy o zaloţení
Evropského společenství. V souladu s těmito články jsou podpory poskytované v jakékoli
formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou
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soutěţ tím, ţe zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, neslučitelné se
společným trhem, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy. Výjimky z tohoto
základního pravidla jsou dále zakotveny ve Smlouvě o ES.
V ČR je ochrana hospodářské soutěţe realizována na základě zákona č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěţe a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Ústředním orgánem státní správy, který zabezpečuje dohled nad dodrţováním
pravidel hospodářské soutěţe, je dle zákona č. 272/1996 Sb., Úřad pro ochranu hospodářské
soutěţe.
Řádné dodrţování pravidel hospodářské soutěţe je zakomponováno v nastavení OP. V rámci
procesu posuzování ţádostí o poskytnutí dotace je také zohledněn princip kontroly projektů
z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory.
Veřejné zakázky
V případě zadávání veřejných zakázek vyplývá z programové dokumentace OP pro všechny
příjemce pomoci povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, který reflektuje evropské zadávací směrnice
2004/17/ES a 2004/18/ES a současně podle doplňujících pravidel OP. Zadávání veřejných
zakázek podléhá kontrole ze strany Řídícího orgánu.
Na základě uskutečněných auditů a zkušeností z období 2004-2006 přistoupilo Ministerstvo
pro místní rozvoj (NOK) ve spolupráci s Ministerstvem financí (PCO) k vytvoření základního
minima v oblasti zadávání zakázek, které nejsou upraveny zákonem. Cílem dokumentu
„Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod
aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013―
je proto stanovit pro všechny subjekty zapojené do procesu implementace kohezní politiky
jednotný postup v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod zákonnou úpravu. Tento
dokument byl schválen Usnesením vlády ČR dne 12. ledna 2009 č. 48. Tyto závazné postupy
budou slouţit také jako podklad při tvorbě metodického pokynu pro Územní finanční orgány
při výkonu kontroly zadávání zakázek.
Transparentní zadávání veřejných zakázek je jedním z hlavních principů implementace
operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU, který dle legislativy ES musí být
striktně dodrţován, kontrolován a při jehoţ porušení mají být stanoveny adekvátní sankce
v podobě odvodu odpovídající části dotačně poskytnutých prostředků. Proto bylo nutné danou
problematiku sjednotit, k zadávání zakázek a postihu nerespektování stanovených principů
přistupovat jednotně a transparentně bez ohledu na to, jedná-li se o zakázky ne/spadající pod
zákonnou úpravu.
Ochrana ţivotního prostředí
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 42/2001 ze dne 27. června 2001 o posuzování
vlivů některých plánů a programů na ţivotní prostředí je do právního řádu ČR promítnuta
zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů.
Podpora rovných příleţitostí
Princip podpory rovných příleţitostí je uplatňován v souladu s Nařízení Rady (ES)
č. 1083/2006, čl. 6 – Rovnost ţen a muţů a zákaz diskriminace.
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Tato kapitola výroční zprávy informuje o souladu legislativy ČR s legislativou EU. Popis
zakomponování těchto klíčových oblastí do nastavení OP je uveden v kvalitativní analýze
výroční zprávy, tj. v kapitole 2.1.F.

2.3

Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich
odstranění

V prvním pololetí 2008 byly budovány administrativní kapacity na jednotlivých úrovních
implementace OP VK. Nízký počet systemizovaných míst pro OP VK na MŠMT se podařilo
v červnu 2008 vyřešit vyuţitím zdrojů technické pomoci k navýšení počtu zaměstnanců.
Nárůst pro jednotlivé útvary implementační struktury OP VK byl promítnut do Příkazu
ministra školství, mládeţe a tělovýchovy č.11/2008, který vyšel dne 3. 6. 2008.
V prvním pololetí 2008 byla administrace ţádostí o finanční podporu značně ovlivněna
nedostatečnou stabilitou monitorovacího systému (Benefit7/Monit7+). Nestabilita systému
byla dne 21. 6. 2008 odstraněna přestěhováním do nové serverovny v budově Centra pro
regionální rozvoj ČR, s nímţ má MŠMT uzavřenu smlouvu o provozování. Dílčí problémy
spojené s realizací jednotlivých prioritních os jsou uvedeny v části 3. Informační systémy
v roce 2008 značně ovlivnilo průběţné doplňování a oprava funkcionalit, jejíchţ potřeba a
nevhodné nastavení se projevily aţ při administraci projektů.
Na začátku roku 2008 probíhal reaudit tzv. Auditu shody subjektů implementačních struktur
ČR zapojených do čerpání finanční pomoci ze strukturálních fondů (ERDF, ESF) a FS pro
programové období 2007 - 2013, prováděný na zakázku Auditního orgánu auditorskou firmou
PriceWaterhouseCoopers. Účelem reauditu bylo ověřit plnění opatření přijatých k řešení
nedostatků zjištěných v rámci auditu prováděného v roce 2007. V rámci reauditu byly
podrobně zkoumány veškeré postupy a procesy nastavené v Manuálu OP VK a jeho
přílohách. Hlavními zjištěnými nedostatky bylo nedokončení záloţního pracoviště pro provoz
monitorovacího systému a neexistence základního návrhu systémového řešení havarijních
situací. Tento problém je řešen Centrem pro regionální rozvoj ČR, se kterým má OP VK
uzavřenou smlouvu o poskytování kompletních servisních sluţeb monitorovacího systému.
Dalším odstraněným nedostatkem bylo dokončení testování mezi MSC2007 a IS ŘO.
Intenzivně se pracovalo na zautomatizování úloh systému Monit7+ a Benefit7 a byla tak
zajištěna základní administrace projektů. Rovněţ byl vyřešen nedostatek kapacit pracovníků
PAS. V září 2008 bylo konstatováno, ţe všechny významné nesoulady systému OP VK s čl.
71 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti, byly odstraněny a
nastavení systému OP VK je bez výhrad.
K 30. 6. 2008 byl dokončen Popis řídících a kontrolních systémů OP VK, který byl začátkem
září odeslán přes systém SFC Evropské komisi.
Pro zhodnocení a analýzu jiţ proběhnutých výzev bude zpracována studie „Analýza výzev
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost uskutečněných v roce 2008―, její
výstup bude zhotoven externím dodavatelem v polovině roku 2009. Analýza se bude zabývat
nejčastějšími důvody vyřazování projektů při hodnocení přijatelnosti, zaměřením projektů
dle oblastí podpor (přetlak x nízký zájem), tématy výzev, o které nebyl zájem, či byl
minimální, tématy, kde byl zájem vysoký a bylo v nich schváleno nejvíce projektů,
sledováním typu ţadatele v jednotlivých tématech výzev, apod. Studie přispěje k optimalizaci
budoucích výzev, umoţní jak ŘO tak ZS shrnout jiţ uskutečněné výzvy a vyvarovat se
případných zjištěných nedostatků.
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S nízkým zájmem potenciálních příjemců finanční podpory se nesetkal ŘO a ZS u ţádné
z vyhlášených výzev. Naopak enormní zájem byl zaznamenán u výzev v oblasti podpory 1.1
ve všech krajích, nejvyšší v Libereckém kraji (892 %) a naopak „nejniţší― v kraji Ústeckém
(289 %), viz Tabulka „Počet předloţených projektů a nárokované prostředky ţadateli―

2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu
Na 3. zasedání MV OP VK, které se uskutečnilo 9. prosince 2008 Monitorovací výbor
odsouhlasil, aby do doby oficiální úpravy OP VK (a schválení této úpravy ze strany Evropské
komise) byli do cílových skupin v oblasti podpory 1.3 (pracovníci škol a školských zařízení,
vedoucí pracovníci škol a školských zařízení) zahrnováni také učitelé mateřských škol.
Ţádné další změny či aktivity, které by byly v rozporu se schváleným textem programu z 12.
října 2007 Evropskou komisí, nebyly provedeny.

2.5

Případná podstatná změna

Po schválení OP VK dne 12. října 2007 Evropskou komisí nebyla v tomto dokumentu
navrţena ani provedena ţádná podstatná změna podle čl. 57 obecného nařízení.

2.6

Doplňkovost s jinými nástroji
Synergie s ostatními OP

OP VK je věcně komplementární s dalšími operačními programy, coţ umoţňuje vytvářet
mezi projekty financovanými prostřednictvím některého dalšího operačního programu
synergické efekty. Jedná se především o sektorové operační programy OP VaVpI, OP LZZ,
OP ŢP a OP PA. Synergický efekt se dále umocňuje v prostředí jednotlivých ROP, které
navazují na systém sektorových operačních programů a své dotační tituly směřují k řešení
problémů vázaných na konkrétní region ČR.
V roce 2008 byly nastavovány mechanizmy pro koordinaci a realizaci synergických efektů.
Koordinační mechanizmy OP VK pro realizaci synergií s ostatními operačními programy
jsou zaloţeny na třech základních pilířích:
1. Informovanost o vyhlašovaných výzvách a to jak mezi řídícími orgány a
zprostředkujícími subjekty navzájem, tak směrem k ţadatelům/ příjemcům (web, tisk,
apod.). Na webu MŠMT jsou pro ţadatele k dispozici odkazy na stránky s výzvami
ostatních tematických a regionálních operačních programů.
2. Bonifikace synergických projektů - Specifická kritéria – subkritéria (specifické
poţadavky) stanovuje vţdy vyhlašovatel výzvy pro kaţdou výzvu zvlášť. Bonifikace
synergických projektů je ze strany ŘO doporučeným specifickým kritériem pro
všechny vyhlašovatele výzev (tzn. bonifikace projektů, které mají návaznost na
doplňující schválený projekt téhoţ ţadatele v jiném operačním programu pro léta
2007-13).
3. Informovaní o realizovaných projektech navzájem jak mezi řídícími orgány, tak
zprostředkujícími subjekty a následné informování Monitorovacích výborů
o synergických projektech, tzn. o projektech jiných operačních programů
navazujících na OP VK a naopak. V jednání je zatím vhodný způsob evidence těchto
synergických projektů.
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K dohodě v realizaci synergických efektů v tomto smyslu došlo koncem roku 2008 s ROP,
kde byly dohodnuty i další způsoby spolupráce. V rámci pravidelných jednání PS AKČR pro
Evropské fondy bude dvakrát ročně začleněna koordinační schůzka se zástupci OP VK. Dále
bylo dohodnuto jmenování kontaktní osoby pro vyjednávání ROP a OP VK a moţnost účasti
zástupců ESF programů na seminářích pro ţadatele ROP.
K výrazné spolupráci dochází především mezi kraji, jakoţto zprostředkujícími subjekty a
jednotlivými regiony soudrţnosti. Představitelé implementačních struktur, zejména
regionálních pracovišť tematických OP a pracovišť ROP mají moţnost se účastnit
významných informačních akcí týkajících se GG OP VK. V některých krajích jsou za
účelem koordinace výzev a posílení synergických efektů před vyhlášením výzvy
uskutečňovány se zástupci ROP pracovní schůzky.
S OP VaVpI budou jednání o koordinaci probíhat v následujícím roce 2009 vzhledem ke
zpoţděnému zahájení realizace programu. Rovněţ hlubší spolupráce s OP PI je plánována na
rok 2009.
S OP PŢ je OP VK silně provázán, neboť environmentální vzdělávání, osvěta a výchova
k udrţitelnému rozvoji jsou zohledňovány jako horizontální téma i jako samostatné aktivity
při implementaci všech oblastí podpor. V druhém pololetí roku 2008 byla vytvořena PS pro
synergie tvořená zástupci MŠMT a MŢP, která se bude scházet jednou ročně. Ze strany OP
VK bude postupováno dle výše zmíněného postupu.
V rámci technické pomoci OP VK se uvaţuje o vyuţití moţnosti čerpání z OP TP.
V současné době jsou hrazeny z tohoto programu pouze náklady na pracovníky PAS.
Koordinace programů spolufinancovaných z ESF probíhá prostřednictvím Monitorovacích
výborů dotčených OP a schůzek Koordinační skupiny ŘO programů ESF. Vzájemná
informovanost o projektech je umoţněna prostřednictvím MSC 2007. Nadále pokračují
v činnosti PS zaloţené jiţ v předchozím programovém období (např. Pracovní skupina pro
evaluaci a Pracovní skupina pro záleţitosti romských komunit), viz kapitola 4.
IPRM
V rámci OP VK je udílena 10% bonifikace u projektů, které prokázaly při předloţení do
procesu hodnocení, ţe jsou součástí a v souladu se schváleným IPRM. V průběhu roku 2008
docházelo postupně k prvnímu schvalování IPRM a projektů v nich zahrnutých. Od května
do prosince 2008 byla v průběhu vyhlášených výzev udílena první bonifikace předloţených
projektů.

