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Manažerské shrnutí
Výroční zpráva o provádění operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za
rok 2009 podává podrobné informace o průběhu implementace OP VK v roce 2009. Zpráva
v sedmi kapitolách zachycuje nejdůleţitější aspekty implementace programu a svou
strukturou je v souladu s poţadavky Evropské komise a 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.
První výzvy byly vyhlášeny jiţ v prosinci 2007. Většina výzev byla vyhlášena v průběhu roku
2008. Koncem roku 2009 byly jiţ vyhlášeny výzvy ve všech oblastech podpory vyjma oblasti
podpory 3.1 Individuální další vzdělávání, kde je připravován projekt, jehoţ finanční objem
pokryje celou alokaci.
K 31. 12. 2009 byly schváleny projekty (IP, GG) v celkovém objemu 614 762 111 EUR, coţ
představuje 29 % finančních prostředků na program, z toho bylo příjemcům proplaceno 178
278 075 EUR (8 % alokace na program).
Podle prioritních os bylo nejvíce finančních prostředků kontrahováno v PO 1, kde byly
schváleny projekty v celkové výši 258 333 834 EUR (36 % alokace na PO). V této prioritní
ose byl rovněţ příjemcům proplacen největší objem finančních prostředků. Čerpání v PO 1
v následujícím roce dále podpoří výzva v oblasti podpory 1.4, kde budou realizovány projekty
financované prostřednictvím Standardní stupnice jednotkových nákladů.
Vzhledem k alokaci na osu je ve všech osách (kromě PO2) , kontrahováno 35% - 39 %
alokace.
V roce 2009 byly úspěšně odstraněny překáţky v implementaci oblasti podpory 3.2, která
spadá do reţimu veřejné podpory, tzn. byly vyjasněny podporované aktivity a pravidla
veřejné podpory.
Přes výrazný pokrok ve schvalování projektů, je úroveň čerpání OP VK nízká a to jak na
úrovní proplacených prostředků příjemcům tak z pohledu certifikace. K 31. 12. 2009 byly
certifikovány výdaje pouze v PO 1, coţ představuje 0,01% alokace na program. Na základě
těchto skutečností přijal koncem roku 2009 ŘO OP VK řadu opatření. Jedním z nich je
zavedení pravidelných Pracovních skupin pro certifikaci (počátkem roku 2010), jejichţ
hlavním úkolem bude zvýšit čerpání.
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V rámci prvního certifikačního období byla předloţena první souhrnná ţádost o platbu, která
byla certifikována v listopadu 2009. V rámci druhého certifikačního období byly předloţeny
další souhrnné ţádosti o platbu, které jsou předmětem právě probíhající certifikace.
V prvním pololetí roku 2009 byla od EK přijata jiţ 3. a 4. předběţná platba v celkové výši
73 148 591,24 EUR.
V roce 2009 bylo vyhlášeno celkem 57 výzev. Kraje vyhlásily a administrovaly v rámci GG
52 výzev pro předkládání grantových projektů. Zbylých 5 výzev vyhlásil Řídící orgán
k předkládání individuálních projektů ostatních. Pokračovaly průběţné výzvy vyhlášené
v loňském roce pro předkládání individuálních projektů národních a projektů technické
pomoci.
Přehled schválených projektů dle typu projektu k 31.12. 2009 uvádí následující tabulka.
Jednotlivým prioritním osám se dále věnují podkapitoly Výroční zprávy.
Tabulka 1: Projekty s vydaným Rozhodnutím/Opatřením/podepsanou smlouvou

Typ projektu

Projekty s vydaným
Projekty s vydaným
Rozhodnutím/Opatřením/podepsanou Rozhodnutím/Opatřením/podepsanou
smlouvou – počet
smlouvou – EUR

IPn

22

112 472 898

IPo

319

128 626 867

GP

717

132 383 462

51

33 766 504

1 109

407 249 731

IP TP
Celkem
Zdroj: Monit R-17k 7.1. 2010, kurs:26,40 EUR/CZK

Důleţitého pokroku bylo rovněţ dosaţeno v oblasti metodických podkladů OP VK. V roce
2009 došlo k revizi a zjednodušení Manuálu OP VK, dvěma aktualizacím Příručky pro
ţadatele a Příručky pro příjemce. Bylo vydáno 5 metodických dopisů a 8 dopisů bylo
aktualizováno. Na základě 4. a 5. jednání Monitorovacího výboru, které se uskutečnilo
17. 6. 2009 a 6. 11. 2009 byl aktualizován Prováděcí dokument OP VK.
Do programové dokumentace byla doplněna moţnost poskytování veřejné podpory podle
nově schváleného reţimu pro Českou republiku ze dne 7. 5. 2009 – Český přechodný rámec.
Pro realizaci synergií byly vyuţívány koordinační mechanizmy, které byly nastaveny koncem
roku 2008. Celkem bylo schváleno 97 synergických projektů. Další směr v oblasti synergií
určuje v říjnu vydané Metodické doporučení k zajištění synergických vazeb mezi operačními
programy v programovém období 2007-2013.
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Vývoj a správa informačního systému byly nadále řešeny v rámci pracovních skupin na
různých úrovních. Do monitorovacího systému bylo k 31. 12. 2009 předáno 7148 projektů,
z toho je 1 111 v realizaci. V Monit7+ je registrováno přes 200 aktivních uţivatelů z řad IS
OP VK. V roce 2009 došlo ke znatelnému rozvoji Monit7+ / Benefit7 spočívajícím zejména
v zapracování automatik a funkcí, které zamezí generování chyb uţivatelů a zracionalizují
práci. Zásadní změnou v Benefit7 bylo doplnění nepřímých nákladů a kříţového financování
do projektové ţádosti. Současně pokračovaly úpravy pro spuštění elektronické Monitorovací
zprávy.
Došlo k vytvoření, otestování a spuštění interface mezi účetním systémem ministerstva EIS
JASU CS. Začátkem roku 2010 ŘO plánuje spouštění centrálního emailu ms_opvk@msmt.cz,
který bude slouţit jako jednoduchý komunikační kanál mezi pracovníky ŘO a uţivateli pro
zefektivnění komunikace.
Ve vývoji nástavbového hodnotitelského modulu1 – aplikace HoMo – došlo ve sledovaném
období k updatu verze 1, která přinesla zvýšení stability systému a uţivatelského komfortu.
Dále byla vyvíjena a uvedena do provozu aplikace HoMo2, která zvýšila transparentnost
administrace.
Za účelem uţivatelské podpory vydal ŘO OP VK metodiky pro ţadatele a příjemce
k administraci projektů v B7 a pravidelně proškoloval zaměstnance IS OP VK. Monitorovací
systém nadále zůstává rizikovým faktorem implementace.
Na základě dokončení optimalizace Národního číselníku indikátorů byla v červenci provedena
aktualizace agregační mapy OP VK. K dalším úpravám monitorovacích indikátorů OP VK,
které umoţní technické řešení spuštění agregace monitorovacích indikátorů OP VK, dojde
v první polovině roku 2010.
Publicita OP VK byla zajištěna jak ze strany ŘO tak ze strany ZS v souladu s jednotlivými
KoP. V průběhu roku 2009 byl v oblasti publicity a podpory absorpční kapacity nejvíce
vyuţit tisk a internet a prezentace programu na konferencích/seminářích. S cílem pravidelně
informovat IS OP VK vyšlo v dubnu první číslo informačního bulletinu „Pomeranč―.
V návaznosti na vyhlášené výzvy k předkládání projektových ţádostí k IPo proběhla řada
informačních seminářů pro potenciální ţadatele o podporu. Dále se konaly tematicky
zaměřené semináře pro příjemce a kulaté stoly k IPn. Rozsáhlá informační akce proběhla
v souvislosti s přípravou akce EU peníze školám v rámci chystané výzvy k oblasti podpory
1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Pro jednoznačný výklad
pravidel publicity byl upraven Manuál vizuální identity OP VK.
Od poloviny roku začal ŘO OP VK jako jeden z prvních operačních programů připravovat
veškerá nezbytná opatření pro implementaci programu prostřednictvím zjednodušeného
1

Více k modulu HoMo v kapitole Opatření k monitorování a Evaluace
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vykazování nákladů formou Standardní stupnice jednotkových nákladů, kterou umoţňuje
novela Nařízení rady (ES) č. 1083/2006.
Problémy, které se vyskytly při implementaci programu, jsou dále popsány ve výroční zprávě.
ŘO a ZS tyto problémy průběţně řešily a přijaly opatření k nápravě.
Zdroji pro zpracování výroční zprávy byly Monit7+, MSC, Výroční zprávy ZS, O-46 a O-42.2
Pro výroční zprávu byl pouţit měnový kurs3:
26,40 CZK/EUR pro data ze sestav generovaných k 7.1. 2010
a 26,186 CZK/EUR pro data k 31. 12. 2009

2

Podrobněji ke zdrojům viz kapitola 2.3.

3

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=47&Language=en
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Identifikace operačního programu
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 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.
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.
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Naplňování cílů výše zmíněných strategických dokumentů je detailně popsáno v kapitole
2.1.F.
OP VK přímo řeší otázky spojené s rozvojem potenciálu české populace prostřednictvím
vzdělávání. Řešení této problematiky podpoří rovněţ další operační programy, a to zejména
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
komplementární rovněţ s tematickým operačním programem Ţivotní prostředí. 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 a 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.
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Specifické cíle OP VK
Specifické cíle představují cesty, které vedou k naplnění globálního cíle.
Specifickými cíli OP VK jsou:
1.