2.7 Opatření k monitorování a evaluace
Opatření pro monitorování
Monitorování je v rámci OP nastaveno v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006.
Datové potřeby pro centrální úroveň vycházejí především z poţadavků legislativy ES a ČR a
následně z poţadavků NOK a MF, které jsou odpovědné za celkové monitorování pomoci EU
a správu prostředků poskytnutých ČR ze SF.
Veškerá data o projektech a programech (včetně definovaných indikátorů) jsou ukládána
v Informačním systému pro monitorování programů pro programové období 2007-2013 (dále
jen „ms2007―), který je vyuţíván na všech úrovních implementace programu především
k monitoringu, vyhodnocování a řízení projektů a programu, přičemţ slouţí také jako nástroj
pro zajištění reportů pro EK, MV ČR, MF ČR, Vládu ČR, parlament apod.
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Pouţíváním ms2007 jsou naplňovány poţadavky na monitorování realizovaných programů a
projektů a předávání příslušných dat do souvisejících informačních systémů (IS)
v elektronické podobě. Monitorovací systém strukturálních fondů ms2007 je vyuţíván na
všech úrovních implementace a spolufinancování projektů, jeho uţivateli jsou pracovníci
Řídícího orgánu, Zprostředkujících subjektů a ţadatelé/příjemci.
Monitorovací systém ms2007 se skládá ze tří integrovaných celků (úrovní):
1) Centrální/řídící – monitorovací systém Central (MSC2007)
2) Výkonná – informační systém Řídícího orgánu/Zprostředkujícího subjektu (Monit7+)
3) Úroveň příjemce – informační systém ţadatele/příjemce (Benefit7)
Ad 1) MSC2007 slouţí jako základní softwarový nástroj Řídícího orgánu OP VK a je určen
ke kompletní podpoře vrcholových a řídících funkcí realizovaných nad systémem
monitorování strukturálních fondů ČR. Je napojen na podřízenou aplikaci Monit7+. Do této
aplikace poskytuje centrálně pořízená data, nezbytná pro zajištění administrace vlastních
projektů a z nich získává data o realizaci projektů v rámci jednotlivých OP. Všechny uvedené
přenosy probíhají automaticky. MSC2007, jehoţ uţivateli jsou zejména NOK, ŘO OP a
útvary MF, tak centrálně shromaţďuje aktuální data o nástrojích strukturální politiky EU
v ČR.
Ad 2) IS Monit7+ slouţí především jako základní softwarový nástroj ŘO a Zprostředkujících
subjektů. Monit7+ je integrovanou součástí ms2007 pro zajištění věcného a finančního
monitorování především na úrovni jednotlivých projektů. IS Monit7+ je napojen na podřízený
IS Benefit7 určený pro ţadatele/příjemce. Z tohoto IS jsou získávána data od příjemců ţádosti o podporu, ţádosti o platby, monitorovací zprávy, apod. Monit7+ je současně napojen
na MSC2007, do kterého předává data o realizaci projektů OP VK.
Ad 3) IS Benefit7 je určen k podpoře výkonných funkcí Monitorovacího systému SF a FS
ČR realizovaných na úrovni jednotlivých ţadatelů/příjemců. Inovace této aplikace je v tom,
ţe komunikace mezi ŘO/ZS a příjemci je on-line. Jedná se o procesy podávání ţádostí
o podporu, proces podávání ţádostí o platbu, proces podávání monitorovacích zpráv
o realizaci projektu/GG apod. Benefit7 z IS Monit7+ získává odpovídající data potřebná pro
vyplnění ţádosti OP VK. Benefit7 předává do úrovně Monit7+ (jeho prostřednictvím také do
úrovně MSC2007) informace z ţádosti o podporu, monitorovací zprávě a ţádosti o platbu.
Rozhodnutím 1. místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj č. 145/2007 ze dne
14. srpna 2007 byla zřízena Pracovní skupina pro monitorování, která byla poradním orgánem
Ministerstva pro místní rozvoj pro oblast koordinace monitorování pomoci v rámci fondů EU
v ČR. V ustanovené pracovní skupině byla aktualizovaná Metodika monitorování programů
strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti pro programové období 2007-2013, která definuje
centrálně závazný datový rozsah monitorovacího systému, stanoví jednotnou terminologii a
definuje obsah jednotlivých centrálně závazných datových poloţek.
Pro koordinaci a řízení úprav monitorovacího systému byla rozhodnutím č. 238/2007 ministra
pro místní rozvoj, ze dne 6. listopadu 2007, o ustanovení Optimalizační skupiny pro rozvoj
monitorovacího systému pro programové období 2007-2013, zřízena Optimalizační skupina
pro rozvoj monitorovacího systému, ve které jsou zastoupeni zástupci všech řídících orgánů
operačních programů cíle Konvergence, cíle Regionální konkurenceschopnosti a
zaměstnanosti, cíle Evropské územní spolupráce a OP Rybářství. Optimalizační skupina se
zabývá rozvojem, nastavením, funkcionalitami a optimalizací monitorovacího systému
operačních programů, vytváří základní návrh pro zadání na aktualizaci monitorovacích
systémů (Informační systém Monit7+, webová ţádost Benefit7), podílí se na přípravě návrhů
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na rozvoj Centrálního monitorovacího systému (MSC2007) a rovněţ vytváří platformu pro
výměnu zkušeností při realizaci společného rozvoje informačních systémů řídících orgánů
(Monit7+ , SAP, ISOP) a jejich webových ţádostí.
Pracovní skupina pro monitorování a Optimalizační skupina byly rozhodnutím ministra pro
místní rozvoj č. 141/2008 dne 11.8.2008 sloučeny do Pracovní skupiny pro jednotný
monitorovací systém pro programové období 2007-2013. Pracovní skupina pro jednotný
monitorovací systém pro programové období 2007-2013 vznikla za účelem koordinace a
řízení rozvoje jednotného monitorovacího systému a jsou v ní zapojeni zástupci všech řídících
orgánů operačních programů cíle Konvergence, cíle Regionální konkurenceschopnost a
zaměstnanost, cíle Evropské územní spolupráce, OP Rybářství, dále zástupce Platebního a
certifikačního orgánu, Auditního orgánu, zástupci Odboru řízení a koordinace NSRR, Odboru
správy monitorovacího systému a Odboru publicity a administrativní kapacity NSRR a Centra
pro regionální rozvoj ČR.
Na základě smlouvy9 mezi dodavatelem informačních systémů – Centrem pro regionální
rozvoj ČR a MŠMT byla vytvořena webová ţádost Benefit7 pro globální granty a
ţadatele/příjemce o individuální/grantové projekty OP VK na internetové adrese www.euzadost.cz a www.eu-zadost.eu. Po celé sledované období probíhal rozvoj základních funkcí
monitorovacího systému tak, aby byla nastaven bezproblémový proces administrace ţádostí a
následné realizace projektů.

Indikátory
Ačkoliv byly první výzvy na GG vyhlášeny v prosinci roku 2007, nedošlo k 31. 12. 2008
k naplňování indikátorů s výjimkou prioritní osy 5 Technická pomoc. Důvodem nenaplňování
indikátorů je pomalejší nástup implementace OP VK, která však nijak neovlivní jejich
naplňování v dalších letech programovacího období 2007 – 2013. Průběţné hodnoty
indikátorů příjemci dodávají do informačního systému formou monitorovací zprávy, které
jsou přijímány přibliţně tři měsíce od zahájení realizace projektu.
Koncem roku 2008 byla ze strany NOK oznámena realizace projektu „Dokončení
optimalizace Národního číselníku indikátorů―, který proběhne v první polovině roku 2009.
Tento projekt by měl vyřešit nesoulad v indikátorové soustavě jednotlivých OP a zajistit
korektnost v agregační mapě OP.
Evaluace
Hodnocení OP VK je prováděno v souladu s povinnostmi ustanovenými čl. 47 aţ 49 Nařízení
Rady (ES) č. 1083/2006, v souladu s metodickými pokyny EK a v souladu s metodickými
pokyny Národního orgánu pro koordinaci. Řídicí orgán je zodpovědný za organizaci celého
hodnotícího procesu. Je dále zodpovědný za formulaci zadání hodnocení, za výběr
nezávislých externích hodnotitelů a za monitoring plnění úkolů v rámci hodnocení. Výsledky
jednotlivých hodnocení budou veřejně přístupné tak, aby byla zabezpečena transparentnost
realizace programu a přenos získaných zkušeností.
Podle čl. 48 odst. 2 a 3 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 se jedná o:

9

„Smlouva o poskytování kompletních servisních sluţeb zajišťujících řádné provozování SW produktu Monit7+
a provozování webové ţádosti Benefit7 v modifikaci pro uţití pro OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost―
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hodnocení předběţné (ex ante)



průběţné (on-going) hodnocení, hodnocení v průběhu implementačního období dle
okamţité potřeby (ad hoc) v návaznosti na zjištění monitoringu (odchylky od cílů,
poţadavky revizí apod.)



souhrnné hodnocení pro strategické zprávy podle čl. 29 odst. 2 Nařízení Rady (ES) č.
1083/2006.

ŘO OP VK má zástupce v Pracovní skupině Evaluace, která je koordinovaná Ministerstvem
pro místní rozvoj. Členové pracovní skupiny projednávají všechny úrovně evaluací, zejména
Evaluační plán NSRR pro období 2007 – 2013. V průběhu roku 2008 proběhlo 1. zasedání
této skupiny.
Tabulka na další straně znázorňuje přehled evaluační činnosti uskutečněné v roce 2008. K 31.
12. 2008 byly zpracovány a odevzdány ŘO 3 závěrečné zprávy jako výstup daných evaluací.
Studie proveditelnosti ISKA byla vyuţita v rámci individuálního projektu národního a
implementace „Národní soustavy kvalifikací― (NSK 2), a bude dále vyuţívána při jeho
realizaci.
Podkladová studie „Národní soustava kvalifikací pro terciární vzdělávání― byla následně
vyuţita jako vstupní materiál pro přípravu individuálního projektu národního „Národní
kvalifikační rámec terciárního vzdělávání―, jehoţ zahájení se předpokládá v polovině roku
2009.

Tab.č. 16: Přehled evaluační činnosti OP VK k 31.12.2008
Název studie/analýzy

Stav

Výzkum mezi zaměstnavateli k podpoře systému práce s talentovanými dětmi
v realizaci
a mládeţí
Výzkum k realizaci IPn "Klíče pro ţivot"

v realizaci

Analýza EVVO/školy

v realizaci

Příprava Národní soustavy kvalifikací pro terciární vzdělávání

závěrečná zpráva odevzdána
15.9.2008

Sociologický výzkum zaměřený na analýzu podoby a příčin segregace dětí,
ţákyň, ţáků a mladých lidí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

v realizaci

Analýza individuálního přístupu pedagogů k ţákům se speciálními
vzdělávacími potřebami

v realizaci

Studie proveditelnosti ISKA

závěrečná zpráva odevzdána
17.12.2008

Analýza připravenosti prostředí v ČR a moţnosti rozvoje komunitních škol

závěrečná zpráva odevzdána
16.12.2008
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Řešení vrstevnických vztahů na základních školách

Pozastaveno z důvodu
nerealizace IpN na která měla
analýza navazovat.

Simulační model pro varianty implementace změn financování vzdělávací
činnosti v oblasti terciárního vzdělávání.

v realizaci

Moţnosti implementace nového informačního systému o terciárním
vzdělávání

v realizaci

Analýza stavu a moţného vývoje sektoru vyššího odborného vzdělávání

bude znovu vyhlášeno výběrové
řízení

Analýza stavu a moţného vývoje sektoru vyššího odborného vzdělávání
(Výzva II)

v realizaci

Analýza informovanosti ţadatelů OP VK o moţnostech čerpání prostředků
ESF v rámci OP VK a o konkrétních postupech při tvorbě a realizaci projektu v realizaci
v rámci OP VK
Zdroj: Odbor řízení OP VK

2.8 Případná národní výkonnostní rezerva
V roce 2008 bez vazby na OP VK.
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3 PROVÁDĚNÍ OP PODLE PRIORITNÍCH OS
3.1 Prioritní osa 1- Počáteční vzdělávání
Prioritní osa je zaměřena na rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání, resp. na
nastavení samotného systému počátečního vzdělávání tak, aby byl akceptován rovný přístup
s důrazem na podporu klíčových dovedností, zajištění kvality vzdělávání pedagogických
pracovníků a se zohledněním individuálního talentu kaţdého jednotlivce, aby se zvýšila
uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce a zároveň bylo dosaţeno pozitivního přístupu
k dalšímu vzdělávání.
Globální cíl prioritní osy 1:
Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí
absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu
vzdělávání.
Specifické cíle prioritní osy 1:
1. Zvýšení kvality počátečního vzdělávání.
2. Zlepšení rovných příleţitostí dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se speciálními
vzdělávacími potřebami.
3. Zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských
zařízení.
V prioritní ose 1 jsou formulovány tři oblasti podpory:
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání.
1.2 Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.
Tab.č. 17: Finanční plán
V€
Číslo
oblasti
podpory
1.1
1.2

1..3

Název oblasti podpory

Zvyšování kvality ve
vzdělávání
Rovné příležitosti dětí a žáků,
včetně dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími
potřebami
Další vzdělávání pracovníků
škol a školských zařízení

Podíl na
alokaci
v P1

EU

SR

Celkové
zdroje

Míra
spolufinancování
EU
ČR

Pro informaci

52%

318 087 643

56 133 114

374 220 757

85%

15%

0

Soukromé
0

22%

132 192 268

23 328 047

155 520 315

85%

15%

0

0

26%

161 797 827

28 552 558

190 350 385

85%

15%

0

0

Zdroj: PD OP VK

3.1.1 Dosaţený pokrok a jeho analýza
3.1.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku PO

32

EIB

V období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 byly vyhlášeny výzvy jak na grantové projekty tak na
projekty individuální ostatní. Celková alokace na všechny vyhlášené výzvy (k předkládání GP
a IPo) v rámci prioritní osy 1 činila 166 733 316 EUR. Přehled a podrobnější informace jsou
uvedeny v tabulkách v kapitole 2.1.A.
Tab.č. 18: Věcný pokrok prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání
Kód NČI
Kód
EU/Lisabon
Typ indikátoru

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Zdroj

Hodnota

dosaţená
064310
výstup

Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů

počet MS OP VK výchozí
plánovaná
dosaţená

074600
výstup

Počet úspěšně
podpořených osob

počet MS OP VK výchozí
plánovaná

060401
výsledky

060402
výsledky

074113
výsledky

Podíl ţáků zapojených do
vzdělávacích aktivit v
projektech na celkovém
počtu ţáků ve školách a
školských zařízení
Podíl ţáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
začleněných do
integrovaných tříd na
celkovém počtu ţáků se
speciálními vzdělávacími
potřebami
Podíl úspěšně podpořených
pracovníků škol a
školských zařízení na
celkovém počtu
pracovníků škol a
školských zařízení

dosaţená
%

MS OP VK
výchozí
ÚIV
plánovaná
dosaţená

%

MS OP VK výchozí
ÚIV

2007

Cílová
hodnota Celkem
2015

2008

0

0

N/A

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

6300

6300

0

0

N/A

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

0

0

N/A

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

70

70

0

0

N/A

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

55

55

0

0

N/A

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

90

90

368 100 368 100

plánovaná
dosaţená
%

MS OP VK
výchozí
ÚIV
plánovaná

Zdroj:Výroční zprávy ZS

K 31. 12. 2008 nebyl na rozdíl od grantových projektů zatím schválen ţádný individuální
projekt ostatní. Z toho důvodu není naplněn ţádný z monitorovacích indikátorů.

33

3.1.1.B Kvalitativní analýza
Vzhledem k tomu, ţe po celé období, za které je výroční zpráva zpracována, probíhal proces
administrace a projekty zahájily realizaci nejdříve ke konci roku 2008 (pouze vybrané kraje),
nebyla ke konci roku 2008 předloţena ţádá ţádost o platbu.
Tab.č. 19: Reálný pokrok prioritní osy 1 v EUR10
Předloţené Realizované
Celková
Prostředky kryté
výdaje z
výdaje z
Proplacené
Prioritní alokace
rozhodnutím/Smlouvou alokace na alokace na prostředky
osa
podpory 2007 z alokace 2007 - 2013 roky 2007 roky 2007 - příjemncům
2013
- 2013
2013
1 742 778 526,10
188 850 925,35
0,00
0,00
Zdroj: MSC210 „Údaje o stavu čerpání finančních prostředků“

0,00

Prostředky
předloţené Certifikované
k
výdaje EK
certifikaci
0,00

Individuální projekty ostatní
Dne 21. července 2008 byla vyhlášena 1. výzva prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání ve všech
oblastech podpory pro předkládání individuálních projektů ostatních. Celková alokace na
danou výzvu byla 1 100 000 000 Kč (41 306 797 €). Výzva byla ukončena dne 30. října 2008.
Do výzvy bylo podáno 258 projektů v hodnotě 159 312 061 €. Nejčastějšími ţadateli v této
oblasti podpory byly NNO, školy a školská zařízení, VŠ a ÚOSS.

10

Byl pouţit doporučený měnový kurz EUR/CZK ve výši 26,63.
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0,00

Globální granty
Výzvy k předkládání globálních grantů krajů v rámci Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání
(oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3) byly vyhlášeny 12. prosince 2007. Návrhy globálních grantů
byly kraji předloţeny ve dnech 5. - 6. února 2008. V daném termínu bylo předloţeno všech 39
návrhů globálních grantů krajů, které budou realizovány v rámci Prioritní osy 1- Počáteční
vzdělávání.
Tab.č. 20: Přehled alokací schválených GG
Výše alokace na GG v EUR
Alokace na výzvy na GG dle krajů
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
CELKEM na GG

Oblast podpory
1.1
15 686 955
9 686 146
7 882 999
4 587 716
12 684 184
6 476 680
8 426 836
7 808 903
8 019 899
17 089 940
9 698 298
9 167 151
19 448 538
136 664 244

Oblast podpory Oblast podpory
1.2
1.3
5 704 347
3 522 235
2 866 545
1 668 260
4 612 431
2 355 156
3 064 304
2 839 601
2 916 327
6 214 524
3 526 654
3 333 509
7 072 196
49 696 089

7 130 434
4 402 793
3 583 181
2 085 325
5 765 538
2 943 946
3 830 380
3 549 501
3 645 409
7 768 155
4 408 317
4 166 887
8 840 244
62 120 111

Zdroj:Výroční zprávy ZS

Všechny předloţené návrhy globálních grantů byly hodnotitelskými komisemi doporučeny
poradě vedení MŠMT a ministrovi školství, mládeţe a tělovýchovy ke schválení. Dne 21.
března 2008 Mgr. Ondřej Liška, ministr školství, mládeţe a tělovýchovy ČR, schválil 39
globálních grantů předloţených v rámci Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání.
V průběhu měsíce června 2008 byla ze strany krajů iniciována jednání mezi zástupci
Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeţe a tělových a zástupci krajů
k problematice limitů mzdové regulace a případného zrušení jejich vykazování v projektech
OP VK. Jednání probíhala i v průběhu měsíce července 2008, kdy došlo ke schválení znění
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty ze strany všech zúčastněných stran.
Následně bylo vyjednané znění o poskytnutí dotace na GG schvalováno v orgánech krajů
(Radách a Zastupitelstvech). Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla ze strany MŠMT vydávána
v průběhu měsíců července – září 2008.
V souladu se s nastavenými pravidly byly Zprostředkujícím subjektům poskytnuty zálohové
platby. Příjmy jednotlivých globálních grantů (tzn. poskytnuté zálohové platby ze strany ŘO
OP VK) dosahují výše 62 108 938 EUR, coţ představuje 25 % alokace realizovaných
globálních grantů v Prioritní ose 1. Zprostředkující subjekty v roce 2008 jiţ také zaslaly první
zálohové platby příjemcům pomoci v celkové výši 8 260 142 EUR.
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V návaznosti na změny finanční alokace Komunikačního plánu, resp. Technické pomoci
a posléze po schválení těchto změn v orgánech krajů (Radách a Zastupitelstvech) byly
v průběhu měsíců května – června 2008 uzavírány Dodatky č. 1 k Dohodě o spolupráci
Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace OP VK, ve kterých
byla provedena realokace finančních prostředků v rámci jednotlivých oblastí podpory
Prioritní osy 5 – Technická pomoc.
I v průběhu 2. pololetí 2008 MŠMT ve spolupráci se zástupci krajů pokračovala jednání
k problematice vykazování limitů mzdové regulace při realizaci globálních grantů a
grantových projektů v rámci OP VK. Usnesením vlády ČR č. 1194 ze dne 22. září 2008 byla
povinnost vykazovat limity mzdové regulace při realizaci globálních grantů a grantových
projektů odstraněna. V návaznosti na tuto skutečnost byly ze strany Řídícího orgánu OP VK
vydána Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace, která zrušila povinnost
vykazovat výše uváděné limity mzdové regulace. Po vydání Rozhodnutí o změně došlo
k úpravám znění Smluv o realizaci grantových projektů, příp. k vydání dodatků ke smlouvám
o realizaci grantových projektů.
V říjnu 2008 se uskutečnily volby do krajských zastupitelstev. S ohledem na změnu ve
vedení krajů došlo v některých ke zpomalení procesu schvalování grantových projektů a
nedodrţení časového harmonogramu včetně závazných termínů stanovených pro uzavírání
právních aktů s úspěšnými předkladateli grantových projektů.
Z hlediska typů projektů v prioritní ose 1 a pokroku v jejich realizaci lze konstatovat
následující:
Globální granty, resp. grantové projekty – V návaznosti na schválení globálních
grantů byly v krajích vyhlášeny výzvy k předkládání grantových projektů v Prioritní
ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3. Vyhlášení
jednotlivých výzev krajů (průběţných nebo kolových), počet nárokovaných finančních
prostředků a počty předloţených projektů jsou uváděny v tabulkách této kapitoly a
kapitoly 2.1.A.
Na první výzvy k předkládání grantových projektů v rámci globálních grantů krajů Prioritní
osy 1 bylo celkem alokováno 125 614 277 EUR, coţ představuje 50,55 % objemu finančních
prostředků schválených globální granty krajů. Na oblast podpory 1.1 bylo v prvních výzvách
krajů vyčleněno 69 042 790 EUR, coţ představuje 51 % z celkové alokace na schválené
globální granty. Výše alokace na oblast podpory 1.2 dosahuje 24 942 608 EUR, coţ
představuje 51 % z celkové alokace schválených globálních grantů v dané oblasti podpory.
V neposlední řadě na vyhlášenou oblast podpory 1.3 bylo v rámci prvních výzev alokováno
celkem 31 441 121 EUR, coţ činí 51 % ze schválených GG. Alokace vymezené na výzvy
v jednotlivých krajích uvádí tabulky v kapitole 2.2.1.
První výzvy krajů k předkládání grantových projektů se setkaly se značným zájmem ze strany
ţadatelů, jejichţ předloţené projekty, resp. nárokované finanční prostředky mnohonásobně
převyšovaly finanční alokace stanovené na první výzvy krajů. Ze strany ţadatelů bylo
předloţeno 2109 (je-li započteno i 2. kolo výzev ÚK) projektů. Nárokované prostředky a
počty předloţených projektů jsou uváděny v následující tabulce.
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Tab.č. 21: alokované a ţádané prostředky v rámci výzvy
oblast podpory 1.1
Pořadí
výzvy

Kraj

Alokace na
výzvu EUR

Celkem poţadováno
EUR

1

JČK

3 755 163

17 817 021

1

JMK

9 579 613

41 783 376

1

KK

2 290 650

8 281 735

1

KHK

3 379 647

15 175 309

1

LK

1 651 553

14 867 940

1

MSK

6 806 988

47 510 515

1

OL

9 698 298

47 403 549

1

PK

1 952 226

12 939 188

1

PLZ

3 755 163

19 823 144

1

SČK

9 087 495

32 537 575

1

ÚK

3 755 163

6 517 977

1

Vysočina

3 755 163

23 848 445

1

ZK

4 506 196

17 398 365

2

ÚK

5 069 471

18 954 838

69 042 790

324 858 978

Celkem

oblast podpory 1.2
Požadované /
alokované fin.
prostředky (v
%)*

474
436
362
449
900
698
489
663
528
358
174
635
386
374
471

Alokace na
výzvu EUR

Celkem
poţadováno
EUR

938 791

2 734 324

3 585 909

9 619 240

826 136

1 033 351

1 314 307

2 887 919

600 565

2 975 084

2 475 268

7 400 614

3 526 654

5 621 653

709 900

2 180 050

1 314 307

4 836 575

3 304 544

4 918 213

1 877 582

2 799 052

1 351 859

3 798 568

1 614 720

3 829 584

1 502 065

7 444 394

24 942 608

62 078 623

oblast podpory 1.3

Požadované /
alokované
fin.
prostředky (v
%)*

291
268
125
220
495
299
159
307
368
149
149
281
237
496
249

Alokace na
výzvu EUR

Celkem
poţadováno
EUR

938 791

6 534 480

4 388 508

11 735 286

1 013 894

1 202 954

1 689 824

3 913 498

750 706

5 520 276

3 094 086

9 598 418

4 408 317

14 330 904

887 375

3 730 978

1 877 582

7 114 047

4 130 680

10 585 493

1 877 582

5 097 686

1 689 824

5 646 592

2 065 340

9 619 179

2 628 614

9 246 552

31 441 121

103 876 342

Požadované
/ alokované
fin.
prostředky (v
%)*

Zdroj:Výroční zprávy ZS

*% vyjadřuje poměr mezi celkovým objemem prostředků, které ţadatelé poţadovali v předkládaných projektech ku celkové alokaci na
danou výzvu.
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696
267
119
232
735
310
325
420
379
256
272
334
466
352
330

Tab.č. 22: – Počet kontrahovaných projektů a objem finančních prostředků
Kontrahované projekty
Oblast podpory 1.1

Kraj

Schválené fin.
prostředky (Kč)

Oblast podpory 1.2

Počet
projektů

Schválené fin.
prostředky (Kč)

JČK

-

-

JMK

-

-

-

Oblast podpory 1.3

Počet
projektů

Schválené fin.
prostředky (Kč)
-

Počet projektů

-

-

-

-

KK

60 999 633

14

11 850 456

3

9 285 706

2

KHK

88 800 562

11

2

43 980 839

8

3

31 389 160
19 972 536

4

LK

30 931 889
15 902 480

MSK

176 583 069

46

29 462 619

10

51 339 628

9

OL
PK
PLZ

-

14

38 055 447

-

15 541 741

-

4

-

23 628 900

-

5
4

-

-

SČK

213 915 990

50

47 215 763

11

32 114 419

9

ÚK

229 713 439

14

86 313 452

5

115 258 326

8

Vysočina

-

-

-

-

-

119 858 919

28

-

-

-

-

CELKEM
971 907 899
Zdroj:Výroční zprávy ZS

185

ZK

-

237 218 401
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282 988 675

V rámci prvních (Ústecký kraj také 2. výzva) výzev k předkládání grantových projektů bylo
předloţeno celkem 2003 projektových ţádostí. Ke konci sledovaného období k 31. prosinci
2008 byly projektové ţádosti v jednotlivých krajích zaregistrovány, zhodnoceny v rámci
hodnocení formálního, přijatelnosti i věcného, předloţeny výběrovým komisím k projednání
(k doporučení/nedoporučení orgánům kraje ke schválení) a následně byly orgány kraje
(Radami a Zastupitelstvy) schváleny k realizaci. S ohledem na změny politického vedení
krajů došlo v období říjen – prosinec 2008 v některých krajích ke zpomalení fáze
kontrahování schválených projektů. Ke konci roku 2008 nedošlo k uzavření právních aktů
všech schválených grantových projektů. V rámci prvních výzev (v případě Ústeckého kraje
první i druhé výzvy) bylo v rámci globálních grantů schváleno k realizaci celkem 502
grantových projektů v celkové výši 93 399 082 EUR. Nicméně v roce 2008 se nepodařilo
uzavřít se všemi úspěšnými ţadateli smlouvy o realizaci grantových projektů, a to také
z důvodu výše uváděných. Celkem bylo v roce 2008 kontrahováno 264 projektů, coţ
představuje 53% schválených projektů. Objem finančních prostředků kontrahovaných
projektů činí 56 031 355 EUR.
Na základě předloţených grantových projektů se ve struktuře ţadatelů grantových projektů
ukazuje, ţe v rámci výzev v roce 2008 byli zastoupeni všichni oprávnění ţadatelé tak, jak je
definuje Prováděcí dokument OP VK.
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Tab.č. 23: Struktura ţadatelů grantových projektů za PO 1
Oblast
Oblast
Oblast
podpory 1.1 podpory 1.2 podpory 1.3

Forma ţadatele v oblasti podpory
Školy a školská zařízení
z toho ZŠ
Vysoké školy
Sdruţení a asociace škol
Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém
poradenství
Města, obce a svazky obcí
Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů,
profesní a oborová sdruţení
Hospodářská komora
Zaměstnavatelé
Nestátní neziskové organizace
Organizace působící v oblasti volného času dětí a
mládeţe
Ostatní vzdělávací instituce
CELKEM

270
94
7
2

54
42
3
1

38
5
13
0

26
6

1
0

4

0
5
2
19

17

17

337

2
78

15
87

Zdroj:Výroční zprávy ZS

Velmi pozitivním aspektem je skutečnost, ţe více neţ 80% úspěšných ţadatelů je tvořeno
školami a školskými zařízeními v oblasti podpory 1.1. Struktura ţadatelů dle jednotlivých
oblastí podpory za všechny kraje, je také znázorněna v grafech, které ukazují procentní
zapojení úspěšných ţadatelů/příjemců v rámci všech realizovaných globálních grantech
v Prioritní ose 1.
Graf č. 2: Struktura ţadatelů schválených grantových projektů – oblast podpory 1.1

Zdroj:Výroční zprávy ZS
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Graf č. 3: Struktura ţadatelů podpořených grantových projektů – oblast podpory 1.2

Zdroj:Výroční zprávy ZS

Graf č. 4: – Struktura ţadatelů podpořených grantových projektů – oblast podpory 1.3

Zdroj:Výroční zprávy ZS
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V souladu s cíli schválených GG úspěšní ţadatelé realizují nebo budou realizovat projekty
zejména zaměřené na níţe uváděné podporované aktivity dle Prováděcího dokumentu ve
členění jednotlivých oblastí podpory.
Nejčastěji realizované podporované aktivity v GP v oblasti podpory 1.1
Vyuţívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech
Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností,
včetně tvorby výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby,
které vedou k rozvoji klíčových kompetencí
Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které
zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků
Rozvoj znalostí, schopností a dovedností ţáků ve vzdělávání pro udrţitelný
rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických
(environmentálních) programů
Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů
Kvalitativní vyhodnocování naplňování cílů jednotlivých GG bude však moţné vzhledem ke
krátké době realizace grantových projektů aţ v následujícím roce 2009.
Graf č. 5: Nejčastěji realizované podporované aktivity GP – oblast podpory 1.1

Zdroj:Výroční zprávy ZS

Nejčastěji realizované podporované aktivity v GP v oblasti podpory 1.2
Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod
podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních
vzdělávacích plánů, vyuţití ICT a e-learningových aplikací
Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně
pedagogických a psychologických sluţeb pro ţáky se speciálními vzdělávacími
potřebami
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Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér
bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání
Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných,
zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času,
vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání
Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním
znevýhodněním
Kvalitativní vyhodnocování naplňování cílů jednotlivých GG bude však moţné vzhledem ke
krátké době realizace grantových projektů aţ v následujícím roce 2009.

Graf č. 6: Nejčastěji realizované podporované aktivity GP – oblast podpory 1.2

Zdroj:Výroční zprávy ZS

Nejčastěji realizované podporované aktivity v GP v oblasti podpory 1.3
DVPP škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a
zahraničních stáţí pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci
kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, vyuţívání ICT ve výuce a
environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních
pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a
efektivity vzdělávání
Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti
řízení a personální politiky
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Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro
pracovníky škol
Kvalitativní vyhodnocování naplňování cílů jednotlivých GG bude však moţné vzhledem ke
krátké době realizace grantových projektů aţ v následujícím roce 2009.
Graf č. 7: Nejčastěji realizované podporované aktivity GP – oblast podpory 1.3

Zdroj:Výroční zprávy ZS

Pomoc podle cílových skupin
V globálních grantech realizovaných v oblasti podpory 1.1 jsou v podpořených projektech
hlavní cílovou skupinou ţáci škol, k nimţ je směřována hlavní podpora v rámci grantových
projektů. Sekundární cílovou skupinou ve většině podpořených projektů jsou pedagogičtí
pracovníci škol, nicméně podpora pro tuto cílovou skupinu přinese další přidanou hodnotu
ţákům, tj. učitelé získají další znalosti a dovednosti, které jim umoţní kvalitněji pracovat
s primární cílovou skupinou – ţáky nejen v podpořených projektech, ale také v rámci
kaţdodenního vyučování. Vzdělávací produkty vytvářené ve většině projektů rovněţ slouţí ke
zkvalitnění vzdělávání primární cílové skupiny.
V grantových projektech realizovaných v rámci globálních grantů v oblasti podpory 1.2 jsou
hlavní cílovou skupinou ţáci škol a školských zařízení se speciálními vzdělávacími
potřebami. Převaţujícím zaměřením podpořených grantových projektů je pomoc ţákům se
speciálními vzdělávacími potřebami směřující k překonání jejich problémů a umoţňující
jejich zapojení do vzdělávacího procesu. Sekundární cílovou skupinou v části podpořených
projektů jsou pracovníci škol a školských zařízení, jimţ získaná podpora umoţní kvalitně
pracovat s primární cílovou skupinou, čímţ umoţní právě primární cílové skupině získat
kvalitnější vzdělávání.
V neposlední řadě ve všech globálních grantech, resp. grantových projektech v oblasti
podpory 1.3 jsou hlavní cílovou skupinou pracovníci škol a školských zařízení a to především
v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzdělávací produkty vytvářené ve
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značné většině projektů slouţí ke zkvalitnění vzdělávání právě této cílové skupiny. Je tedy
moţné říci, ţe všechny vybrané projekty v GG se zaměřují na podporu hlavní cílové skupiny.