2.

3.

4.

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

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 národní intervence a zajistit, ţe tyto systémové akce mají jednotný charakter na
celém 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.
Na mimořádném zasedání Monitorovacího výboru OP VK , který se uskutečnil 6. 11. 2009,
byla za účelem zefektivnění čerpání prostředků z OP VK a současně za účelem systematické
podpory vzdělávání na základních školách schválena nová oblast podpory v prioritní ose 1
Počáteční vzdělávání. Do nové oblasti podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na
základních školách byly přesunuty vybrané aktivity ze současných oblastí 1.1, 1.2 a 1.3, které
budou podporovány v projektech základních škol.
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Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání4
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

1.4

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

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:

4

5.1

Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu

5.2

Informovanost a publicita programu

Pro účely této priority je pod termínem počáteční vzdělávání vnímáno primární a sekundární vzdělávání.
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5.3

Absorpční kapacita subjektů implementujících program

Podíly jednotlivých prioritních os a oblastí podpory na celkové alokaci jsou uvedeny
v kapitole 2.1.B.

12
Výroční zpráva OP VK za rok 2009

2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU
2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza
2.1.A Informace o věcném pokroku operačního programu
Monitorovací výbor
Dne 17. června 2009 se konalo 4. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. MV projednal a schválil Výroční zprávu OP VK za rok
2008 a aktualizaci Prováděcího dokumentu. Výbor byl rovněţ obeznámen s hlasováním „per
rollam― v uplynulém období a se změnou Statutu MV OP VK. Projednán byl návrh na úpravu
věcného hodnocení a výběrových kritérií pro individuální a grantové projekty.
Dne 6. listopadu 2009 se uskutečnilo mimořádné zasedání. Důvodem bylo schválení úprav
PD a kritérií pro hodnocení individuálních projektů ostatních s aplikací unit costs/lump sums.
Výbor rovněţ projednal a schválil revize OP VK. Všechny navrhované úpravy OP VK byly
dle MMR pouze technického charakteru a nemění zacílení OP VK. Na zasedání bylo
projednáváno nedostatečné čerpání finančních prostředků. Závěrem byl představen návrh na
sloučení oblastí podpory prioritní osy č. 4 do jedné oblasti podpory.
Řízená dokumentace
V únoru 2009 byla vydána 5. verze Příručky pro ţadatele OP VK5, v níţ byla doladěna
všechna pravidla a postupy na základě zkušeností z prvních výzev. V dubnu 2009 byla
vydána 2. verze Příručky pro příjemce OP VK6. Z příruček byly vyjmuty části, k jejichţ
aktualizaci zejména ve vazbě na upgrade monitorovacího systému dochází častěji a které jsou
nyní samostatně zveřejněny na internetových stránkách MŠMT.
V červnu byla Monitorovacím výborem schválena aktualizovaná verze Prováděcího
dokumentu OP VK ke dni 17. 6. 2009. Hlavní změny se týkaly Indikátorové soustavy OP VK,
zařazení nových příjemců, podporovaných aktivit a cílových skupin. Dále byla doplněna
moţnost poskytování veřejné podpory podle nově schváleného reţimu pro Českou republiku
ze dne 7. 5. 2009 – věc N236/2009 – „Český přechodný rámec―. Český přechodný rámec
bude vyuţit pro poskytování veřejné podpory pro projekty realizované v rámci vyhlášených
výzev v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání OP VK. Tento reţim
5

Tato příručka je pro projekty realizované na základě výzev vyhlášených do 31.12.2008 účinná aţ od data,ke
kterému nabude platnosti a účinnosti Příručka pro příjemce finanční podpory z OPVK verze 2.Pro projekty
předkládané na základě výzev vyhlášených od 1.1.2009 je datum účinnosti této příručky totoţné s datem
platnosti.

6

Datum platnosti: 15.4. 2009
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podpory umoţňuje poskytování přímé veřejné podpory do částky 500 000 EUR jednomu
příjemci v období 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010.
V říjnu byla ze strany odboru řízení OP VK ve vazbě na zkušenosti z implementace, nálezy
auditů a kontrol na místě a ve vazbě na plánované zavedení nové metody věcného hodnocení
a metody unit costs, dokončena úprava řízené dokumentace OP VK. Byly vydány následující
dokumenty: Manuál OP VK – 5. verze, Příručky k Manuálu OP VK, Příručka pro ţadatele o
finanční podporu z OP VK – 6. verze a Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK –
3. verze.7
Na mimořádném zasedání Monitorovacího výboru byla v listopadu schválena verze
Prováděcího dokumentu OP VK ke dni 6. 11. 2009. Hlavní změny byly následující: nová
oblast podpory 1.4, doplnění indikátorů v op 2.4 a 3.2 a sníţení aktivit v oblasti 3.1. Do PD
byla vloţena příloha č. 4 o způsobilosti a nezpůsobilosti některých aktivit a činností v rámci
prioritní osy 1 (původně se jednalo o Metodické dopisy č. 1 a 6).
Za účelem objasnění a jednoznačného výkladu některých postupů byly vydávány a
aktualizovány Metodické dopisy, které specifikují určité kapitoly Manuálu OP VK a příruček.
Na základě úprav v řízené dokumentaci došlo ke změně číslování metodických dopisů:
Metodický dopis č. 2 – Metodika individuálních projektů národních, jejichţ příjemcem
je MŠMT (aktualizace, platný k 6. 3. 2009)
Metodický dopis č. 2.2 – Metodika individuálních projektů národních (aktualizace,
platný od 1. 7. 2009)
Metodický dopis č. 3 – Specifika projektů technické pomoci OP VK (platný k 4. 3.
2009) aktualizace
Metodický dopis č. 4 – Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP
VK (aktualizace, platný od 1. 6. 2009)
Metodický dopis č. 5 – Reţijní náklady OP VK (platný od 14. 4. 2009) aktualizace
Metodický dopis č. 6 – Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 – Počáteční
vzdělávání (aktualizace, platný k 20. 3. 2009)
Metodický dopis č. 7 – Výklad kritérií přijatelnosti grantových a individuálních
projektů (aktualizace, platný od 1. 6. 2009)
Metodický dopis č. 7.2 – Výklad kritérií přijatelnosti grantových a individuálních
projektů (aktualizace, platný od 12. 6. 2009)
Metodický dopis č. 8 – Pravidla pro výpočet celkového bodového hodnocení projektů
u individuálních projektů ostatních a grantových projektů (platný od 4. 2. 2009)
Metodický dopis č. 9 – Pravidla a postupy pro jednání výběrových komisí grantových
projektů, individuálních projektů ostatních a Expertní skupiny OP VK pro individuální
projekty národní (platný od 11. 3. 2009)
7

Všechny uvedené dokumenty byly platné od 21. 10. 2009 a účinné od 30. října 2009.
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Metodický dopis č. 10.0 – Veřejná podpora (platný od 1. 6. 2009)
Metodický dopis č. 11 – Úprava postupů pro zadávání veřejných zakázek v rámci OP
VK (platný od 28. 7. 2009)
Metodický dopis č. 12 – Úprava postupu při pouţívání prvků povinné publicity OP
VK (platný a účinný od 18. 12. 2009).
Indikátory OP VK
Následující tabulka obsahuje indikátory OP VK, na jejichţ základě je posuzován pokrok
v realizaci.
Tabulka 2: Informace o věcném pokroku OP VK
Kód NČI
Kód
EU/Lisabon
Typ
indikátoru

063800
kontext

072700
kontext

072311
kontext

Název indikátoru

Podíl výdajů veřejných
rozpočtů na vzdělání na
HDP

Míra dlouhodobé
nezaměstnanosti –
celkem

Míra nezaměstnanosti
osob ze základním
vzděláním

072200
kontext

Míra zaměstnanosti
obyvatel ve věku 15-64let
– celkem

072201
kontext

Míra zaměstnanosti
obyvatel ve věku 15-64let
– muţi

072202
kontext

Míra zaměstnanosti
obyvatel ve věku 15-64let
– ţeny

Měrná
jednotka

%

%

%

%

%

%

Zdroj

ČSÚ

ČSÚ

ČSÚ

ČSÚ

ČSÚ

ČSÚ

Hodnota

2007

2008

2009

Cílová
hodnota
2015

dosaţená

4,61

4,1

N/A

N/A

N/A

výchozí

4,41

4,61

4,1

N/A

4,41

plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

dosaţená

2,8

2,1

N/A

N/A

N/A

výchozí

3,9

2,8

2,1

N/A

3,9

plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

dosaţená

20,1

19

N/A

N/A

N/A

výchozí

24,7

20,1

19

N/A

24,7

plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

dosaţená

66,1

66,6

N/A

N/A

N/A

výchozí

65,3

66,1

66,6

N/A

65,3

plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

dosaţená

74,8

75,4

N/A

N/A

N/A

výchozí

73,7

74,8

75,4

N/A

73,7

plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

dosaţená

46,4

46,6

43,32

N/A

43,32

výchozí

56,8

46,4

46,6

N/A

56,8

plánovaná

N/A

N/A

N/A

0,00

0,00

dosaţená

0,1

0,1

N/A

N/A

N/A

výchozí

0,1

0,1

0,1

N/A

0,1

Celkem

063900
kontext

Struktura obyvatelstva
podle nejvyššího
dosaţeného vzdělání –
bez vzdělání

%

ÚIV

plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

063910

Struktura obyvatelstva

%

ČSÚ

dosaţená

19,1

18,7

N/A

N/A

N/A
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kontext

podle nejvyššího
dosaţeného vzdělánízákladní

063920
kontext

Struktura obyvatelstva
podle nejvyššího
dosaţeného vzdělání –
střední bez maturity