3.1.2 Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění
Globální granty
V průběhu ledna 2008 se objevily váţné nedostatky ve zpracování webové ţádosti pro
globální granty, které znemoţnily předkládání návrhů GG k původně stanovenému termínu
16. ledna 2008. Předloţení návrhů globálních grantů bylo po schválení ministrem školství,
mládeţe a tělovýchovy odloţeno na 5. - 6. února 2008.
V dubnu 2008 ŘO OP VK ve spolupráci se ZS Moravskoslezského kraje poţádal
Ministerstvo financí o jednoznačné stanovisko k problematice uzavírání finančního
partnerství a finančních tocích mezi příjemcem, partnery a poskytovatelem dotace v
projektech OP VK. Problematika finančního partnerství bude řešena v rámci novely zákona č.
561/2004 Sb., školského zákona.
Zvýšená náročnost administrace globálních grantů, resp. grantových projektů byla dána
povinností vykazovat v projektech OP VK tzv. limity mzdové regulace. V návaznosti na četná
jednání mezi zástupci MŠMT, MF a krajů byla problematika stále diskutována v průběhu 1.
pololetí 2008, coţ také ovlivnilo časový harmonogram spojený s vydáním Rozhodnutí o
poskytnutí dotace na globální granty. Usnesením vlády ČR č. 1194 ze dne 22. září 2008 byla
povinnost vykazování limitů mzdové regulace v globálních grantech a grantových projektech
OP VK zrušena.
Grantové projekty
V rámci realizace grantových projektů byly identifikovány problémy, které úzce souvisejí
s počátky nastavení a zahájení realizace OP VK. Zprostředkující subjekty definovaly níţe
uváděné problémy spojené s administrací GG a GP:
změny řízené kopie Manuálu OP VK a jeho příloh, Příručky pro ţadatele OP VK
v průběhu výzev k předkládání projektových ţádostí grantových projektů, příp.
neexistence Příručky pro příjemce v 1. polovině 2008. Toto riziko bude do budoucna
eliminováno prostřednictvím stabilizace postupů a procesů na základě zkušeností prvních
výzev;
změny Prováděcího dokumentu OP VK k 18. červnu 2008 – v návaznosti na tuto
skutečnost bylo nutné upravit podmínky jiţ vyhlášených výzev;
technické problémy s aplikací Monit7+ při zadávání dat a změně stavů u projektů v rámci
procesu administrace, věcného hodnocení. Veškeré problémy byly ihned řešeny
s poskytovatelem aplikace, který však mnohdy poţadavky řešil se zpoţděním. Tím
docházelo ke zbytečným časovým prodlevám a problematickému plnění stanovených
povinností ze strany ZS. Na základě výše zmíněného byly ZS nuceny poţádat ŘO o
prodlouţení termínu při administraci GP. Výjimky ze strany ŘO OP VK byly uděleny;
v rámci věcného hodnocení výstupy hodnocení individuálními hodnotiteli neodpovídaly
stanoveným poţadavkům. Hodnotitelé museli v souladu s uzavřenou smlouvou hodnocení
dopracovat (týkalo se komentářů k jednotlivým bodovým ohodnocením). Ze strany ŘO
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OP VK bude provedeno opětovné proškolení hodnotitelů v problémových oblastech, příp.
spolupráce bude pokračovat pouze s hodnotiteli, jejichţ výsledky práce jsou kvalitní a
v souladu se stanovenými pravidly a poţadavky OP VK;
krátké termíny stanovené v řízené dokumentaci - Manuálu OP VK pro administraci
projektů (hodnocení formální, přijatelnosti, věcné). ŘO OP VK v souvislosti
s administrativní náročností při administraci GP a moţnosti nesplněných termínů
stanovených v řízené dokumentaci udělil výjimky ze stanovených postupů po řádném
zdůvodnění ţádosti ze strany Zprostředkujícího subjektu (termíny v Manuálu OP VK jsou
v souladu mj. i s vyššími dokumenty – např. Metodikou monitorování, jakékoli další
prodluţování termínů by vedlo k prodlouţení doby od podání do schválení projektu a
ţadatel by tak dotaci získal např. aţ rok od vyhlášení výzvy, kdy se podmínky pro
realizaci projektu mohou významně změnit);
neporozumění ze strany ţadatelů definici monitorovacích indikátorů příp. nejasné definice
monitorovacích indikátorů. Během výzev nebyly k dispozici závazné definice
jednotlivých monitorovacích indikátorů, které by jednoznačně popisovaly jejich význam a
způsob naplňování. Z toho důvodu chápalo mnoho ţadatelů jednotlivé indikátory odlišně
a docházelo k situacím, kdy díky nepřesnému pochopení byly v projektech nesprávně
stanoveny jak indikátory samotné, tak jejich předpokládané hodnoty;
problematika poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. není pro potřeby
realizace projektů spolufinancovaných z EU a státního rozpočtu ČR řešena na národní
úrovni. Povinnost poskytovat dle výše uváděného zákona veškeré informace vztahující se
např. k hodnocení předkládaných projektů můţe ohrozit transparentnost celého
výběrového procesu včetně porušení podmínek rovného zacházení (v případě zneuţití
know-how subjektů předkládajících kvalitní a inovativní projekty). Nevyřešenou otázkou
zůstává, zda zveřejněním těchto informací nedochází k porušení hospodářské soutěţe,
příp. práva soutěţního nebo obchodního tajemství.
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3.2 Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Prioritní osa 2 naplňuje druhý specifický cíl OP VK a je zaměřena na modernizaci terciárního
vzdělávání, včetně zatraktivnění systému vyššího odborného vzdělávání. Prioritní osa se dále
zaměřuje na zatraktivnění oblasti výzkumu a vývoje a upevnění partnerství a sítí mezi
veřejným a soukromým sektorem.
Globální cíl prioritní osy 2
Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou
činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice,
zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních
nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.
Specifické cíle prioritní osy 2
1. Zkvalitnění vzdělávání na vyšších odborných školách.
2. Zvýšení kvality a prohloubení diverzifikace vysokých škol s důrazem na poţadavky
znalostní ekonomiky.
3. Zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje včetně zlepšení odborné
přípravy a podmínek pracovníků a vyuţití vhodných motivačních a propagačních
nástrojů.
4. Posílení vztahů mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými institucemi a
subjekty soukromého sektoru a veřejné správy (včetně propagačních aktivit).
V prioritní ose 2 jsou formulovány čtyři oblasti podpory:
2.1

Vyšší odborné vzdělávání

2.2

Vysokoškolské vzdělávání

2.3

Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

2.4

Partnerství a sítě

Tab. č. 24: Finanční plán
V €
Číslo
oblasti
podpory
2.1

Název oblasti
podpory

2.3

Vyšší odborné
vzdělávání
Vysokoškolské
vzdělávání
Lidské zdroje ve VaV

2.4

Partnerství a sítě

2.2

Podíl na
alokaci
v P2
12%
35%
33%
20%

EU

SR

Celkové
zdroje

75 735 153

13 365 027

89 100 180

220 320
446
206 550
418
123 930
251

38 880 079

259 200 525

85%

36 450 074

243 000 492

21 870 044

145 800 295

Zdroj: PD OP VK

43

Míra
spolufinancování
EU
ČR
85%
15%

Pro informaci
soukromé

EIB
0

0

15%

0

0

85%

15%

0

0

85%

15%

0

0
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3.2.1 Dosaţený pokrok a jeho analýza
V roce 2008 byly vyhlášeny v rámci této prioritní osy dvě výzvy, a to pro oblast podpory 2.2
Vysokoškolské vzdělávání a 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Výzva pro oblast
podpory 2.2 byla vyhlášena dne 19. května 2008 v celkové alokaci 1 209 000 000 Kč
(45 399 925 EUR) a termín jejího ukončení byl 19. září 2008. Výzva pro oblast podpory 2.3
Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji byla vyhlášena dne 13. října 2008 s celkovou alokací
1 100 000 000 Kč (41 306 797 EUR).
3.2.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku PO
Tab. č. 25: Věcný pokrok prioritní osy 2 Terciární vzdělávání
Kód NČI
Kód
Název indikátoru
EU/Lisabon
Typ indikátoru

Měrná
jednotka

Zdroj

Hodnota

dosaţená
074100
výstupy

Počet podpořených osob celkem

počet

MS OP VK

výchozí
plánovaná
dosaţená

Počet podpořených osob studentů celkem

074101
výstupy

počet

MS OP VK

výchozí
plánovaná

v tom
dosaţená
074102
výstupy

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání

počet

MS OP VK

výchozí
plánovaná
dosaţená

074170
výstupy

z toho

pracovníci ve VaV

počet

MS OP VK

výchozí
plánovaná
dosaţená

074270
výstupy

Počet zapojených partnerů

počet

MS OP VK

výchozí
plánovaná
dosaţená

074210
výsledky

Podíl úspěšně podpořených osob studentů v terciárním vzdělávání na
celkovém počtu podpořených osob v
terciárním vzdělávání

%

MS OP VK
ÚIV

výchozí
plánovaná

074240
výsledky

Podíl úspěšně podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání na
celkovém počtu podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání

%

MS OP VK
ÚIV
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dosaţená
výchozí

2007

Cílová
hodnota
2015

2008

Celkem

0

0

N/A

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

140 400

140 400

0

0

N/A

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

126 500

126 500

0

0

N/A

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

13 900

13 900

0

0

N/A

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

6 000

6 000

0

0

N/A

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

450

450

0

0

N/A

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

90

90

0

0

N/A

0

0

0

N/A

0
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plánovaná
dosaţená
074250
výsledky

Podíl úspěšně podpořených osob pracovníků ve VaV na celkovém
počtu podpořených osob - pracovníků
ve VaV

%

MS OP VK
IS VaV

výchozí
plánovaná
dosaţená

074280
výsledky

Udrţitelnost vytvořených partnerství

%

ŘO OP VK

výchozí
plánovaná

N/A

N/A

90

90

0

0

N/A

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

90

90

0

0

N/A

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

20

20

Zdroj:Monitorovací zprávy ZS

K 31. 12. 2008 nebyl v rámci této prioritní osy schválen ţádný individuální projekt ostatní.
Z toho důvodu není naplněn ţádný z monitorovacích indikátorů.

3.2.1.B Kvalitativní analýza
Vzhledem k tomu, ţe ve sledovaném období probíhaly pouze výzvy a ke konci roku nebyl
dokončen proces hodnocení, nebyla zahájena realizace projektů a nebyla ke konci roku 2008
předloţena ţádná ţádost o platbu.
Tab. č. 26: Reálný pokrok prioritní osy 2 v EUR
Předloţené Realizované
Celková
Prostředky
Prostředky kryté
výdaje z
výdaje z
Proplacené
Prioritní alokace
předloţené Certifikované
rozhodnutím/Smlouvou alokace na alokace na prostředky
osa
podpory 2007 k
výdaje EK
z alokace 2007 - 2013 roky 2007 roky 2007 - příjemcům
2013
certifikaci
- 2013
2013
2 760 324 477,24
193 311 973,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zdroj: MSC210 „Údaje o stavu čerpání finančních prostředků“

3.2.2 Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění
V druhé polovině roku 2008 se problematickou oblastí stala třetí fáze hodnocení projektových
ţádostí, tzv. věcné hodnocení, které je prováděno individuálními externími hodnotiteli. Pro
zajištění transparentnosti, objektivity a sníţení významných rozdílů v jednotlivých
hodnoceních budou v roce 2009 zpřísněna kritéria pro výběr hodnotitelů a změněna struktura
školení hodnotitelů. Vedle úvodního školení budou hodnotitelé absolvovat specifická školení
k jednotlivým výzvám. Bude zpracována analýza práce hodnotitelů, jejíchţ výsledků bude
vyuţito pro posouzení další spolupráce s hodnotitelem. Rovněţ bude přistoupeno k většímu
vyuţívání hodnotitelských komisí.
V rámci administrace projektových ţádostí byla problémem nedostatečná personální kapacita
a vysoká vytíţenost pracovníků implementační struktury zajišťujících administraci
projektových ţádostí.
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3.3

Prioritní osa 3 – Další vzdělávání

V rozvinutých ekonomikách představuje vzdělanost a flexibilita klíčovou konkurenční
výhodu jak pro jednotlivce, tak udrţitelný rozvoj celé společnosti. Znalosti a dovednosti
osvojené v procesu počátečního vzdělávaní v důsledku rychlých technologických a dalších
změn jiţ nestačí a další vzdělávání spojené s doplňováním, zvyšováním nebo změnou
kvalifikace se stává nezbytností.
Globální cíl prioritní osy 3:
Posílit adaptabilitu a flexibilitu lidských zdrojů jako základního faktoru
konkurenceschopnosti ekonomiky a udrţitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího
vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.
Specifické cíle prioritní osy 3:
1. Usnadnění individuálního přístupu obyvatel ČR k dalšímu vzdělávání a zvýšení jejich
motivace k celoţivotnímu učení.
2. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího
vzdělávání.
V prioritní ose 3 jsou formulovány dvě oblasti podpory:
3.1

Individuální další vzdělávání

3.2

Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Tab. č. 27: Finanční plán
V €
Číslo oblasti
podpory
3.1
3.2

Název oblasti
podpory
Individuální další
vzdělávání
Podpora nabídky
dalšího vzdělávání

Podíl na
alokaci
v P3
50%

EU

SR

Celkové
zdroje

Míra spolufinancování
EU
ČR

144 947 662

25 578 999

170 526 661

85%

15%

0

0

50%

144 947 662

25 578 999

170 526 661

85%

15%

0

0

Pro informaci
EIB
soukromé

Zdroj: PD OP VK

3.3.1

Dosaţený pokrok a jeho analýza

Oblast podpory 3.1 - Individuální další vzdělávání
V roce 2008 nebyly vyhlášeny v rámci této prioritní oblasti ţádné výzvy. Vyhlašování výzvy
je plánováno na rok 2009.
Oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Výzva pro tuto oblast podpory byla vyhlášena 15. 12. 2008. Jednalo se o průběţnou výzvu,
která byla určena Skupině II MŠMT k předkládání IPn. Do konce roku v rámci této výzvy
nedošlo k předloţení ţádného projektu, proto nelze uvést věcné naplňování indikátorů ani
finanční čerpání. Celková částka alokovaná pro tuto výzvu činí 300 mil. Kč (11 265 490
EUR).
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Dne 14. listopadu 2008 byla v rámci oblasti podpory 3.2 vyhlášena průběţná výzva
k předkládání globálních grantů z OP VK, oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího
vzdělávání. Celková alokovaná částka pro tuto výzvu činí 2 835 005 720 Kč (106 459 096 €).
Do konce roku v rámci těchto výzvy nedošlo k předloţení ţádného projektu, proto nelze uvést
věcné naplňování indikátorů ani finanční čerpání.
3.3.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku PO
Tab. č. 28: Věcný pokrok prioritní osy 3 Další vzdělávání
Kód NČI
Kód
EU/Lisabon
Typ indikátoru

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Zdroj

Hodnota

dosaţená
074600
výstupy

Počet úspěšně podpořených
osob celkem

počet

MS OP VK

výchozí
plánovaná
dosaţená

064310
výstupy

Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů

počet

MS OP VK

výchozí
plánovaná

060351
výsledky

Podíl účastníků jednotlivých
akcí dalšího vzdělávání / počet
osob v dalším vzdělávání (k
celkovému počtu obyvatel ve
věku 25-64 let)

dosaţená
%

MS OP VK
ÚIV

výchozí
plánovaná

2007

Cílová
hodnota
2015

2008

Celkem

0

0

N/A

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

0

0

N/A

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

0

0

N/A

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

1 800 000 1 800 000

2 300

30

2 300

30

Zdroj:Výroční zprávy jednotlivých krajů

K 31. 12. 2008 nebyl schválen ţádný individuální projekt ostatní ani grantový projekt . Z toho
důvodu není naplněn ţádný z monitorovacích indikátorů.
3.3.1.B Kvalitativní analýza
Tab. č. 29: Reálný pokrok prioritní osy 3 v EUR11
Předloţené Realizované
Celková
Prostředky
Prostředky kryté
výdaje z
výdaje z
Proplacené
Prioritní alokace
předloţené Certifikované
rozhodnutím/Smlouvou alokace na alokace na prostředky
osa
podpory 2007 k
výdaje EK
z alokace 2007 - 2013 roky 2007 roky 2007 - příjemcům
2013
certifikaci
- 2013
2013
3 351 798 487,78
89 444 521,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zdroj: MSC210 „Údaje o stavu čerpání finančních prostředků“

Vzhledem k tomu, ţe celé období, za které je výroční zpráva zpracována, probíhal proces
administrace nebyla ke konci roku 2008 předloţena ţádná ţádost o platbu.
11

Byl pouţit doporučený měnový kurz EUR/CZK ve výši 26,63.
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3.3.2 Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění
V roce 2008 se nevyskytly ţádné problémové oblasti v souvislosti s implementací PO 3.

3.4 Prioritní osa 4a – Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence)
Prioritní osa 4b – Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost)
Cílem těchto prioritních os je realizace národních systémových aktivit dotýkajících se všech
výše uvedených věcných priorit, a to na území celé ČR včetně území hlavního města Prahy.
Jedná se o specifické vícecílové prioritní osy vytvořené za účelem podpory a financování
aktivit podporujících budování systému na úrovni počátečního, terciárního i dalšího
vzdělávání.
Prioritní osa 4a zahrnuje podíl systémových aktivit programu v regionech Konvergence.
Prioritní osa 4b zahrnuje podíl systémových aktivit programu v regionech Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost.
Globální cí l prioritních os 4a a 4b:
Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoţivotního učení prostřednictvím
rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto
jednotlivých částí systému celoţivotního učení.
Specifické cí le prioritních os 4:
1. Vytvoření systému podporujícího zvýšení kvality počátečního vzdělávání.
2. Vytvoření systémového a institucionálního rámce pro oblast terciárního vzdělávání a
rozvoj lidských zdrojů ve výzkumné a vývojové činnosti.
3. Dokončení ucelené koncepce, systémového a institucionálního rámce dalšího
vzdělávání a zajištění jeho propojení s počátečním vzděláváním.
V prioritní ch osách 4a a 4b jsou formulovány tři oblasti podpory:
4.1

Systémový rámec počátečního vzdělávání

4.2

Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a
vývoji

4.3

Systémový rámec dalšího vzdělávání

Tab. č. 30: Finanční plán
V €
Číslo oblasti podpory

4a 1 (Konvergence)

4b 1 (RKZ)

Název oblasti
podpory
Systémový
rámec
počátečního
vzdělávání

Podíl na
alokaci
v P4a/4b

EU

SR

Celkové
zdroje

Míra
spolufinancování
EU
ČR

Pro informaci
soukromé

EIB

76 423 655

13 486 527

89 910 182

85%

15%

0

0

5 878 743

1 037 425

6 916 168

85%

15%

0

0

36%
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4a 2 (Konvergence)

4b 2 (RKZ)

4a 3 (Konvergence)

Systémový
rámec
terciárního
vzdělávání a
rozvoje
lidských zdrojů
ve výzkumu a
vývoji
Systémový
rámec dalšího
vzdělávání

4b 3 (RKZ)

61 965 125

10 935 022

72 900 147

85%

15%

0

0

4 766 548

841 155

5 607 703

85%

15%

0

0

72 473 831

12 789 500

85 263 331

85%

15%

0

0

5 574 910

983 808

6 558 718

85%

15%

0

0

29%

34%

Zdroj: PD OP VK

3.4.1 Dosaţený pokrok a jeho analýza
V roce 2008 byla vyhlášena průběţná výzva č. 6 pro všechny oblasti podpory prioritní osy 4
Systémový rámec celoţivotního učení v celkové alokaci 3 640 000 000 Kč (136 680 946 €).
Do konce roku 2008 bylo předloţeno cekem 12 individuálních projektů národních: 9 v oblasti
podpory 4.1, a 3 projekty do oblasti podpory 4.2. V obou oblastech podpory byly schváleny
tři projekty, viz tab. č.7. Ve sledovaném období nedošlo k realizaci projektů, nelze tak uvádět
věcné naplňování indikátorů ani výši vyplacených finančních prostředků. První schválené
projekty jsou realizovány od 1.1. 2009.
Ve schválených projektech budou podpořeny následující cílové skupiny:
Projekt: Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho
výsledků do strategických dokumentů
- studenti doktorských studijních programů a výzkumní zaměstnanci všech institucí
Projekt: Koordinátor S1 - Příprava vedoucích pracovníků a koordinátorů
středních odborných škol na tvorbu a realizaci ŠVP
- vedoucí pracovníci středních odborných škol a koordinátoři ŠVP na SŠ
Projekt: Podpora učitelů gymnázií jako pilířů kvality gymnaziálního vzdělávání
- pracovníci škol a školských zařízení
- vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
- ţáci
Projekt: Metodická podpora růstu kvality učitelské profese
- pedagogové základních, základních uměleckých a středních škol, vč. vedoucích
pracovníků a školských zařízení
Projekt: Reforma terciárního vzdělávání
- studenti v terciárním vzdělávání a studenti současných vyšších odborných škol
- aktuální i potenciální uchazeči o studium v sektoru terciálního vzdělávání či na
některé z vyšších odborných škol
- absolventi vysokých škol
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- zaměstnanci vysokých škol, vyšších odborných škol a výzkumných a rozvojových
institucí
Projekt: Podpora technických a přírodovědných oborů má následující cílové
skupiny:
- Potenciální zájemci o studium a studenti technických a přírodovědných oborů
vysokých škol
- Reprezentanti subjektů spoluvytvářejících postoje a ovlivňujících rozhodování
první cílové skupiny

3.4.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku PO
Ve sledovaném období nebyly naplněny ţádné indikátory OP VK, více viz. tabulka.
Tab. č. 31:Věcný pokrok prioritní osy 4 Systémový rámec celoţivotního vzdělávání
Kód NČI
Kód EU/Lisabon
Typ indikátoru

Název indikátoru

064321
výstup

Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů vedoucí ke
zvyšování kvality počátečního
vzdělávání

Měrná
jednotka

Zdroj

Hodnota

2007

Cílová
hodnota
2015

2008

Celkem

dosaţená
počet

MS OP VK

0

0

N/A

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

108

108

0

0

N/A

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

87

87

0

0

N/A

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

1400

1400

0

0

N/A

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

63

63

výchozí
plánovaná
dosaţená

064322
výstupy

Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů v oblasti terciárního
vzdělávání a rozvoje lidských
zdrojů ve VaV

počet

MS OP VK

výchozí
plánovaná

064311
výstupy

Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů v dalšího vzdělávání
a produktů podporující
zajištění propojení dalšího
vzdělávání s počátečním
vzděláváním

dosaţená
počet

MS OP VK

výchozí
plánovaná
dosaţená

064320
výsledky

Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů s celostátním
dopadem

počet

MS OP VK

výchozí
plánovaná

Zdroj:Monitorovací zprávy jednotlivých krajů
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3.4.1.B Kvalitativní analýza
Tab. č. 32: Reálný pokrok prioritní osy 4 v EUR12
Předloţené Realizované
Celková
Prostředky
Prostředky kryté
výdaje z
výdaje z
Proplacené
Prioritní alokace
předloţené Certifikované
rozhodnutím/Smlouvou alokace na alokace na prostředky
osa
podpory 2007 k
výdaje EK
z alokace 2007 - 2013 roky 2007 roky 2007 - příjemcům
2013
certifikaci
- 2013
2013
4a 255 889 424,20
65 059 708,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4b 19 683 800,59
5 348 367,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zdroj: MSC210 „Údaje o stavu čerpání finančních prostředků“

3.4.2 Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění
V roce 2008 se nevyskytly ţádné problémové oblasti v souvislosti s implementací PO 4.

12

Byl pouţit doporučený měnový kurz EUR/CZK ve výši 26,63.

51

Výroční zpráva Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za rok 2008

3.5 Prioritní osa 5a – Technická pomoc (cíl Konvergence)
Prioritní osa 5b – Technická pomoc (cíl Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost)
V rámci prioritních os Technická pomoc budou financovány akce zaměřené na posílení
administrativní kapacity implementačních orgánů OP VK a na podporu přípravy
programových dokumentů nového programového období. V neposlední řadě akce zaměřené
na posílení absorpční kapacity subjektů pro čerpání prostředků z OP VK.
Prioritní osa 5a zahrnuje podíl aktivit programu v regionech Konvergence.
Prioritní osa 5b zahrnuje podíl aktivit programu v regionech Regionální konkurenceschopnost
a zaměstnanost.
Globální cíl prioritních os 5a a 5b:
Dosaţení úspěšné realizace programu zajištěním všech potřebných činností vykonávaných
v rámci jeho implementačních struktur a posílením absorpční kapacity subjektů čerpajících
podporu.
Specifické cíle prioritních os 5a a 5b:
1. Zajistit efektivní řízení, kontrolu, monitorování a hodnocení (evaluace) programu,
včetně dostatečné administrativní kapacity subjektů implementační struktury.
2. Zajistit sledování a hodnocení průběhu programu a jeho širokou publicitu
3. Zvýšit absorpční kapacitu subjektů pro získávání prostředků ze strukturálních fondů.
V prioritních osách 5a a 5b jsou formulovány tři oblasti podpory:
5.1

Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu

5.2

Informovanost a publicita programu

5.3

Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program

Tab. č. 33: Finanční plán
V €
Číslo oblasti podpory

Název oblasti
podpory

5a 1 (Konvergence)

Řízení,
kontrola,
monitorování
a hodnocení
programu

Podíl na
alokaci
v P5a/5b

5b 2 (RKZ)

Informovanost
a publicita
programu

SR

Celkové zdroje

Míra spolufinancování
ČR

EU

Pro informaci
soukromé

EIB

65 226 448

11 510 550

76 736 998

85%

15%

0

0

583 927

103 046

686 973

85%

15%

0

0

90%

5b 1 (RKZ)

5a 2 (Konvergence)

EU

3 623 692

639 475

4 263 167

85%

15%

0

0

32 441

5 725

38 166

85%

15%

0

0

5%
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5a 3 (Konvergence)

Zvýšení
absorpční
kapacity

3 623 691

639 475

4 263 166

85%

15%

0

0

32 440

5 725

38 165

85%

15%

0

0

5%

5b 3 (RKZ)

Zdroj: PD OP VK

3.5.1 Dosaţený pokrok a jeho analýza
3.5.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku PO
Prioritní osa Technická pomoc se rozděluje dle cíle Konvergence a Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost na 5a a 5b. Výzvy jsou však vypisovány současně pro
oba cíle z důvodu obtíţného rozlišení cílů vzhledem k jednotlivým aktivitám. Proto i
následující tabulka obsahuje plnění indikátorů a dosaţený pokrok dohromady za obě prioritní
osy 5a a 5b. Pro zajištění moţnosti čerpání prostředků TP byly 15. 2. 2008 vyhlášeny
průběţné výzvy TP OP VK v prioritní ose 5a a 5b pro oblasti podpory 5.1, 5.2, 5.3.
Vzhledem ke změnám alokací na jednotlivé oblasti podpory byly výzvy 5. 5. 2008 doplněny.
V rámci výzvy byly předkládány projekty jak ŘO, tak ZS. Celkem bylo schváleno 48
projektů. viz tab. kapitola 2.1.A. U schválených projektů došlo k vyplacení ţádaných záloh a
nebyla proplacena ţádná ţádost o platbu. Podrobně se PO 5 Technická pomoc věnuje kapitola
6.
Tab. č. 34: Věcný pokrok prioritní osy 5 Technická pomoc
Kód NČI
Kód
EU/Lisabon
Typ
indikátoru

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Zdroj

Hodnota

2007

2008

Cílová hodnota
201513

Celkem

0

6

N/A

6

0

0

N/A

0

N/A

N/A

200

200

0

120

N/A

120

0

0

N/A

0

N/A

N/A

1 000

1 000

0

91,3

N/A

91,314

dosaţená
480500
výstup

Počet nově vytvořených
produktů (realizace studií
a zpráv)

počet

MS OP VK

výchozí

plánovaná

dosaţená

481100
výstup

Počet uskutečněných
školení,
seminářů,workshopů,
konferencí

počet

MS OP VK

výchozí

plánovaná
485000
výsledek

Míra spokojenosti
příjemců podpory

%

MS OPVK

dosaţená

13

Plánovaná cílová hodnota 2015 je dána jako součet cílové hodnoty 2015 za cíl konvergence a cílové hodnoty
2015 za cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

14

Výsledná hodnota je vypočtena jako průměr daného indikátoru na úrovni 3 krajů, které tento indikátor
vykazovaly.
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výchozí
0

0

N/A

0

70

70

plánovaná
N/A
N/A
Zdroj: Výroční zpráva odboru technické pomoci za realizací individuálních projektů TP OP VK 2008

3.4.1.B Kvalitativní analýza
Tab. č. 35: Reálný pokrok prioritní osy 5 v EUR15
Předloţené Realizované
Celková
Prostředky kryté
výdaje z
výdaje z
Proplacené
Prioritní alokace
rozhodnutím/Smlouvou alokace na alokace na prostředky
osa
podpory 2007
z alokace 2007 - 2013 roky 2007 roky 2007 - příjemncům
- 2013
- 2013
2013
5a 87 949 622,20
22 361 130,68 290 177,90
0,00
0,00
5b
787 352,52
213 934,31 26 589,53
0,00
0,00
Zdroj: MSC210 „Údaje o stavu čerpání finančních prostředků“

Prostředky
předloţené Certifikované
k
výdaje EK
certifikaci
0,00
0,00

3.5.2 Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění
Problémy při administraci projektů technické pomoci souvisely se zaváděním TP OP VK
(neověřené postupy, noví pracovníci, nekompletnost Příruček pro ţadatele a příjemce a
Příručky pro provádění TP). Tyto problémy byly řešeny dopracováním vnitřních postupů a
kompetencí v Příručce pro provádění technické pomoci a to v průběhu celého roku.
Problematickou oblastí byla dále projektová ţádost Benefit7, která v době vyhlášení výzev
nebyla finálně dopracována, nefunkčnost systému monitorovacích zpráv a ŢoP v systému
Monit7+. Monitorovací systém byl poruchový a působil problémy. Situace byla řešena
podáváním hlášení poruchovosti na firmu Tesco, předkládáním MZ v tištěné formě
dokumentu word. Poruchovost systému pokračovala v průběhu celého roku.
Komplikací při realizaci projektů byla potřeba vyhlášení nadlimitních výběrových řízení, na
které neměl odbor technické pomoci odborné kapacity. Odbor zaţádal o moţnost výběru
kompetentní poradenské firmy, ţádost byla zaslána vedení MŠMT k odsouhlasení. Situace
nebyla k 30. 6. 2008 vyřešena. Proto docházelo ke zpoţdění realizace projektů s nadlimitními
veřejnými zakázkami. Od září byla situace vyřešena vyuţitím poradenské firmy vysoutěţené
MŠMT.
Podmínky pro práci pracovníků ŘO byly ztíţeny stěhováním - změnou pracoviště celé Sekce
řízení operačních programů EU. Přetrvávajícím problémem byla vysoká vytíţenost
pracovníků implementační struktury, která neumoţňuje rychlejší optimalizaci procesů.