063925
kontext

Struktura obyvatelstva
podle nejvyššího
dosaţeného vzdělání –
střední s maturitou

063930
kontext

063940
kontext

064301
kontext

Struktura obyvatelstva
podle nejvyššího
dosaţeného vzdělání –
terciární

Podíl osob s terciárním
vzděláváním (ve věkové
skupině 25-64let) na
celkovém počtu obyvatel
v dané věkové skupině

Průměrná délka
formálního vzdělávání
celkem

064112
kontext

Počet ţáků na učitele

062000
výstup

Podíl absolventů
středního vzdělávání
s maturitní zkouškou na
odpovídající populaci8

%

%

%

%

počet

ČSÚ

ČSÚ

ÚIV

ČSÚ

ÚIV

počet

ÚIV

%

ÚIV
ČSÚ

výchozí

19,2

19,1

18,7

N/A

19,2

plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

dosaţená

36,7

35,8

N/A

N/A

N/A

výchozí

37,2

36,7

35,8

N/A

37,2

plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

dosaţená

33,2

33,8

N/A

N/A

N/A

výchozí

32,6

33,2

33,8

N/A

32,6

plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

dosaţená

11

11,7

N/A

N/A

N/A

výchozí

10,9

11

11,7

N/A

10,9

plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

dosaţená

13,7

N/A

N/A

N/A

N/A

výchozí

13,5

13,7

N/A

N/A

13,5

plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

dosaţená

17,3

17,3

N/A

N/A

N/A

výchozí

17

17,3

17,3

N/A

17

plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

dosaţená

10,73

12,68

12,25

N/A

12,25

výchozí

13,1

10,73

12,68

N/A

13,1

plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

dosaţená

57,52

59,52

N/A

N/A

výchozí

56

57,52

N/A

56

8

Pouze denní studium.

9

Oficiální statistická data budou dostupná 1.6.2010 (www.uiv.cz).

N/A9
59,52
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062500
výsledek

Podíl studujících v
terciárním vzdělávání na
odpovídající populaci

06400011
výsledek

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

064310
výstup

Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů

%

%

počet

ÚIV

ČSÚ
Eurostat

plánovaná

N/A

N/A

N/A

59

59

dosaţená

29,46

29,87

N/A10

N/A

N/A

výchozí

45

29,46

29,87

N/A

45

plánovaná

N/A

N/A

N/A

55

55

dosaţená

5,6

5,6

7,8

N/A

7,8

výchozí
plánovaná

5,6
N/A

5,6
N/A

5,6
N/A

N/A
10

5,6
10

dosaţená

0

0

296712

N/A

2967

výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

10 395

10 395

Gestor OP plánovaná

dosaţená
064330
dopady

074600
výstup

Uplatnění absolventů
podle typu dosaţeného
vzdělání

Počet úspěšně
podpořených osob

výchozí
počet

počet

Gestor OP plánovaná

Provedení evaluační studie 3x za programovací období – na
počátku roku 200813 a v 2013 a 2015

dosaţená

0

0

5139

N/A

5139

výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

2 308 500

2 308 500

Gestor OP plánovaná

10

Oficiální statistická data budou dostupná 1.6.2010; doplněna data za rok 2008, stav ke dni 31. 12. 2009
(www.uiv.cz).
11

Monitorovací indikátor přečíslován z kódu 064100 na 064000 ke dni 1. 6. 2009. Název i definice indikátoru
zůstali beze změny. Doplněna data za rok 2008, stav ke dni 31. 12. 2009.
12

Doplněna data za rok 2008, stav ke dni 31. 3. 2010.

13

Dle uvedeného měla být zpracována evaluační studie týkající se uplatněni absolventů podle typu dosaţeného
vzdělání, vzhledem k pozdnímu nástupu procesu administrace by provedení studie nebylo relevantní.
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Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání. URL: < www.uiv.cz/>_[online].[cit.2010-31.13],
Český statistický úřad.URL: < www.czso.cz/>_[online].[cit.2010-31.13],
Výroční zprávy krajů, stav k 31. 12. 2009.

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. Z tohoto důvodu následující tabulky
uvádí přehled dle jednotlivých typů projektů a oblastí podpory. Všechny výzvy byly
vyhlášeny na souhrnné veřejné prostředky. Uvedeny jsou výzvy ukončené v roce 2009 a
výzvy průběţné k IP n a IPo.
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Tabulka 3: Přehled vyhlášených výzev na GP v op 1.1, 1,2,. 1.3
Podané ţádosti o podporu