15

Byl pouţit doporučený měnový kurz EUR/CZK ve výši 26,63.

54

0,00
0,00

Výroční zpráva Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za rok 2008

4

PROGRAMY ESF: SOUDRŢNOST A ZAMĚŘENÍ

Koordinace programů financovaných z Evropského sociálního fondu
V programovém období 2007 – 2013 je finanční podpora z ESF realizována prostřednictvím
tří operačních programů OP LZZ, OP VK a OP PA, tj. implementace je zajišťována
prostřednictvím tří řídících orgánů – Ministerstva práce a sociálních věcí, MŠMT a hlavního
města Prahy. Vzájemná provázanost a synergie operačních programů spolufinancovaných
z ESF jak z hlediska obsahového, tak i časového je zajištěna na základě spolupráce a
vzájemné koordinace aktivit především pomocí následujících mechanismů:
monitorovací výbory jednotlivých programů ESF jsou, tam kde je to vhodné,
navzájem provázány prostřednictvím zástupců shodných členských organizací;
v jednotlivých monitorovacích výborech jsou téţ zastoupeny řídící orgány ostatních
dvou programů Evropského sociálního fondu;
za účelem identifikace a řešení společných problémů je ustavena koordinační skupina
řídících orgánů programů Evropského sociálního fondu;
centrální část monitorovacího systému MSC2007 všech tří operačních programů je
zpřístupněna řídícím orgánům k náhledu tak, aby byla zajištěna vzájemná
informovanost o realizovaných projektech;
v rámci komunikační strategie jednotlivých operačních programů jsou zahrnuta
společná témata, jako např. jednotné prvky vizuální identity, pokračování správy
společné webové stránky Evropského sociálního fondu v ČR (www.esfcr.cz), zaloţené
v rámci předchozího programového období atd;
nadále pokračují činnosti společných pracovních skupin, zaloţených v předchozím
programovém období.
V souladu s usnesením vlády č. 159/1998 je koordinační rolí pro Evropský sociální fond
pověřeno Ministerstvo práce a sociálních věcí, členem Výboru pro Evropský sociální fond za
ČR je vzhledem k působnosti resortu Ministerstva práce a sociálních věcí zástupce řídícího
orgánu OP LZZ. Alternátem je pak zástupce OP VK.
Koordinační mechanismy pro Evropský sociální fond jsou naplňovány prostřednictvím
společné přípravy na jednání Výboru pro Evropský sociální fond, koordinací přípravy
podkladů, následným informováním o výsledcích včetně realizace úkolů vyplývajících
z daných jednání. Záleţitosti, které přímo ovlivňují problematiku ESF v ČR, jsou řešeny
v rámci koordinační skupiny řídících orgánů programů OP VK, OP LZZ a OP PA.
Konzistence OP VK se strategickými dokumenty
Strategie OP VK je plně v souladu se základními strategickými dokumenty ČR a ES. OP VK
vychází z Národního strategického referenčního rámce 2007-2013 a opírá se o Národní
Lisabonský program 2005-2008, resp. NPR, a také o SHR a Národní inovační politiku.
Současně OP VK podporuje hlavní linie Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv.
Bílou knihu) a oblasti vymezené v Dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy 2002 a především 2005. OP VK v neposlední řadě reflektuje závěry a doporučení
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strategických dokumentů vytyčujících politiku v oblasti rozvoje lidských zdrojů, kterými jsou
SRLZ 2003 a na ní navazující PR SRLZ z roku 2005.
OP VK dále respektuje politiku soudrţnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti: Strategické
obecné zásady SOZS, Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Integrované směry
pro růst a zaměstnanost a Nařízení o Evropském sociálním fondu.
Následující tabulka zaznamenává podíl priorit Lisabonské strategie na prioritách OP VK.
Tab. č. 36: Earmarking OP VK16

Prioritní téma
Téma 1

Téma 2
Téma 3
Celkem

Kategorie
výdajů

Alokace v EUR
2007 - 2013
62
72
73
74
81
85
86
1
1
5

Vyčerpáno 2008 v % vzhledem k alokaci
2007 - 2013

164 584 332
1 098 352 050
54 861 443
298 811 994
157 269 472
43 863 201
10 972 289
1 828 714 781
1 280 100 349
548 614 432
5 486 144 343

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Zdroj: OP VK

Vzhledem ke stále počáteční fázi implementace OP VK není moţné sledovat příspěvek OP
VK k naplňování cílů definovaných výše zmíněnými dokumenty a s nimi provázanými
strategiemi.

16

Přehled o podílu priorit Lisabonské strategie na prioritách ESF programů, tzv. earmarking.
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PŘÍPADNÉ PROGRAMY ERDF/ FOND SOUDRŢNOSTI
V rámci OP VK nejsou realizovány velké projekty.
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5

TECHNICKÁ POMOC

Pro zajištění TP OP VK byly v roce 2008 uskutečněny následující kroky:
Stabilizace TP a nastavení vnitřních postupů TP - V rámci zajištění technické pomoci OP
VK byl v 1. pololetí 2008 kladen důraz na nastavení funkčních postupů TP a stabilizace
odboru technické pomoci, včetně vymezení kompetencí a sladění se systémem postupů a
směrnic MŠMT. Průběţně se scházely pracovní skupiny řešící problematiku dané oblasti PS
pro Monitorování, interní PS pro postupy TP, PS Technická pomoc, PS RLZ. Výstupem je
dopracovaná Příručka pro provádění TP OP VK, nastavení vnitřních postupů a organizační
struktury pracovníků TP OP VK a technické zajištění OP VK.
V druhém pololetí byl v rámci zajištění a stabilizace TP doplněn stav zaměstnanců v odboru a
byly precizovány metodické postupy. V rámci zajištění hladkého průběhu čerpání a
monitorování projektů TP proběhlo na podzim jednání Pracovní skupiny pro TP OP VK.
Vyhlášení výzev pro TP OP VK - Pro zajištění moţnosti čerpání prostředků TP byly 15. 2.
2008 vyhlášeny průběţné výzvy TP OP VK v prioritní ose 5a, 5b oblasti podpory 5.1, 5.2,
5.3. Vzhledem ke změnám alokací na jednotlivé oblasti podpory byly výzvy 5. 5. 2008
doplněny. V souvislosti s vyhlášenými výzvami byly krajům poskytovány informace a
konzultace.
V druhém pololetí pokračovala otevřená výzva, v rámci které byly předkládány projekty
Řídícího orgánu i Zprostředkujících subjektů.
Hodnocení a administrace projektů TP OP VK - V souladu s nastavenými postupy prošly
předloţené projekty technické pomoci ZS a ŘO připomínkovým řízením, a to v rámci
pracovní skupiny pro Publicitu OP VK (28. 2. 08) a pracovní skupiny Technická pomoc OP
VK (4. 2. 08) a implementační strukturou OP VK v rámci MŠMT (projekty ŘO). Po příjmu
ţádostí a formálním hodnocení proběhla 4 hlasování Hodnotitelské komise TP.
Na 1. zasedání HK 16. 5. 08 bylo předloţeno 17 projektů (12 ZS, 5 ŘO), 4 z nich byly
schváleny bez připomínek, 10 s připomínkami a 3 neschváleny.
Na 2. zasedání HK dne 20. 6. 08 bylo předloţeno 29 projektů (24 ZS a 5 ŘO), 13 projektů
bylo schváleno bez připomínek, 9 s připomínkami, 7 neschváleno.
Na 3. zasedání HK 31. 7. 2008 bylo předloţeno 10 projektů (9 ZS, 1 ŘO), 7 z nich bylo
schváleno bez připomínek a 3 s připomínkami.
Na 4. zasedání HK, které bylo uskutečněné formou hlasování per rollam (hlasování bylo
ukončeno ke dni 11. 9. 2008, výsledky 1. 10. 2008), byly předloţeny 2 projekty ZS, 1 z nich
byl schválen bez připomínek, 1 s připomínkami. Byla schválena pololetní zpráva TP OP VK.
Celkem bylo v roce 2008 schváleno 48 projektů TP, viz tab. kapitola 2.1.A. U schválených
projektů došlo k vyplacení ţádaných záloh a nebyla proplacena ţádná ţádost o platbu.
Realizace projektů TP OP VK - ZS realizovaly projekty zaměřené na implementaci
globálních grantů. ŘO realizoval projekty v rámci celého operačního programu, tzn. projekty
zaměřené na monitorovací systém, hodnotící systém, informovanost a publicitu programu,
absorpční kapacitu subjektů, zajištění zaměstnanců implementační struktury, vzdělávání,
technické zajištění, studie a analýzy a doplňkové aktivity.
Počet uskutečněných seminářů, školení, workshopů a konferencí podpořených z prostředků
TP OP VK činil 120. Míra spokojenosti příjemců dosáhla 91,3 %.
58

Výroční zpráva Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za rok 2008
ŘO v roce 2008 zaměstnával 69 pracovníků placených z technické pomoci.
Projekty TP v roce 2008 významně přispěly k implementaci OP VK, a to zejména
personálním zajištěním pracovníků, technickým vybavením. Došlo tak k podpoře ŘO a celé
implementační soustavy OP VK, moţnosti realizovat další aktivity, jako je dopracování
systémů, metodik, podpora pracovních skupin, vyhlášení výzev, podpora ţadatelů a příjemců
atd.
Z Manuálu OP VK vyplývá povinnost informovat a propagovat aktivity a projekty OP VK.
Odbor technické pomoci na základě poţadavků jednotlivých odborů zajišťuje naplnění
Komunikačního plánu řídícího orgánu (KoP ŘO), a to prostřednictvím realizace aktivit.
V roce 2008 byly v rámci TP OP VK realizovány informační aktivity, kterým je věnována
kapitola 7.
Ve sledovaném období monitorovací indikátory dosáhly souhrnně za všechny oblasti podpory
PO 5 následujících hodnot17.
V roce 2008 byli v rámci TP podpořeni zástupci následujících cílových skupin OP VK:
1. Pracovníci implementační struktury, kteří byli vzděláváni na prvních seminářích
v oblasti monitorovacího systému, ICT dovedností, informací o OP VK, byli
vybavováni pro svou práci technickým zabezpečením.
2. Zástupci monitorovacího výboru, a dalších pracovních skupin, kteří byli v rámci
aktivit O 41 na pracovních jednáních seznamováni s problematikou OP VK a byli tak
zapojeni do implementace OP VK.
3. Zástupci příjemců, kterým byly poskytovány prostřednictvím realizovaných
seminářů informace o moţnosti čerpání z prostředků OP VK. V rámci zajištění
informovanosti byly vytištěny Příručky a další informační materiály. Ve spolupráci se
zástupci OP RLZ byla realizována konference k problematice ESF.
4. Široká i odborná veřejnost byla informována o dění v OP VK prostřednictvím
cílených informačních článků, seminářů, konferencí věnovaných OP VK, viz kapitola

Tab. č.: 37 Monitorovací indikátory za oblasti podpory 5.1, 5.2, 5.3
Indikátor popis
Č.

Hodnota
ZS + ŘO = celkem

49.11.05

Počet podpořených projektů v prioritní ose TP

48.05.00

Počet nově vytvořených produktů (realizace studií a zpráv)

3+3=6

48.11.00

Počet uskutečněných školení, sem., workshopů, konferencí

105 + 15 = 120

48.12.00

Z toho akcí na mezinárodní úrovni

0+1=1

1 + 48 = 49

48.16.00

Počet podpořených osob v prioritní ose TP

2612 + 0 = 2612

48.18.00

Počet úspěšně podpořených osob

14 + 276 = 290

17

Vzhledem k tomu, ţe monitorovací indikátory u projektů TP nebyly striktně vyţadovány, mají nízkou
vypovídací hodnotu. Na základě potřeby evidovat ukazatele KoP byly vytvořeny indikátory KoP, které
vypovídají o aktivitách a kvalitativním posunu.
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00.00.02

0 + 69 = 69

Počet osob poskytujících sluţby
Míra spokojenosti příjemců podpory

73,9

48.50.00
Výsledek
Zdroj:Výroční zpráva Odboru technické pomoci
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6

INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA

Řídícímu orgánu OP VK vyplývá z článku 69 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 povinnost
zajištění komunikačních aktivit a informovanosti, a to v souladu s prováděcími pravidly
Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006.
V oblasti komunikačních aktivit se postupovalo následovně:
•

v červnu 2008 byl EK definitivně schválen Komunikační plán OP VK (KoP) na
programové období 2007-2013, současně jeho specifikace na rok 2007/2008, vč.
související metodiky pro zajištění publicity a informovanosti;

•

o pokroku v implementaci KoPu byl informován MV OP VK (červen a prosinec 2008) a
je uváděn i v této výroční zprávě;

•

naplňování, účinnost, věcnost, efektivnost a relevance KoPu OP VK je vyhodnocována
(externí průběţné hodnocení);

•

výsledky hodnocení informačních a propagačních aktivit budou uváděny v souladu
s článkem 4, odst. 2 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ve Výroční zprávě za rok 2010 a
v Závěrečné zprávě OP VK.

Komunikační aktivity a informovanost jsou v rámci OP VK zajišťovány na úrovni:
•

ŘO – který je odpovědný za provádění komunikace, včetně související tvorby a
naplňování KoPu. V rámci ŘO OP VK je odpovědnou a kontaktní osobou pro provádění
komunikačních, informačních a propagačních opatření operačního programu
komunikační
úředník.
ŘO
spravuje
centrální
webové
stránky
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 , kde aktualizuje
informace o programu OP VK a projektech;

•

ZS – na něţ ŘO deleguje realizace informačních a propagačních opatření na úrovni
jednotlivých oblastí podpory OP VK, které jsou v jeho působnosti. Informační a
propagační opatření realizovaná ZS jsou specifikována v metodických dokumentech
operačního programu. ZS je povinen jmenovat odpovědnou a kontaktní osobu, která bude
při implementaci informačních a propagačních opatření spolupracovat s ŘO OP VK;

•

příjemců – kteří zajišťují informovanost a publicitu na základě metodických pokynů
k zajištění publicity a informovanosti na úrovni jednotlivých projektů (dle právních aktů,
Příručky pro příjemce atd.), a zároveň poskytují ŘO informace o projektech.