Výzva
Oblast podpory

1.1

ZS

číslo
výzvy

datum
zahájení
výzvy

datum
ukončení
výzvy

Počet

částka v EUR

Počet

částka v EUR

jihočeský

2 16.03.2009

27.04.2009

3 787 878,79

92

15 024 150,92

11

1 360 111,97

jihomoravský

2 07.05.2009

04.06.2009

7 424 242,42

177

30 364 658,33

-

-

karlovarský

2 01.06.2009

08.06.2009

1 515 151,52

33

3 189 487,07

6

654 384,10

královéhradecký

2 23.02.2009

09.03.2009

3 409 090,91

83

14 745 502,64

20

2 852 529,31

liberecký

2 07.01.2009

27.02.2009

2 907 231,99

77

14 693 756,24

15

3 060 738,68

moravskoslezský

2 30.01.2009

13.03.2009

9 848 484,85

187

47 328 602,62

54

7 641 426,46

olomoucký

2 08.06.2009

30.06.2009

2 840 909,09

146

22 375 093,64

pardubický

2 16.03.2009

05.05.2009

3 066 355,20

102

17 775 334,61

16

2 726 279,68

plzeňský

2 03.06.2009

13.08.2009

2 462 121,21

79

12 606 495,64

-

-

středočeský

2 04.02.2009

31.03.2009

3 787 878,79

161

27 984 488,09

-

-

ústecký

2 07.07.2008

31.12.2012

5 113 636,36

12

7 254 174,43

8

7 427 955,91

ústecký

3 06.02.2009

31.12.2013

2 083 333,33

51

19 119 934,41

10

4 987 288,67

vysočina

2 30.03.2009

10.04.2009

3 555 871,21

88

16 285 878,41

23

3 900 874,69

zlínský

2 23.02.2009

03.04.2009

2 651 515,15

131

24 072 352,38

-

-

54 453 700,82

1 419

272 819 909,44

163

34 611 589,46

4

382 715,23

Celkem z 1.1
1.2

Alokace na výzvu EUR

Projekty s vydaným
Opatřením/Rozhodnutím/podepsanou
Smlouvou

jihočeský

2 16.03.2009

27.04.2009

1 515 151,52

16

1 882 960,88

jihomoravský

2 07.05.2009

04.06.2009

2 992 424,24

39

6 228 048,13

-

-
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karlovarský

2 01.06.2009

08.06.2009

946 969,70

17

2 058 901,92

4

281 642,83

královéhradecký

2 23.02.2009

09.03.2009

1 136 363,64

22

4 103 181,63

7

1 067 587,60

liberecký

2 07.01.2009

27.02.2009

1 060 605,72

21

3 513 496,84

6

1 060 605,72

moravskoslezský

2 26.01.2009

09.03.2009

4 924 242,42

43

7 459 811,69

-

-

olomoucký

2 08.06.2009

30.06.2009

1 439 393,94

33

4 315 077,07

-

-

pardubický

2 16.03.2009

05.05.2009

1 137 818,86

15

2 493 524,34

7

1 137 802,56

plzeňský

2 03.06.2009

13.08.2009

1 136 363,64

18

2 967 363,29

-

-

středočeský

2 04.02.2009

31.03.2009

2 272 727,27

33

5 697 914,37

-

-

ústecký

2 07.07.2008

31.12.2012

1 515 151,52

5

3 101 570,00

4

3 725 457,80

ústecký

3 06.02.2009

31.12.2013

757 575,76

24

7 509 250,48

3

1 406 720,04

vysočina

2 30.03.2009

10.04.2009

1 685 606,06

18

2 365 340,56

9

1 002 257,55

zlínský

2 23.02.2009

03.04.2009

1 325 757,58

24

3 090 324,37

3

488 299,92

23 846 151,87

328

56 786 765, 57

47

Celkem z 1.2

1.3

10 553 089,25

jihočeský

2 16.03.2009

27.04.2009

1 893 939,39

29

4 313 569,44

5

440 428,52

jihomoravský

2 07.05.2009

04.06.2009

4 545 454,55

68

13 932 909,31

-

-

karlovarský

2 01.06.2009

08.06.2009

1 136 363,64

19

1 976 314,52

10

1 077 055,77

královéhradecký

2 23.02.2009

09.03.2009

1 704 545,45

27

4 150 086,04

8

1 202 213,85

liberecký

2 07.01.2009

27.02.2009

1 321 469,13

28

4 597 290,53

8

1 262 408,14

moravskoslezský

2 26.01.2009

09.03.2009

6 561 121,66

36

9 680 146,87

-

-

olomoucký

2 08.06.2009

30.06.2009

1 704 545,45

47

7 401 815,43

-

-

pardubický

2 16.03.2009

05.05.2009

1 342 695,45

22

4 283 235,28

5

616 528,47

plzeňský

2 03.06.2009

13.08.2009

1 515 151,52

23

3 532 689,08

-

-

středočeský

2 04.02.2009

31.03.2009

3 409 090,91

40

8 752 645,24

-

-
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Celkem z 1.3

ústecký

2 07.07.2008

31.12.2012

2 651 515,15

8

5 254 192,20

3

2 487 715,38

ústecký

3 06.02.2009

31.12.2013

757 575,76

31

9 327 067,99

6

2 651 515,15

vysočina

2 30.03.2009

10.04.2009

2 708 333,33

31

4 774 511,25

13

1 895 711,03

zlínský

2 23.02.2009

03.04.2009

1 174 242,42

29

4 167 935,03

-

-

32 426 043,81

438

86 144 408,21

58

11 633 576,31

2158

415 751 083,21

268

56 798 255, 03

110 725 896,50
Celkový součet
Zdroj: MSC: sestava MSC246,Monit7: R-17, k 7.1. 2010, kurz: 26,40 EUR/CZK
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Tabulka 4: Přehled vyhlášených výzev na GP v oblast podpory 3.2 ukončených v roce 2009
Podané ţádosti o podporu
Projekty s vydaným Opa
datum
datum
Alokace
číslo
Oblast podpory ŘO/ZS
zahájení ukončení na výzvu
výzvy
výzvy
výzvy
EUR
Počet
částka v EUR
Počet
jihočeský

08

01

16.11.2009 04.01.2010

1 893 939

58

7 831 117

jihomoravský

04

01

27.10.2009 25.11.2009

3 787 879

104

17 506 321

karlovarský

12

01

0

2

232 985

královéhradecký

10

01

31.08.2009 04.09.2009

2 272 727

28

4 138 466

liberecký

01

01

15.10.2009 30.10.2009

2 050 085

35

4 901 361

moravskoslezský

07

01

21.09.2009 25.09.2009

7 315 548

91

16 068 822

olomoucký

05

01

14.09.2009 29.09.2009

1 886 931

27

3 879 670

pardubický

13

01

02.11.2009 06.01.2010

2 272 727

51

7 767 505

plzeňský

02

01

17.08.2009 30.09.2009

3 409 091

30

7 300 543

středočeský

11

01

29.09.2009 20.11.2009

568 182

81

17 539 932

ústecký

06

01

10.09.2009 18.09.2009

6 060 606

32

9 382 019

vysočina

09

01

29.09.2009 09.10.2009

2 651 515

35

5 234 263

zlínský

03

01

07.09.2009 19.10.2009

3 030 303

38

5 415 930

celkem
37 199 534
612
Zdroj: MSC: sestava MSC246,Monit7: R-17, k 7.1. 2010, kurz: 26,40 EUR/CZK

107 198 933

2010

Tabulka 5 : Přehled vyhlášených výzev na IPo ukončených v roce 2009
Podané ţádosti o podporu
Projekty s vydaným Opatřením
datum
datum
Alokace
Oblast
číslo
ŘO/ZS
zahájení
ukončení na výzvu
podpory
výzvy
výzvy
výzvy
EUR
Počet
částka v EUR
Počet
2.1

ŘO

13

15.04.2009 12.06.2009

3 787 879

35

6 033 927

-

2.2

ŘO

15

15.06.2009 25.09.2009 64 393 939

485

203 144 811

-

2.4

ŘO

12

02.02.2009 03.04.2009 23 674 242

130

90 240 650

36

299 419 388

36

celkem
91 856 060
650
Zdroj: MSC: sestava MSC246,Monit7: R-17, k 7.1. 2010, kurz: 26,40 EUR/CZK
Tabulka 6: Přehled vyhlášených výzev IP TP
datum
datum
Oblast
číslo
ŘO/ZS
zahájení
ukončení
podpory
výzvy
výzvy
výzvy

Alokace
na výzvu
EUR

Podané ţádosti o podporu
Počet

částka v EUR

Projekty s vydaným Opatř
Počet

5.1

ŘO

04

10.03.2008 31.10.2011 28 675 545

27

33 263 879

22

5.2

ŘO

04

10.03.2008 31.10.2011 28 675 545

18

3 656 429

14

5.3

ŘO

04

10.03.2008 31.10.2011 28 675 545

17

2 148 021

15

Celkem z 7.5.
86 026 635
62
Zdroj: MSC: sestava MSC246,Monit7: R-17, k 7.1. 2010, kurz: 26,40 EUR/CZK

39068329

51
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Tabulka 7: Přehled vyhlášených výzev IPn
Oblast
podpory

ŘO/ZS

číslo
výzvy

datum
zahájení výzvy

datum
ukončení
výzvy

Podané ţádosti o
podporu

Alokace na
výzvu EUR

Počet

částka v EUR

Projekty s v
Opatřením/Rozhodnutím/
Počet

4.1

ŘO

06

24.04.2008

30.06.2013

40 277 778

16

87 056 891

12

4.2

ŘO

06

24.04.2008

30.06.2013

40 277 778

8

24 038 377

6

4.3

ŘO

06

24.04.2008

30.06.2013

40 277 778

5

35 734 390

3

3.2

ŘO

11

11 363 636

1

11 363 636

1

30
Zdroj: MSC: sestava MSC246,Monit7: R-17, k 7.1. 2010, kurz: 26,40 EUR/CZK

1 581 193 294

22

celkem

15.12.2008

31.12.2013

částk
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V roce 2009 bylo v kategorii IP vyhlášeno 5 nových výzev, nicméně do tabulek jsou zařazeny
i 3 kolové výzvy z minulého období (výzva č. 08, 07, 09), jelikoţ aţ v roce 2009 došlo ke
schválení projektů a vydání rozhodnutí. Rovněţ pokračovala administrace projektů dvou
průběţných výzev k IPn (výzva č. 11 a č. 06).

2.1.B

Finanční údaje

Do konce roku 2009 byly příjemcům proplaceny prostředky ve výši 100 921 tis. EUR. Tato
částka zahrnuje v případě individuálních projektů ostatních jak předfinancování, tak i
průběţné platby uhrazené řídícím orgánem. V případě grantových projektů se jedná o
prostředky proplacené jednotlivými kraji v rolích zprostředkujících subjektů konkrétním
příjemcům (zálohové i průběţné). Prostředky, které poskytuje řídící orgán ve formě
předfinancování nebo průběţných plateb zprostředkujícím subjektům, zde zahrnuty nejsou,
neboť nejde o prostředky zaplacené příjemcům.
V projektech, jejichţ ţádosti o platby budou podávány na formuláři ex-post (tj. prioritní osa 4
a dále ta část prioritní osy 5, kde je příjemcem MŠMT), povaţuje řídící orgán za „výdaje
zaplacené subjektem odpovědným za platby příjemcům― aţ prostředky ze ţádostí o platbu
(ex-post) ve stavu „proplacena příjemci―.
Tabulka 8: Prioritní osy podle zdrojů financování (v EUR)
Výdaje
Výdaje
zaplacené
zaplacené
příjemcem
příjemcem
zahrnuté
zahrnuté
v žádostech
v žádostech
o platby
o platby
zaslaných ŘO
zaslaných
(doplněné dle
2
ŘO
1
pokynů NOK)

Výdaje
zaplacené
subjektem
odpovědným
za platby
3
příjemcům

Příslušný
příspěvek
z veřejných
zdrojů

Prioritní osa 1

130 975 229

2 889 919

2 889 919

z toho výdaje typu ESF

130 975 229

2 889 919

2 889 919

Prioritní osa 2

44 404 045

12 301

12 301

Fond ESF

44 404 045

12 301

12 301

Prioritní osa 3

9 490 631

0

0

Fond ESF

9 490 631

0

0

Prioritní osa 4a

12 139

12 138

12 138

Fond ESF

12 139

12 138

12 138

Prioritní osa 4b

933

934

934

Fond ESF

933

934

934

127 115 403
37 889 293
9 490 631
0
0

Celková
částka
obdržená od
EK*

55 268 839
56 388 264
26 090 579
18 977 635
1 459 818
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Prioritní osa 5a

4 814 984

1 956 583

1 956 583

Fond ESF

4 814 984

1 956 583

1 956 583

Prioritní osa 5b

43 238

17 516

17 516

Fond ESF

43 238

17 516

17 516

189 741 198

4 889 391

4 889 391

Celkový součet
Úhrn v regionech s
přechodnou podporou
v celkovém součtu
Úhrn v regionech bez
přechodné podpory v
celkovém součtu

3 749 081

6 522 645

33 666

58 393

178 278 075

164 766 173

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Výdaje typu ERDF v
celkovém součtu, je-li
operační program
spolufinancován ESF

0

0

0

-

0

Zdroj:
1Sestava MSC210/A za IP a MSC210/B za GG - sloupec Schválené žádosti o platbu od příjemců
2 R-sestava k 7.1.2010 za IP, M183 - F5/F05 Přehled stavů klasifikací platby OPVK za GG (za IP a GG
klasifikace platby refundace předfinancování ve stavu Schválena a výše)
3 Sestava MSC210/A za IP a MSC210/B za GG - sloupec Proplacené prostředky příjemcům
* Jedná se o zálohové platby obrdžené od EK + částky obdržené od EK na základě certifikovaných výdajů
(MSC2007 - Finanční monitoring programů - Platby z/do EK).

Tabulka 9: Finanční plán OP VK na programové období 2007-2013

Veřejné
prostředky
celkem
v EUR

Podíl na
celkové
alokaci OP
v%

Prioritní
osa/ oblast
podpory

Název prioritní
osy/oblasti podpory

Fond

Příspěvek EU
v EUR

1

Počáteční vzdělávání

ESF

612 077 738

720 091 457

33,47%

ESF

233 347 650

274 526 647

12,76%

ESF

108 497 793

127 644 462

5,93%

1.1

1.2

Zvyšování kvality ve
vzdělávání
Rovné příleţitosti dětí
a ţáků včetně dětí a
ţáků se speciálními
vzdělávacími
potřebami
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1.3

1.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
4
4a

4.1

4.2

4.3

4b

Další vzdělávání
pracovníků škol a
školských zařízení
Zlepšení podmínek pro
vzdělávání na
základních školách
Terciární vzdělávání
pracovníků škol a
školských zařízení
Vyšší odborné
vzdělávání
Vysokoškolské
vzdělávání
Lidské zdroje ve
výzkumu a vývoji
Partnerství a sítě
Další vzdělávání
Individuální další
vzdělávání
Podpora nabídky
dalšího vzdělávání
Systémový rámec
celoţivotního učení
Systémový rámec
celoţivotního 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
celoţivotního učení
(cíl Regionální
konkurenceschopnost
a zaměstnanost)

ESF

110 857 295

130 420 348

6,06%

ESF

159 375 000

187 500 000

8,72%

ESF

626 536 268

737 101 492

34,26%

ESF

75 735 153

89 100 180

4,14%

ESF

220 320 446

259 200 525

12,05%

ESF

206 550 418

243 000 492

11,29%

ESF
ESF

123 930 251
289 895 324

145 800 295
341 053 322

6,78%
15,85%

ESF

144 947 662

170 526 661

7,93%

ESF

144 947 662

170 526 661

7,93%

ESF

227 082 812

267 156 249

12,42%

ESF

210 862 611

248 073 660

11,53%

ESF

76 423 655

89 910 182

4,18%

ESF

61 965 125

72 900 147

3,39%

ESF

72 473 831

85 263 331

3,96%

ESF

16 220 201

19 082 589

0,89%

26
Výroční zpráva OP VK za rok 2009

4.1

Systémový rámec
počátečního
vzdělávání
Systémový rámec
terciárního
vzdělávání a rozvoje
lidských zdrojů ve
výzkumu a vývoji
Systémový rámec
dalšího vzdělávání
Technická pomoc
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
Informovanost a
publicita programu
Absorpční kapacita
subjektů
implementujících
program
-

ESF

5 878 743

6 916 168

0,32%

ESF

4 766 548

5 607 703

0,26%

ESF

5 574 910

6 558 718

0,30%

ESF

73 122 639

86 026 635

4,00%

ESF

72 473 831

85 263 331

3,96%

ESF

65 226 448

76 736 998

3,57%

ESF

3 623 692

4 263 167

0,20%

ESF

3 623 691

4 263 166

0,20%

ESF

648 808

763 304

0,04%

ESF

583 927

686 973

0,03%

ESF

32 441

38 166

0,00%

ESF

32 440

38 165

0,00%

ESF

1 828 714 781 2 151 429 155

100,00%

celkem cíl Konvergence

ESF

1 811 845 772 2 131 583 262

99,08%

celkem cíl Regionální
konkurenceschopnost a
zaměstnanost

ESF

4.2

4.3
5
5a
5a.1
5a.2

5a.3

5b

5b.1
5b.2

5b.3
Celkem

16 869 009

19 845 893

0,92%

Zdroj:PD OP VK ke dni 6.11. 2009
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Předběţné platby
V letech 2007 aţ 2009 byly poskytnuty Evropskou komisí zálohové platby v celkové výši
164 584 330,29 EUR. Dále byla zaslána jedna průběţná platba ve výši 181 843,00 EUR.
Celkem tak byly ze strany EK poskytnuty platby ve výši 164 766 173,29 EUR.
Tabulka 10: Seznam předběţných plateb

20.11.2007
23.4.2008
5.2. 2009
28.4.2009

předběţná platba ve výši
předběţná platba ve výši
předběţná platba ve výši
předběţná platba ve výši

€ 36 574 295,62
€ 54 861 443,43
€ 36 574 295,62
€ 36 574 295,62

Zdroj: MSC2007, kurs: 26,40 CZK/EUR

Certifikace
V rámci prvního certifikačního období (1. 1. 2007 – 15. 9. 2009) byla předloţena první
souhrnná ţádost o platbu OP VK, která je uvedena v následující tabulce. Tato SŢoP OP VK
byla certifikována v listopadu 2009.
Tabulka 11: Přehled schválených a proplacených SŢoP OP VK v rámci prvního certifikačního období
(1. 1. 2007 – 15. 9. 2009)
Zahrnuto v SŢoP OP VK
Částka
Částka
Proplacena proplacená v proplacená
Registrační
Odeslána
Typ
Příjemce
SŢoP OP VK
ze strany rámci SŢoP
v rámci
číslo
na PCO
projektu projektu
PCO
OP VK
SŢoP OP
projektu/GG
(CZK)
VK (EUR)
CZ.1.07/1.1.13
1. SŢoP OP VK
21. 8.
14. 9.
4 622
181 843
GG
ÚSK
CZ.1.07/1.2.07
(CZ.1.07/2009/01)
2009
2009
449,22
CZ.1.07/1.3.07
4 622
Celkem
181 843
449,22
Zdroj: MSC2007 ke dni 31. 12. 2009

V rámci druhého certifikačního období (16. 9. 2009 – 31. 1. 2010) byly do 31. 12. 2009
předloţeny další SŢoP OP VK, které jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 12: Přehled schválených a proplacených SŢoP OP VK v rámci druhého certifikačního období
(16. 9. 2009 – 31. 1. 2010).14
Zahrnuto v SŢoP OP VK

14

Data nejsou za celé druhé certifikační období, ale k 31.12. 2009
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SŢoP OP VK

Částka
Částka
Proplacena proplacená v proplacená
Odeslána
Typ
Příjemce
ze strany rámci SŢoP
v rámci
na PCO
projektu projektu
PCO
OP VK
SŢoP OP
(CZK)
VK (EUR)

2. SŢoP OP VK
(CZ.1.07/2009/02)

12. 10.
2009

4. 2. 2010

1 429
605,82

54 152

IP (TP
krajů)

ZLK

3. SŢoP OP VK
(CZ.1.07/2009/03)

30. 11.
2009

21. 12.
2009

1 994
436,03

76 164

IP (TP
krajů)

MSK

Celkem

3 424 041,85

Registrační číslo
projektu/GG
CZ.1.07/5.1.00/04.0010
CZ.1.07/5.3.00/04.0012
CZ.1.07/5.1.00/04.0007

130 316

Zdroj: MSC2007 ke dni 31. 12. 2009

Mezi důvody nízké certifikace v roce 2009 patřily zejména:
- pomalé provádění oprav ze strany TescoSW/S&T v IS M7+/IS MSC2007 u chybně
zadaných ţádostí o platby;
- chybovost při zadávání ţádostí o platby do IS M7+ vlivem nedostatku metodických
postupů ohledně správné administrace ţádostí o platbu;
- problematický přechod z financování ex-ante na ex-post u projektů, jejichţ příjemcem
je organizační sloţka státu nebo její příspěvková organizace (nutnost převést jiţ
zadané ţádosti o platbu v IS M7+/IS MSC2007 z reţimu ex-ante do reţimu ex-post,
nutnost vypracovat metodické pokyny pro administraci ţádostí o platbu v IS M7+
v reţimu ex-post);
- prodluţování lhůt při administraci projektových ţádostí a ţádostí o platbu;
- zpoţďování ve vyhlašování výzev OP VK;
- nedostatečná personální kapacita na ZS a ŘO OP VK.
Naplňování pravidla n+3/n+2
ŘO OP VK v měsíčních intervalech sleduje a vyhodnocuje naplňování pravidla n+3/n+2
podle jednotlivých oblastí podpory. Sledovány jsou jednotlivé fáze realizace programu: objem
vyhlášených výzev, předloţených projektových ţádostí, schválených projektů, proplacených
prostředků příjemcům a objem certifikovaných prostředků. Tyto objemy jsou porovnávány
k limitu nutnému pro splnění pravidla n+3/n+2.
Predikce budoucího čerpání jsou vypracovávány na základě podkladů dodávaných
v měsíčních intervalech od subjektů přímo administrujících jednotlivé ţádosti o platbu. ŘO
OP VK iniciuje takovou úpravu finančního plánu v Monit7+, která by umoţňovala vyuţívat
finanční plány pro predikce budoucího čerpání prostředků OP VK podle pravidla n+3/n+2.
Finanční plány v Monit7+ by byly aktualizovány samotnými příjemci v Benefit7 při
předkládání kaţdé další průběţné ţádosti o platbu podle skutečné výše vyúčtovaných
prostředků. Predikce vycházející z takto aktualizovaných finančních plánů budou poskytovat
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reálný pohled na budoucí čerpání OP VK. Následující tabulka prezentuje stav naplňování
pravidla n+3/n+2 k 31. 12. 2009.
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Tabulka 13: Naplňování pravidla n+3/n+2 (v EUR)