Pro dosaţení komplexního a propojeného vnímání při propagaci ES, ESF, OP VK a projektů
je dodrţována jednotná vizuální identita, která je specifikována v Manuálu vizuální identity
ESF v ČR a Manuálu vizuální identity OP VK, všemi subjekty implementační struktury OP
VK.
Dle Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, čl. 4 odst. 2 písm. b) jsou v rámci realizace
informačních a propagačních aktivit zveřejňovány seznamy příjemců, názvy operací i s výší
částky přidělených operacím z veřejných zdrojů. Tyto údaje jsou zveřejňovány na webových
stránkách http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vysledky i na stránkách jednotlivých ZS.
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Realizace komunikačních opatření na úrovni programu je hrazena ze zdrojů technické pomoci
OP VK. Realizace komunikačních opatření na úrovni projektu je hrazena ze zdrojů samotného
projektu.
Komunikační plán OP VK
Poskytování kvalitních informací o moţnostech vyuţívání Evropského sociálního fondu (dále
ESF), jednoho ze strukturálních fondů EU, v oblasti školství a vzdělávání je klíčovým
předpokladem pro úspěšnou realizaci projektů vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávání v
České republice. Za tímto účelem a v návaznosti na komunikační plán pro úroveň NSRR byl
zpracován KoP OP VK (vychází z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti).
KoP OP VK navazuje na Komunikační akční plán OP RLZ v období 2004–2006, resp. na
komunikační akční plány Zprostředkujícího subjektu pro opatření 3.1 a 3.2 OP RLZ, a dále
vychází z jednotlivých analýz zaměřených na informační a komunikační aktivity v období
2004–2006 i zahraničních zkušeností. Směřuje tím k zefektivnění poskytování informací o
pomoci poskytované ze strukturálních fondů, zejména z ESF, na oblast školství a vzdělávání.
Komunikační plán OP VK rozpracovává komunikační strategii pro pomoc z ESF v oblasti
vzdělávání a školství. Vychází z komunikační strategie pro NSRR, kterou vypracoval
koordinační a metodický orgán Národního rámce politiky soudrţnosti (NRPS), a je s ní
konzistentní.
KoP OP VK rovněţ respektuje Usnesení vlády č. 159/1998, na jehoţ základě je koordinační
rolí pro oblast ESF (vzhledem ke specifické povaze implementace programů ESF) pověřeno
MPSV. ŘO OP VK spolupracuje s MPSV, a to zejména tak, ţe do informačních a
propagačních aktivit OP VK zahrnuje společná témata jako např. jednotné prvky vizuální
identity (logo ESF a vlajky EU), publikování na společné webové stránce ESF v ČR
(www.esfcr.cz) apod.
KoP OP VK obsahuje údaje o cílech, cílových skupinách, obsahu, o strategii a nástrojích
informačních a propagačních aktivit, financování, řízení a implementaci, hodnocení a
subjektech podílejících se na jeho řízení.
Na základě KoP OP VK jsou předkládány ŘO a ZS roční komunikační plány, které specifikují
nejen aktivity realizované v daném roce, ale popisují také způsoby hodnocení aktivit,
monitorovací indikátory atd.
Jednotlivé informační a propagační aktivity realizované v roce 2008 ŘO OP VK a ZS
vycházely z plánovaných aktivit ročních KoPů, přičemţ byly financovány z dílčích projektů
TP OP VK.
V roce 2008 byl v oblasti publicity a podpory absorpční kapacity vyuţit tisk, rozhlas a
internet, účast na konferencích a veletrzích, uspořádány informační semináře a odborné kulaté
stoly, vydávány propagační předměty a informační materiály. Pro podporu úspěšné
komunikace byl rozpracován jednotný vizuální styl programu.
Konkrétní příklady realizovaných akcí a aktivit:
-

prezentace OP VK v dubnu na veletrhu Schola Nova 2008, v rámci vlastního stánku
MŠMT zaměřeného na představení vyuţívání prostředků ESF ve vzdělávání a školství
v ČR. Součástí byla i prezentace OP VK v rámci doprovodného programu veletrhu.
(Praha)
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-

prezentace v dubnu prostřednictvím infostánku na konferenci CIP EQUAL

-

prezentace programu v dubnu v rámci konference Výroční setkání k Evropskému
sociálnímu fondu - Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2008. Vystoupili zástupci
MŠMT, krajů, realizátorů projektů a partnerů. (Praha)

-

prezentace programu v říjnu na Konferenci k vyuţití ESF ve vzdělávání. Informace
poskytovány na stánku OP VK, v rámci přednášek a tří workshopů. (Praha)

-

informování o realizaci KoPu OP VK v červnu 2008 na druhém zasedání MV OP VK a
v prosinci 2008 na třetím zasedání.

-

účast zástupce ŘO v rozhlasovém vysílání v březnu 2008 na Rádiu Česko

-

v dubnu aţ listopadu 2008 proběhlo dvanáct seminářů pro ţadatele IP ostatních (Praha,
Brno, Liberec), čtyři semináře pro ţadatele IP národní, na nichţ byli informováni o
moţnostech čerpání podpory z OP VK, deset kulatých stolů pro odbornou i laickou
veřejnost k IP národním (Praha). Dále se uskutečnily dva semináře pro IS GG OP VK
(Praha).

-

v období duben aţ listopad 2008 byly v celostátním odborném i denním tisku publikovány
články k výzvám (obecné i věnované konkrétním prioritním osám), o administraci prvních
projektů a aktuálnímu dění v OP VK. Přehled periodik: Deník, Hospodářské noviny,
Lidové noviny, Mladá fronta, Právo, Učitelské noviny

-

pravidelné zprávy o programu ve čtvrtletníku MŠMT distribuovaném do všech škol a
školských zařízení

-

komunikace se ţadateli, odbornou i širokou veřejností skrze pravidelně aktualizované
webové stránky www.msmt.cz (monitoring návštěvnosti), informace pravidelně
doplňovány i na stránky www.esfcr.cz a www.strukturalni-fondy.cz

-

distribuce letáků a plakátů prostřednictvím Eurocenter, krajských úřadů, odborného tisku
a během prezentací na konferencích

-

výroba propagačních předmětů (např. diáře, koţené desky, propisovací tuţky)

-

broţury OP VK v české i anglické verzi (tištěné i na CD), připravena Příručka pro
ţadatele a Příručka pro příjemce, broţura Dobrá praxe.

Registrovaným zájemcům byly zasílány informace k akcím i dokončeným materiálům k OP
VK formou databázového mailingu, zájemcům byly poskytovány konzultace písemnou
formou prostřednictvím emailových adres opvzdelavani@msmt.cz a esf@msmt.cz,
telefonickým i osobním kontaktem, a to ze strany všech subjektů zapojených do
implementace OP VK.
Zprostředkujícími subjekty (jednotlivými krajskými úřady) pak byla realizace OP VK a
zejména globálních grantů propagována v rámci následujících vlastních informačních a
propagačních aktivit.
-

-

v průběhu prvních výzev byly realizovány informační semináře pro ţadatele, následně
příjemce finanční podpory. V některých krajích se také uskutečnily pracovní workshopy
k vyhodnocení a poučení se z chyb prvních výzev;
o moţnostech vyuţití finanční podpory byla také v mnoha krajích informována odborná
veřejnost (např. ředitelé škol a školských zařízení);
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-

výzvy k předkládání projektů a globální granty byly propagovány v tisku, rozhlase a
taktéţ na webových stránkách kraje;
pravidelně jsou potenciálním ţadatelům poskytovány osobní i telefonické konzultace
k přípravě projektových ţádostí a následně také metodická podpora při realizaci projektů;
k informování potenciálních ţadatelů nebo příjemců pomoci je vyuţíván mailing;
některé ZS také v průběhu roku 2008 zhotovily propagační tiskoviny i předměty.

Pro ilustraci je v následující tabulce uveden orientační přehled vytvořených informačních a
propagačních předmětů šesti ZS.
Tab.č. 38: Ukázka propagačních a informačních předmětů
Propagační předměty krajů: Jihomoravského, Karlovarského, Královéhradeckého,
Libereckého, Plzeňského, Středočeského
Počet

Druh
Bloky, desky

7300

Psací potřeby

6450

Samolepky s logy

4350

Informační letáky

2470

Vizitky

2000

Broţury OP VK

1000
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Pochutiny

600

Papírové tašky s potiskem

400

Nápojové sety, šálky, termohrnky

380

USB disky

340

Osušky, ručníky (vč.potisku)

300

Omega Silver - blue rubber frost

300

Laserové ukazovátko

300

Deštníky vč.potisku

250

Kalkulačky

200

Atletické bundy

160

Sportovní tašky

160

Samolepky (vlajka EU)

150

Kalendáře, diáře

135

Psací podloţky s klipem

100

Nástěnky s potiskem

100

Dřevěné krabice s příslušenstvím k vínu

100

Příručky pro ţadatele OP VK

50

Příručky pro příjemce OP VK

50

CD OP VK

50

Roll-up OP VK

2

Informační banner

1
2698

CELKEM
Zdroj:Výroční zprávy ZS
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Níţe uvedená tabulka shrnuje jednotlivé akce, které ZS realizovaly v průběhu roku 2008.
Tab. č. 39: Semináře, konference a další akce realizované ZS

Propagační akce, semináře
Seminář pro ţadatele

Kraj
JČK

JMK

KK

KHK

LK

MSK

OL

PK

PLZ

SČK

ÚK

Vys

ZK

3

4

5

12

8

9

5

1

3

13

3

8

4

1

1

2

3

2

Seminář pro hodnotitele, školení

4

1

Seminář pro příjemce

1
1

Porady s řediteli škol a školských zařízení, školskými
příspěvkovými organizacemi

ANO

1

Porada s obcemi

ANO

2

1

Porada s výchovnými poradci

2

5

2

1

1

2

2

2

1

1

Seminář "Poučení se z chyb první výzvy", výsledky první
výzvy, výroční konference, výjezdní zasedání

1

Představení GG na jednání Výborů a Rad krajů

2

3

4

17

2

36

9

Semináře, konference o vyuţití dotačních programů
CELKEM
Zdroj:Výroční zprávy ZS

2

3

18

1

5

14
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17

3

ANO

1

1

9
4

13

18

6

3

1

3

3

19

11

Celkem
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5
15
5
1
7
9
38
169
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Specifické aktivity jednotlivých Zprostředkujících subjektů jsou uvedeny v popisu níže:
Jihočeský kraj
V prvním čtvrtletí 2008 byly vytvořeny webové stránky http://opvk.kraj-jihocesky.cz. Tyto
stránky jsou v celém monitorovacím období aktualizovány a jsou na nich poskytovány
pravidelné informace o průběhu administrace GP, stránky slouţí i k informování široké
veřejnosti a potencionálních ţadatelů. Dále byla vytvořena e-mailová adresa opvk@krajjihocesky.cz pro zodpovídání dotazů. Pro zjištění zájmu o 1. výzvu OP VK v JČK byly
distribuovány dotazníky zaměřené na předběţný zájem o GP prostřednictvím mailingu.
Operační program byl představen na pravidelném setkání se starosty v JČK, na pracovních
setkáních ředitelů škol a školských zařízení a pracovníků OŠMT a také Výboru pro rozvoj
Jihočeského kraje.
V návaznosti na vyhlášení I. výzvy bylo uskutečněno několik informačních akcí. Byly vydány
inzeráty v regionálním tisku MF Dnes, informace o výzvě byla také zveřejněna
v informačním listu JČK, který je vydáván v elektronické i tištěné podobě. Dále bylo vyuţito
internetové zpravodajství JČK (Zvukové noviny, 22. 5. 2008 http://rozhlas.krajjihocesky.cz/?p=p_200). Výzvy ve zkrácené podobě byly zavěšeny na úřední desku KÚ.
Informace o výzvách a seminářích byly uveřejněny i na speciálních neveřejných
internetových stránkách pro školy v JČK.
Jihomoravský kraj
-

realizace seminářů pro ţadatele
realizace školení pro hodnotitele

Dále bylo poskytnuto
-

210 e-mailových konzultací projektových záměrů a konzultací o moţnostech čerpání
z OP VK, informace na poradách starostů obcí Jihomoravského kraje, poradách
tajemníků obcí Jihomoravského kraje, poradách škol v Jihomoravském kraji a 145
osobních konzultací (v délce 30 – 90 minut).

-

informace o OP VK jsou zveřejňovány na webových stránkách JMK (www.krjihomoravsky.cz) a zde jsou také pravidelně doplňovány a aktualizovány

Publicita GG:
-

5.5.2008 2x vydána inzerce v MF Dnes – zveřejnění výzvy OP VK

-

5.5.2008 2x vydána inzerce v deníku Právo – zveřejnění výzvy OP VK

-

15.4.2008 vydán informativní článek v Jihomoravských ekolistech

-

zpracování tří modelových projektů (podklady pro semináře na téma „Čerpání
finančních prostředků z OP VK―

Karlovarský kraj
V průběhu monitorovacího období ve vazbě na připravovanou/vyhlášenou výzvu proběhlo
několik akcí směřujících k informování a publicitě GG OP VK..
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Jiţ v rámci přípravy návrhu GG byla zpracována databáze potencionálních příjemců z OP VK
(např., školy, NNO, Hospodářské komory, právnické osoby – vzdělávací instituce, obce, atd.).
Těmto subjektům byly zasílány informace formou e-mailu o
plánovaných aktivitách (např. semináře, vyhlášení výzvy).
Tato databáze kontaktů je aktualizována a bude vyuţívána po
celou dobu realizace GG.
V průběhu celého období probíhaly četné konzultace
s potenciálními ţadateli, které poskytovali pracovníci
Oddělení grantových schémat telefonicky, emailem a osobně
na KÚKK. Aktuální informace jsou stále dostupné na
webových stránkách Karlovarského kraje.
V rámci vyhlášení 1.kola výzvy byly podány dva inzeráty do regionálního tisku:
- inzerát v regionální příloze středečního vydání deníku MF DNES pro Karlovarský kraj dne
30.4.2008,
- inzerát v regionálním denním tisku v Karlovarském kraji – páteční vydání (Karlovarský
deník, Sokolovský deník, Chebský deník) dne 2.5.2008.
Informace týkající se OP VK jsou k dispozici na internetových stránkách Karlovarského kraje
(www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OPvzdel/), které jsou pravidelně aktualizovány.
Z propagačních materiálů byly pořízeny propisovací tuţky s logem, které byly předávány
účastníkům v rámci prezentace OP VK na všech seminářích.
Královéhradecký kraj
Provádění medializační kampaně v tisku (Hradecký deník, regionální příloha MF dnes)
i v regionálních rádiích (čtrnácti denní kampaň, 48 spotů, Rádio OK, Rádio Magic, Rádio
Life) za účelem zvýšení absorpční kapacity. V roce 2008 uspořádal ZS 12 seminářů pro
ţadatele.
Liberecký kraj
Při plnění informovanosti a publicity v roce 2008 vycházel Liberecký kraj z Komunikačního
plánu Globálních grantů OP VK pro rok 2008, který určuje strategii a nástroje informačních a
propagačních aktivit zprostředkujícího subjektu.
Vzhledem k faktu, ţe rok 2008 byl začátkem realizace OP VK a Globálních grantů OP VK
LK, stal se pro Liberecký kraj prioritou cíl první KoP GG OP VK, tj. zvýšení povědomí
veřejnosti. Liberecký kraj se prostřednictvím informování o existenci OP VK a GG snaţil
vyvolat zájem o moţnostech OP VK a GG u relevantních cílových skupin.
Zprostředkující subjekt:
-

pravidelně informoval o stavu GG LK v měsíčníku Liberecký kraj (šest článků);

-

pravidelně informoval o stavu GG LK v regionální televizi Genus (čtyři spoty);

-

publikovat texty výzev pro předkládání ţádostí (5 deníků);

-

vytvořil doménu třetího řádu na internetových stránkách Libereckého kraje
vyčleněnou pouze pro GG OP VK: http://opvk.kraj-lbc.cz;

-

vytiskl informační letáky o GG LK OP VK a distribuoval je na relevantní místa
v Libereckém kraji (Eurocentrum Liberec, ….);
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-

nechala vyrobit propagační materiály (pastelky, bloky, tuţky, ….).