roční

Certifikované
výdaje
předloţené EK
roční

Ţádosti o průběţné
platby na EK, ale
neproplacené
roční

a

b

c

d

e=b+c+d

f

g=f-a

227 070 511

0

36 574 296

0

0

36 574 296

36 574 296

36 574 296

238 173 571

0

54 861 443

0

0

54 861 443

91 435 739

91 435 739

2009

249 325 874

0

73 148 591

181 843

0

73 330 434

164 766 173

164 766 173

2010

260 998 433

227 070 511

0

42 400 000

20 000 000

62 400 000

227 166 173

95 662

2011

272 677 243

465 244 082

0

238 300 000

0

238 300 000

465 466 173

222 091

2012

284 314 737

714 569 956

0

249 500 000

0

249 500 000

714 966 173

396 217

2013

296 154 412

1 248 245 632

0

428 700 000

105 000 000

533 700 000

1 248 666 173

420 541

2014

0

1 532 560 369

0

284 400 000

0

284 400 000

1 533 066 173

505 804

2015

0

1 828 714 781

0

295 648 608

0

295 648 608

1 828 714 781

0

1 539 130 451

125 000 000

1 828 714 781

1 828 714 781

0

Celková alokace EU
prostředků
Finanční plán
- rok
2007 - 2013

n+3 /n+2
limity

Zálohy z EK

souhrnné

- roční
2007
2008

Total
1 828 714 781
1 828 714 781 164 584 330
Zdroj: IS MSC2007, odhad ŘO OP VK ke dni 31. 12. 2009

Certifikované výdaje
Certifikované výdaje
/ ţádosti o platby z
/ ţádosti o platby
ČR
roční
souhrnné

Rozdíl mezi
limity a
platbami
souhrnné
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Pro účely naplnění pravidla n+3/n+2 přijal ŘO OP VK taková opatření, která minimalizují
potenciální riziko automatického zrušení závazku a vedoucí k zefektivnění procesu čerpání
prostředků EU. Konkrétně se jedná o opatření shrnutá v následujícím textu.
ŘO zahájil v oblasti koordinace procesů vedoucích k certifikaci výdajů jednání s příslušnými
ministerstvy. S Ministerstvem práce a sociálních věcí jako koordinátorem ESF v ČR a jako
ŘO OP LZZ se zkušenostmi z předchozího programového období se v prvním pololetí roku
2010 uskuteční pracovní jednání týkající se administrace ţádostí o platbu a finančního
plánování z hlediska naplňování pravidla n+3/n+2. S Národním orgánem pro koordinaci se
uskuteční schůzka k problematice čerpání OP VK s cílem analyzovat riziková místa v procesu
realizace programu. S Platebním a certifikačním orgánem bude projednávána moţnost
mimořádné certifikace ve čtvrtém kvartálu roku 2010.
Dále ŘO OP VK vytváří seznam konkrétních opatření s časovým harmonogramem a
odpovědností jednotlivých odborů za jejich naplňování. Opatření se týkají zejména
optimalizace procesu v následujících oblastech: monitorovací systémy, odborná školení
pracovníků zapojených do implementace programu, administrace ţádostí o platbu a
souhrnných ţádostí o platbu, posílení personální kapacity ŘO OP VK, pravidelné měsíční
sledování a vyhodnocování naplňování pravidla n+3/n+2 na základě dat z monitorovacího
systému.
V rámci OP VK je vyuţíváno kříţové financování, které je ve vyhlašovaných výzvách
umoţněno obvykle ve výši 10%. Zájem příjemců o vyuţití kříţového financování je
proměnlivý a v jednotlivých výzvách se liší. V rámci uzavřených výzev se pohybuje podíl
kříţového financování v rozmezí 1 – 2 %. U výzev vyhlášených kraji se podíly kříţového
financování na schválených rozpočtech pohybují od 0 do 9 % s mediánem 1,47 %. V případě
grantových projektů činí v uzavřených smlouvách celkový podíl kříţového financování na
celkovém rozpočtu projektů 2,29 %. Kolem 2 % kříţového financování se pak dá očekávat
také skutečné čerpání. Zatím je však vzorek průběţných ţádostí o platbu k hodnocení malý.
Výši kříţového financování ovlivnily stanovené podmínky výzev a ukazuje se, ţe příjemcům
mohl být stanoven vyšší podíl.
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. Zeměpisná poloha je uvedena v úrovni celé ČR.
Tabulka 14: Kumulativní rozdělení alokací z příspěvku Společenství podle kategorií ve výroční a závěrečné
zprávě o provádění
Prioritní
téma

Forma
financování

Typ
území

Hospodářská
činnost

Zeměpisná
poloha

62

1

1

18

CZ0

Částka v
CZK

Částka v
EUR

676 875 502

25 639 224
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62
1
5
72
1
1
72
1
5
73
1
1
74
1
1
74
1
5
81
1
1
81
1
1
81
1
5
85
1
1
86
1
1
Zdroj: IS MSC2007, 7.1 2010, kurs: 26,40 CZK/EUR

2.1.D

18
18
18
18
18
18
17
18
18
17
17

CZ0
CZ0
CZ0
CZ0
CZ0
CZ0
CZ0
CZ0
CZ0
CZ0
CZ0

118 793 522
6 505 006 945
609 396 905
255 000 000
1 279 222 537
37 393 584
126 869 254
204 552 090
6 238 481
520 155 526
119 534 002

4 499 755
246 401 778
23 083 216
9 659 091
48 455 399
1 416 424
4 805 654
7 748 185
236 306
19 702 861
4 527 803

Pomoc podle cílových skupin

Příjemci OP VK, od kterých se odvíjí i podpořené cílové skupiny, mohou být: ústřední orgány
státní správy, přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy, kraje, města a obce,
školy a školská zařízení, všechny typy VŠ, VOŠ a další instituce terciárního vzdělávání,
sdruţení asociace škol, nestátní neziskové organizace, profesní organizace zaměstnavatelů,
profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové, zaměstnavatelé,
organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, organizace působící v oblasti
volného času dětí a mládeţe, instituce vědy a výzkumu, vývojová a inovační centra,
zdravotnická zařízení, instituce poskytující poradenství pro oblast dalšího vzdělávání.
V následující tabulce je uvedeno rozdělení finančních prostředků dle právní formy příjemce
v roce 2009.
Tabulka 15: Rozdělení finančních prostředků dle právní formy příjemce v roce 2009

obce a města

kraje
%

%

%

%

finance
(objem
veřejných
prostředků smlouva)

počet

finance
(objem
veřejných
prostředků smlouva)

počet

1,02%

1,86%

2,08%

stát a jeho instituce a
organizace
%

%

počet

podnikatelské
subjekty
%

%

finance
(objem
veřejných
prostředků smlouva)

počet

finance
(objem
veřejných
prostředků smlouva)

67,83%

55,23%

9,81%

14,13%

2

96,08%

96,34%

1,96%

3

100,00%

100,00%

4

100,00%

100,00%

17,65%

65,93%

78,58%

72,55%

6,07%

neziskový sektor
%

%

počet

ostatní
%

%

finance
(objem
veřejných
prostředků smlouva)

počet

finance
(objem
veřejných
prostředků smlouva)

17,02%

22,76%

2,86%

4,78%

1,91%

1,96%

1,75%

7,41%

9,44%

12,53%

1,89%

2,03%

Prioritní
osa

1

5
OP

0,62%

82,35%

34,07%

3,20%

4,15%

0,82%

1,32%

Zdroj: IS MSC2007, 7.1 2010
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Seznam příjemců je dostupný na webu MŠMT http://www.msmt.cz/strukturalnifondy/souhrnny-seznam-prijemcu-financni-pomoci a je aktualizován dvakrát ročně.
Vybrané projekty jsou uveřejněny na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/projekty-msmtipn .
Od příjemců programu se odvíjí podpořené cílové skupiny v realizovaných projektech a
vyhlášených výzvách.
V oblasti podpory 1.1 jsou hlavní cílovou skupinou ţáci škol. 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 oblasti podpory 1.2 jsou hlavní cílovou skupinou ţáci škol a školských zařízení se
speciálními vzdělávacími potřebami. Převaţujícím zaměřením podpořených 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 oblasti podpory 1.3 jsou hlavní cílovou skupinou pracovníci škol a školských zařízení a to
především v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
V roce 2009 byly v prioritní ose 2 Terciární vzdělávání vyhlášeny 4 výzvy k předkládání
individuálních projektů.
Výzva na oblast podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání byla zaměřena na podporu cílové
skupiny studentů VOŠ, pedagogických pracovníků VOŠ včetně odborníků z praxe, kteří
působí na VOŠ.
Ve výzvě na op 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byly podpořeny cílové skupiny studentů VŠ,
akademických pracovníků VŠ, ostatních pracovníků VŠ, zájemců o studium na VŠ,
pedagogických pracovníků základních, středních a VOŠ (v případě poskytování poradenských
sluţeb a podpory talentovaných ţáků).
V oblasti podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji nebyla vyhlášena v roce 2009
ţádná výzva. Podpořeny byly cílové skupiny v rámci projektů první výzvy č. 09 a to
akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol zabývající se VaV, pracovníci výzkumných a
34
Výroční zpráva OP VK za rok 2009

vývojových institucí, studenti vysokých škol, zájemci o vědecko-výzkumnou práci zejména
z řad ţáků, studentů a pedagogických pracovníků základních, středních a vyšších odborných
škol.
V oblasti podpory 2.4 Partnerství a sítě byly vyhlášeny v roce 2009 dvě výzvy. Cílem těchto
výzev bylo podpořit cílové skupiny studentů vyšších odborných škol, vysokých škol;
pedagogických a nepedagogických pracovníků vyšších odborných škol; akademických a
ostatních pracovníků vysokých škol, pracovníků zabývajících se vzděláváním, výzkumem a
vývojem, kteří působí ve výzkumných organizacích splňujících Rámec Společenství pro státní
podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C323/01). V op 3.2 byla ukončena průběţná výzva
pro předkládání individuálních projektů národních. Byl schválen jeden projekt, jehoţ cílem je
podpořit lektory, pracovníky vzdělávacích institucí a účastníky dalšího vzděláváním s cílem
vytvořit sítě středních škol, při kterých vzniknou centra celoţivotního učení.
Rovněţ všechny kraje vyhlásily v op 3.2 1. výzvu k předkládání ţádostí o finanční podporu.
Hlavní cílovou skupinou v dané oblasti podpory jsou účastníci dalšího vzdělávání a lektoři
spolu s pracovníky vzdělávacích institucí.
V op 4.1 byli ve schválených projektech podpořeni ţáci škol a školských zařízení, ţáci se
speciálními vzdělávacími potřebami, ţáci ohroţeni předčasným odchodem ze základní
docházky. Dále byli podpořeni pracovníci škol a školských zařízení s cílem vytvořit
koordinátory ŠVP, metodiky, proškolit pracovníky v nových metodách výuky atd.
V op 4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání jsou ve schválených projektech podpořeni
zaměstnanci vysokých škol, vyšších odborných škol a výzkumných a vývojových institucí a
studenti vyšších odborných škol a vysokých škol.
V op 4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání byli ve schválených projektech podpořeni
účastníci dalšího vzdělávání prostřednictvím institucí poskytujících další vzdělávání a
institucí poskytujících poradenství v oblasti dalšího vzdělávání.
V prioritní ose 5 byli podpořeni pracovníci implementační struktury, zástupci monitorovacího
výboru, pracovních skupin, zástupci ţadatelů a příjemců a široká i odborná veřejnost.
Podrobněji se projektům technické pomoci věnuje kapitola 3.5 a 6.
Údaje o účastnících operačního programu ESF dle priorit
Tabulka 16: Údaje o účastnících OP VK
Kód
Název
07.41.00 celkem
Počet účastníků za rok
07.47.00 noví účastníci

Poznámka

Hodnota
2007

Hodnota
2008

Hodnota
2009

0

0

93 256

0

0

93 256
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07.41.93 odcházející účastníci
07.48.00 lidé, kteří se OP účastnili
jiţ v předchozím roce
detailní členění podle
pohlaví
07.41.01 muţi
07.41.02 ţeny
detailní členění podle
postavení na trhu práce
07.41.04 zaměstnaní

07.41.05

07.41.06

07.41.07

07.41.08

Fyzické osoby závislé na
příjmu na základě
pracovního poměru nebo
obdobného vztahu.
osoby samostatně
Fyzické osoby, které
výdělečně činné
podnikají na vlastní účet a
jejich příjmy nejsou závislé
na pracovním poměru nebo
obdobném vztahu.
dlouhodobě nezaměstnaní Uchazeči o zaměstnání
podle § 24 a násl. zákona
č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, kteří
jsou v evidenci déle neţ 6
měsíců u osob do 25 let a
déle neţ 12 měsíců u osob
nad 25 let.
nezaměstnaní celkem
uchazeči o zaměstnání
podle § 24 a násl. zákona
č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů.
neaktivní osoby celkem
Osoby které nejsou
zaměstnané, ale současně
nesplňují podmínky pro
zařazení mezi osoby
nezaměstnané (nehledají
aktivně práci nebo nejsou
připraveny k nástupu do
práce). Např. starobní
důchodci, invalidní
důchodci, ţeny
v domácnosti, rentiéři,
osoby připravující se na
výkon budoucího povolání
apod.

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

44 930
48 326

0

0

18 695

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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07.41.09 neaktivní osoby ve
vzdělávání či odborné
přípravě (ţáci, studenti a
učni)

detailní členění podle
věku
07.41.18 mladí lidé 15–24 let
07.41.19 starší pracovníci 55–64
let
detailní členění podle
znevýhodnění
07.41.25 menšiny

07.41.26 migranti

07.41.27 zdravotně znevýhodnění

07.41.28 ostatní znevýhodněné
skupiny

Ta část neaktivních osob,
která se připravuje na
výkon budoucího povolání
(ţáci základních a středních
škol, studenti vyšších
odborných a vysokých
škol)

Skupiny osob, které se
určitým znakem
(národností, náboţenstvím,
jazykem, kulturními zvyky
apod.) odlišují od ostatních
občanů státu, coţ je
znevýhodňuje v přístupu ke
zdrojům a na trh práce.
Skupina přistěhovalců
v ČR, která zahrnuje
nelegální imigranty,
ţadatele o azyl, uznané
azylanty, cizince
s uděleným dlouhodobým
nebo trvalým pobytem
v ČR.
Do této kategorie patří
v souladu s § 67 zákona
č. 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti fyzické
osoby, které jsou
a)
orgánem sociálního
zabezpečení uznány plně
invalidními,
b)
orgánem sociálního
zabezpečení uznány
částečně invalidními,
c)
rozhodnutím úřadu
práce uznány zdravotně
znevýhodněnými.
Osoby s jiným
znevýhodněním při vstupu
na trh práce, neţ zahrnují
výše uvedené kategorie
(např. ţáci se speciálními
potřebami).

0

0

74 561

0

0

31 877

0

0

4 303

0

0

5 128

0

0

1 687

0

0

10 455

0

0

0
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detailní členění podle
dosaţeného vzdělání
07.41.41 základní ISCED 1 a 2
0
0
29 729
07.41.42 střední ISCED 3
0
0
2 905
07.41.43 nástavbové studium
ISCED 4
0
0
293
07.41.44 vysokoškolské ISCED 5 a
6
0
0
16140
Zdroj: Data získána expertním odhadem na základě veřejné zakázky „Stanovení hodnot monitorovacích
indikátorů OP VK“

2.1.E

Vrácená nebo znovu pouţitá pomoc

Za rok 2009 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 analýza15

Vyhlášené výzvy
První výzvy byly vyhlášeny v prosinci 2007. Většina výzev byla vyhlášena v průběhu roku
2008. Koncem roku 2009 byly jiţ vyhlášeny výzvy ve všech oblastech podpory vyjma oblasti
podpory 3.1 Individuální další vzdělávání, ve které doposud nebyla vyhlášena ţádná výzva.
V rámci této oblasti podpory je připravován projekt, jehoţ finanční objem pokryje celou
alokaci. Vyhlášení výzvy je plánováno v průběhu roku 2010.
Ostatní oblasti podpory vyuţily svou alokaci zatím zhruba z poloviny. U těch oblastí, kde
byla identifikována nízká vyuţitelnost alokace (2.1, 2.3, 2.4, 4.2), tzn. bylo předloţeno malé
mnoţství kvalitních projektových ţádostí, finanční objem projektových ţádostí byl niţší neţ
alokace na výzvu, došlo k vyhlášení specifických výzev (2.4) nebo došlo k plánovanému
pozastavení vyhlašování výzev (2.1).
Specifické výzvy na výše zmíněné oblasti podpory jsou pro zajištění vyčerpání alokace
diskutovány po věcné stránce se zástupci aplikační sféry. Cílem diskuse je konkrétní zacílení
výzev na uţší oblast aktivit a příjemců, např. v oblasti 2.4 bude v roce 2010 vyhlášena výzva
na podporu zavedení metodiky full cost na všech mimopraţských vysokých školách.
K pozastavení vyhlašování výzev došlo v oblasti 2.1 vzhledem k dlouhodobému záměru
MŠMT transformovat vyšší odborné školy, které jsou potenciálními ţadateli. V případě
schválení transformace VOŠ budou finanční prostředky programu vyuţity na tuto
15