Cílem KoP je také ozřejmit existenci příleţitostí v OP VK, vyvolat zájem o nabídku danou
oblastmi podpory OP VK a podpořit kvalitu zpracování projektových ţádostí :
-

v rámci porad s řediteli škol a školských zařízení Libereckého kraje, porad s obcemi
Libereckého kraje, porad s výchovnými poradci v Libereckém kraji představil GG LK
OP VK (7 porad);

-

uspořádal seminář pro příjemce (1 seminář);

-

uspořádal výroční konferenci GG LK OP VK;

-

zřídil databázový mailing o novinkách v GG LK OP VK.

Moravskoslezský kraj
ZS MSK v roce 2008 plynule navázal na aktivity, které v oblasti publicity začal realizovat
v roce 2007, kdy byla vytvořena kontaktní e-mailová adresa opvk@kr-moravskoslezsky.cz
pro zasílání dotazů ţadatelů a dále byli zaměstnanci ZS zváni na semináře a konference, aby
zde vystoupili s informacemi o GG realizovaných MSK v rámci OP VK. Následně počátkem
roku 2008 byly aktualizovány webové stránky NUTS2
Moravskoslezsko
http://www.nuts2moravskoslezsko.cz/op_vk_05.html, kde byly umístěny aktuální informace o
GG, dokumenty (např. Příručka pro ţadatele, Příručka pro příjemce, Operační program), texty
výzev, veřejné zakázky vyhlašované úspěšnými ţadateli z prvních výzev, kontakty
na zaměstnance ZS MSK apod. ZS MSK pořádal v roce 2008 24 seminářů pro celkem 1.554
účastníků, aby tak podpořil informovanost o GG a usnadnil ţadatelům hladké čerpání
finančních prostředků z OP VK. I nadále se účastnil konferencí či seminářů, na které byli
zaměstnanci zváni za účelem šíření povědomí o GG, potaţmo OP VK.
Olomoucký kraj
Dne 23. května 2008 realizována inzerce v denním tisku k vyhlášení prvních výzev v rámci
globálních grantů Olomouckého kraje. Inzerát byl uveřejněn v regionální příloze deníku
Mladá fronta DNES Střední Morava a dále v rámci Olomouckého deníku, resp. v kaţdé z jeho
regionálních mutací v rámci Olomouckého kraje.
Začátkem června 2008 proběhlo 5 informativních a vzdělávacích seminářů k vyhlášeným 1.
výzvám v rámci GG, kterých se celkem zúčastnilo 332 osob. Dále byly poskytovány osobní,
telefonické i e-mailové konzultace k připravovaným ţádostem o GP.
Byly vytvořeny webové stránky zaměřené na GG Olomouckého kraje v OP VK. Tyto webové
stránky byly zprovozněny v červnu 2008 na adrese
www.kr-olomoucky.cz/opvk. V současné době jsou na webových stránkách dostupné všechny
potřebné informace, které jsou pravidelně aktualizovány.
Došlo k vybudování, resp. stabilizaci kontaktního místa. Pracovníci oddělení grantových
schémat poskytují základní informace o GG OK v rámci OP VK na tzv. kontaktním místě,
kterým je Oddělení grantových schémat Odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu
Olomouckého kraje. Za rok 2008 bylo poskytnuto celkem 725 osobních konzultací.
Informace o GG OK byly podávány také na různých poradách, workshopech, konferencích
organizovaných Odborem školství, mládeţe a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého
kraje (viz. přiloţený soubor Semináře, workshopy, konference 2008 s příspěvkem o GG OK
OP VK.doc), kterých se zúčastnilo 393 osob.
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Pardubický kraj
V souvislosti s publicitou GG byly realizovány následující aktivity:
-

Pardubický, Svitavský, Chrudimský a Orlický deník (5.5.2008)

-

Zpravodaj Pardubického kraje (září 2008)

-

Webové stránky Pardubického kraje (trvale)

-

Webové stránky MŠMT (trvale)

-

Seminář pro ţadatele (5.5. 2008)

-

Seminář pro příjemce v rámci 1. výzvy (25.9. 2008)

-

Porada s řediteli škol a školských zařízení v působnosti ORP Chrudim (22.9.2008)

-

Porada ředitelů chrudimských škol (26. 8. 2008)

Plzeňský kraj
Oddělení řízení OP VK uspořádalo v monitorovaném období tři semináře pro ţadatele
a jeden seminář pro hodnotitele. Seminářům předcházelo 9 informačních workshopů pro
potenciální ţadatele zajišťovaných pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje. Tyto
workshopy probíhaly v měsíci květnu a červnu. Na informačních workshopech i seminářích
byly potenciálním ţadatelům v souladu s pravidly pro publicitu (pouţití log, poskytování
informací) rozdávány propagační materiály OP VK v podobě letáčků, plakátů a CD. ZS i
nadále umoţňuje pro efektivní implementaci finančních prostředků osobní konzultace se
zájemci o dotace v prostorách KÚ PK.
ZS pravidelně zveřejňuje potřebné dokumenty pro příjemce i ţadatele na internetovém portále
Plzeňského kraje (informace téţ poslány k vyvěšení na stránkách MŠMT).
Pro naplňování pravidel publicity byly ke konci roku 2008 vytvořeny propagační materiály
a v průběhu ledna 2009 informativní letáky – OP VK v Plzeňském kraji.
Středočeský kraj
V uplynulém monitorovacím období byly vyhlášeny výzvy
předkladatelům grantových projektů k předkládání ţádostí o finanční
podporu z OP VK, prioritní osy 1. Ve vazbě na
připravovanou/vyhlášenou výzvu proběhlo několik akcí směřujících
k informování a publicitě GG OP VK, které probíhaly jiţ před
začátkem monitorovacího období a následně v průběhu a po
ukončení výzvy.
Proběhlo 17 seminářů pro ţadatele, resp. příjemce, kterých se
zúčastnilo 615 lidí. V průběhu celého období probíhaly konzultace
s potenciálními ţadateli, které poskytovali pracovníci Odboru
regionálního rozvoje telefonicky, emailem i osobně na KÚ SK.
V průběhu vyhlášené 1. výzvy bylo poskytnuto 134 osobních konzultací k projektovým
záměrům ţadatelů, k 2. výzvě pak 70 konzultací .
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Vysočina
Samostatný webový odkaz pro GG OP VK v kraji Vysočina na stránkách www.vysocinafinance.cz .
Workshopy, semináře pro potenciální ţadatele, školení, propagační akce - v roce 2008
proběhlo 19 propagačních akcí – podrobněji viz příloha Výroční zprávy.
Inzerce vyhlášených výzev do GG
-

deník Vysočina – 26. 5. 2008

-

MF dnes – 26.a 29. 5 2008

Mailing organizacím ze stávajících databází kraje. Předávání aktuálních informací o GG OP
VK v kraji Vysočina potenciálním ţadatelům (o vyhlášení výzev, o konání seminářů,
workshopů, konferencí, školení, změně dokumentů apod.)
Osobní a telefonické předávání informací o GG OP VK, konzultace projektových záměrů,
poradenská činnost ţadatelům při tvorbě projektů
Tiskové zprávy a články o GG OP VK
-

tiskové zprávy o stavu GG OP VK v kraji Vysočina na www.kr-vysocina.cz
(7 zpráv)

-

článek ve Zpravodaji Krajského úřadu kraje Vysočina

Ústecký kraj
Z realizovaných akcí se jedná o semináře a workshopy :
Seminář pro ţadatele – 1. výzva ( 81 účastníků, 9.4.2008, Ústí nad
Labem), seminář pro ţadatele UJEP (20 účastníků, 2.7.2008, Ústí
nad Labem), workshop pro příjemce – 1. výzva ( 20 účastníků,
Ostrov),seminář pro ţadatele – 2. výzva (81 účastníků, 10.7.2008,
Ústí nad Labem), seminář pro příjemce – 1. výzva (25 účastníků,
15.9.2008, Ústí nad Labem), workshop pro příjemce – 2. výzva
( 41 účastníků, 3.11.2008, Ústí nad Labem).
Dále byly v tisku zveřejněny v daném období celkem 4 inzeráty
k vyhlášení výzev ( 4.4.2008 – MF Dnes, 4.4.2008 – Deník
Bohemia – 1. výzva, 4.7.2008 – MF Dnes, 4.7.2008 – Deník
Bohemia – 2. výzva). V daném období byl vydán 1 článek v tisku
( 16.10.2008, Ústecký deník ).
Zlínský kraj
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10.4. 2008 - Inzerce k pořádaným seminářům pro potenciální ţadatele – inzerát ve dvou
regionálních denících (regionální příloha MF DNES a Deníky Vltava-Labe-Press)
15.4. 2008 - Seminář pro zájemce o získání podpory z OP VK PO 1 – Otrokovice, 64
účastníků
17.4. 2008 - Seminář pro zájemce o získání podpory z OP VK PO 1 – Vsetín, 68 účastníků
23.4. 2008 - Seminář pro zájemce o získání podpory z OP VK PO 1 – Kroměříţ, 41
účastníků
25.4. 2008 - Seminář pro zájemce o získání podpory z OP VK PO 1 – Uherské Hradiště, 55
účastníků
3.12.2008 – Seminář pro příjemce finanční podpory 1.1 – Zlín (44 účastníků)
5.12.2008 – Seminář pro příjemce finanční podpory 1.1 – Zlín (37 účastníků)
Průběţně probíhá aktualizace internetových stránek Zlínského kraje. Jsou zveřejňovány nové
verze příruček, seznam podpořených projektů, prezentace ze seminářů pro ţadatele i pro
příjemce, dotazy a odpovědi, jsou aktualizovány dokumenty ke staţení a uveřejňovány
veřejné zakázky realizátorů grantových projektů.
Hodnocení informačních a propagačních aktivit OP VK
Všechny výše uvedené aktivity významnou měrou přispívaly v roce 2008 ke zvýšení
informovanosti o OP VK, jednotlivých výzvách i samotných projektových záměrech
potenciálních ţadatelů. Na základě těchto aktivit významně stoupl zájem o projektování
v rámci OP VK, coţ se projevilo zejména značným nárůstem návštěv webových stránek
MŠMT (www.msmt.cz/strukturální-fondy) i přímých dotazů zasílaných na informační
kontaktní emailovou adresu opvzdelavani@msmt.cz.
Řada aktivit napomáhající informovanosti a publicitě OP VK i podpoře absorpční kapacity
bude pokračovat dle KoP OP VK, ročních KoP ŘO a ZS i projektů TP i v roce 2009 a letech
dalších.
Pro zajištění koordinačních mechanismů v rámci informačních a komunikačních aktivit OP
VK, resp. programu spolufinancovaného z ESF, bylo vyuţíváno logo ESF v ČR i webových
stránek www.esfcr.cz, přičemţ byla dodrţována pravidla vizuální identity OP VK i ESF.
Za účelem zjištění účinnosti realizovaných komunikačních aktivit bylo v říjnu 2008
vyhlášeno výběrové řízení na zpracování analýzy informovanosti potenciálních ţadatelů OP
VK o moţnostech čerpání prostředků ESF v rámci OP VK a o konkrétních postupech při
tvorbě a realizaci projektů v rámci OP VK.
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Fotografická dokumentace:
Ukázka informačních materiálů

Stánek MŠMT na veletrhu Schola Nova 2008 (Praha, duben 2008)
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Výroční konference k ESF – Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Praha, duben 2008)

Infostánek s ministrem Ondřejem Liškou na konferenci CIP EQUAL (Praha, duben 2008)
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Webové stránky ŘO k OP VK (www.msmt.cz/strukturalni-fondy)
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7

UŢÍVANÉ ZKRATKY

AKČR

Asociace krajů ČR

CIP EQUAL

Program Iniciativy Společenství EQUAL

ČSÚ

Český statistický úřad

DVPP

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

EIB

Evropská investiční banka

EK

Evropská komise

ERDF
pro regionální rozvoj

European Regional Development Fund, Evropský fond

ES

Evropské společenství

ESF

Evropský sociální fond

EU

Evropská unie

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

GG

Globální grant/y

GP

Grantový projekt

HK

Hodnotitelská komise

ICT

Information and Communication Technologies

IP

Individuální projekt/y

IPn

Individuální projekt národní

IPo

Individuální projekt ostatní

IPRM

Integrovaný plán rozvoje měst

IS

Implementační soustava/Informační systém

ISKA

Informační systém kvalifikací a autorizací

JČK

Jihočeský kraj

JMK

Jihomoravský kraj

KHK

Královehradecký kraj

KK

Karlovarský kraj

KoP

Komunikační plán

KÚ

Krajský úřad

LK

Liberecký kraj

MF ČR

Ministerstvo financí České republiky

MHMP

Magistrát hlavního města Prahy

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MS

Monitorovací systém
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MSC2007

Monitorovací systém Central 2007

MSK

Moravskoslezský kraj

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

MV ČR

Ministerstvo vnitra české republiky

MV OP VK

Monitorovací výbor Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

MZ

Monitorovací zpráva

MŢP

Ministerstvo ţivotního prostředí

N/A

not available, nedostupný

NČI

Národní číselník indikátorů

NNO

Nestátní nezisková organizace

NOK

Národní orgán pro koordinaci

NPR

Národní program reforem ČR

NRPS

Národní rámec politiky soudrţnosti

NSRR

Národní strategický referenční rámec

NUTS2

územní statistická jednotka, tzv. region soudrţnosti, (z fr.
originálu Nomenclature des Unites Territoriales Statistique klasifikace územních statistických jednotek);

OL

Olomoucký kraj

OP LZZ

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

OP PA

Operační program Praha Adaptabilita

OP PI

Operační program Podnikání pro inovace

OP TP

Operační program Technická pomoc

OP VaVpI

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

OP VK

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP ŢP

Operační program Ţivotní prostředí

op

Oblast podpory

ORP

Obec z rozšířenou působností

OŠMT

Odbor školství mládeţe a tělovýchcovy

PAS

Pověřený auditní subjekt

PCO

Platební a certifikační orgán

PD

Prováděcí dokument

PK

Pardubický kraj

PLZ

Plzeňský kraj

PO

Prioritní osa

PS RLZ

Pracovní skupina rozvoje lidských zdrojů
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PS

Pracovní skupina

ROP

Regionální operační program

ŘO

Řídící orgán

SČK

Středočeský kraj

SF

Strukturální fondy

SFC 2007

System for Fund management in the European Community
2007—2013, Informační systém Evropské komise

SHR

Strategie hospodářského růstu

TP

Technická pomoc

ÚIV

Ústav pro informace ve vzdělávání

ÚK

Ústecký kraj

ÚOSS

Ústřední orgán státní správy

VaV

Věda a výzkum

VOŠ

Vyšší odborná škola

VŠ

Vysoká škola

VYS

Kraj Vysočina

VZ

Výroční zpráva

ZK

Zlínský kraj

ZS

Zprostředkující subjekt
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