Kapitola 2.1.F obsahuje informace poţadované v pokynech MMR-NOK. Podrobnější zhodnocení je rovněţ
součástí kapitoly3.
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transformaci. V případě, ţe dojde ke zrušení institutu VOŠ, bude provedena realokace těchto
prostředků do jiných oblastí podpory nebo prioritních os.
Na základě vyhodnocení vyhlášených výzev, potřeb potenciálních ţadatelů, a zároveň ve
vztahu ke strategickému přístupu ke vzdělávání bylo provedeno jiţ několik realokací a další
jsou plánovány:
1) V rámci prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání došlo k realokaci zbývajících částí
alokace na individuální projekty z oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3 do nově vzniklé
oblasti podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Tato
„nová― oblast podpory je specificky zaměřena pouze na základní školy a její realizace
bude probíhat zjednodušeným způsobem. Samotné vyhlášení výzvy je podmíněno
schválením novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
Předpokládaným termínem projednání a schválení novely je květen 2010. Objem
finančních prostředků v nové oblasti podpory je 4,5 mld. Kč. V návaznosti na účinnost
novely vyhlásí řídící orgán v průběhu května 2010 výzvu.
2) V prioritní ose 4 Systémový rámec celoţivotního učení došlo začátkem roku 2010 ke
sloučení všech oblastí podpory do jedné nové oblasti podpory 4.1 – Systémový rámec
celoţivotního učení. Výzva bude vyhlášená po dokončení úprav v monitorovacím
systému, tzn. v průběhu dubna 2010.
Čerpání
V následující tabulce je uveden reálný pokrok v implementaci kumulativně od začátku
realizace programu. Tabulka rovněţ umoţňuje sledovat fáze čerpání, tzn. objem
kontrahovaných prostředků, proplacených a certifikovaných16.
Tabulka 17: Reálný pokrok OP
Celková
alokace
podpory za
celé
Prioritní osa /
programové
Oblast
období
podpory
2007-2013
a
1.1
1.2
1.3
Celkem PO 1

16

Projekty
schválené k
financování

b

374 220 757
131 919 436
155 520 312
59 260 609
190 350 385
67 153 788
720 091 454 258 333 834

b/a

Proplacené
prostředky
příjemcům

b/a

b
35%
67 983 076
38%
26 381 548
35%
32 750 779
36% 127 115 403

18%
17%
17%
18%

Certfikované
prostředky

Certfikované
prostředky
109 509
73 503
30 921
213 933

c/a

0,03%
0,05%
0,02%
0,03%

Projekty se rozumí IP a GG.
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2.1
2.2
2.3
2.4
Celkem PO 2
3.1
3.2
Celkem PO 3
4a.1
4a.2
4a.3
Celkem PO 4a
4b.1
4b.2
4b.3
Celkem PO 4b

89 100 180
0
259 200 524
47 772 873
243 000 492
34 603 448
145 800 294
20 448 701
737 101 490 102 825 022
170 526 662
0
170 526 661
118 750 217
341 053 323 118 750 217
89 910 182
46 928 343
72 900 147
18 947 634
85 263 331
28 014 083
248 073 660 93 890 060
6 916 168
3 608 318
5 607 703
1 456 883
6 558 717
2 154 001

0%
18%
14%
14%
14%
0%
70%
35%
52%
26%
33%
38%
52%
26%
33%

0
13 787 889
14 130 453
9 970 952
37 889 293
0
9 490 631
9 490 631
0
0
0
0
0
0
0

0%
5%
6%
7%
5%
0%
6%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

19 082 588

7 219 201

38%

0

0%

0 0,00%

267 156 248
67 358 032
11 936 867
5 968 432
85 263 331
603 010
106 862
53 432
763 304

101 109 261
29 531 076
1 955 421
1 956 960
33 443 457
265 187
17 560
17 573
300 320

38%
44%
16%
33%
39%
44%
16%
33%
39%

0
3 331 141
256 279
161 661
3 749 081
29 913
2 301
1 452
33 666

0%
5%
2%
3%
4%
5%
2%
3%
4%

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

86 026 635 33 743 777 39%
3 782 747 4%
2 151 429
Celkem OP VK
614 762 111 29% 178 278 075 8%
150
Zdroj: MSC R210A, 210B, kurs: 26,40 CZK/EUR

0

0%

Celkem PO 4
5a.1
5a.2
5a.3
Celkem PO 5a
5b.1
5b.2
5b.3
Celkem PO 5b
Celkem PO 5

213 933 0,01%

K 31. 12. 2009 byly schváleny projekty (IP, GG) v celkovém objemu 614 762 111 EUR, coţ
představuje 29 % finančních prostředků na program, z toho bylo příjemcům proplaceno 178
278 075 EUR (8 % alokace na program).
Podle prioritních os bylo nejvíce finančních prostředků kontrahováno v PO 1, kde byly
schváleny projekty v celkové výši 258 333 834 EUR (36 % alokace na PO V této prioritní ose
byl rovněţ příjemcům proplacen největší objem finančních prostředků. Čerpání v PO 1
v následujícím roce dále podpoří výzva v oblasti podpory 1.4, kde budou realizovány projekty
financované prostřednictvím Standardní stupnice jednotkových nákladů.
Vzhledem k alokaci na osu je ve všech osách (kromě PO2) , kontrahováno 35% - 39 %
alokace.
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V roce 2009 byly úspěšně odstraněny překáţky v implementaci oblasti podpory 3.2, která
spadá do reţimu veřejné podpory, tzn. byly vyjasněny podporované aktivity a pravidla
veřejné podpory.
Přes výrazný pokrok ve schvalování projektů, je úroveň čerpání OP VK nízká a to jak na
úrovní proplacených prostředků příjemcům tak z pohledu certifikace. K 31. 12. 2009 byly
certifikovány výdaje pouze v PO 1, coţ představuje 0,01% alokace na program. Na základě
těchto skutečností přijal koncem roku 2009 ŘO OP VK řadu opatření. Jedním z nich je
zavedení pravidelných Pracovních skupin pro certifikaci (počátkem roku 2010), jejichţ
hlavním úkolem bude zvýšit čerpání.
Naplňování cílů strategických dokumentů
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. 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. Z hlediska provázanosti priorit podporuje OP VK
zejména prioritní osu Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti. Jisté implikace lze
nalézt rovněţ v prioritních osách Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky, Ţivotní
prostředí a dostupnost a Vyváţený harmonický rozvoj území ČR.
Cíl II je realizován prioritní osou Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti, která se
zaměřuje na aktivizaci lidského potenciálu ČR rozvojem celoţivotního vzdělávání a motivací
k němu jako reakcí na trendy vyvolané rozvojem znalostní ekonomiky, které probíhají
v evropském prostoru, a na potřebu zvyšování adaptability a flexibility společnosti na procesy
odehrávající se v globalizovaném světě, s důrazem i na jazykovou vybavenost a IT
kompetence. Dále se zaměřuje na zvyšování kvalifikace a adaptability lidských zdrojů, a tím i
zaměstnatelnosti a uplatnitelnosti v souladu s potřebami rozvoje ekonomiky a trhu práce.
S tím úzce souvisí podpora vzdělávání pro podnikání a podpora opatření směřujících
k inkluzívnímu a pruţnému trhu práce s kvalifikovanou, flexibilní a zdravou pracovní silou.
Jedná se tedy o čtyři hlavní oblasti: Vzdělávání, Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti,
Posilování sociální soudrţnosti a Rozvoj informační společnosti.

41
Výroční zpráva OP VK za rok 2009

Pro podporu kurikulární reformy, zavádění a inovaci ŠVP do škol, tvorbu výukových a
metodických materiálů a nových forem výuky vyhlásily ZS 39 výzev a ŘO 3 výzvy ve všech
třech oblastech podpory PO 1. Ve výzvách byla v jednotlivých oblastech podpořena
následující témata: zaměstnanost a zaměstnatelnost – prostřednictvím spolupráce
zaměstnavatelů se školami a podporou stáţí a praxí u zaměstnavatelů (op 1.1, 1.3); sociální
soudrţnost – prostřednictvím inkluzívního vzdělávání na školách a integrací ţáků se ŠVP do
běţných tříd, prevencí proti rasizmu a xenofobii a podporou zájmového a neformálního
vzdělávání (op 1.2). V oblastech 1.1 a 1.3 výzvy přispěly k rozvoji informační společnosti
prostřednictvím zavádění ICT do výuky, vybavením škol moderními ICT pomůckami,
podporou vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeného na práci s ICT.
Pro podporu zaměstnanosti a zaměstnatelnosti byly rovněţ vyhlášeny výzvy v oblasti podpory
2.1 a 2.2, které reflektovaly potřebu sladit studijní obory s poţadavky trhu práce. První výzva
se soustředila pouze na VOŠ, druhá zahrnovala všechny vysokoškolské obory. V op 2.3 byla
vyhlášena výzva zaměřená na podporu vzdělávání VaV pracovníků. V op 2.4 byla vyhlášena
výzva podporující vzdělávací a školící aktivity ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi
vzdělávacími institucemi, VaV pracovišti, podnikatelským a veřejným sektorem. Výzvy v op
2.1 a 2.2 rovněţ podporovaly rozvoj informační společnosti a to prostřednictvím zacílení
výzev na zvyšování odborných kompetencí pedagogických a akademických pracovníků,
zvyšování gramotnosti v ICT a zavádění ICT do výuky.
Kapacity ve VaV byly podpořeny zejména v oblasti 2.3, kde bylo hlavním cílem podpořit
vzdělávání těchto pracovníků v oblasti řízení VaV, popularizaci a komunikaci a v šíření
výsledků vědy a výzkumu do praxe. Podporovanou aktivitou bylo rovněţ další odborné
vzdělávání těchto pracovníků.
V PO 3 byly dosud vyhlášeny výzvy pouze pro op 3.2, která je zaměřena na podporu nabídky
dalšího vzdělávání. Je zde realizován velký národní projekt, podporující např. vznik center
celoţivotního učení. Kraje vyhlásily celkem 13 výzev podporujících vznik
nových/inovovaných vzdělávacích programů a modulů, které se týkají např. provázanosti
dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním, získávání dílčích kvalifikací ve vazbě na NSK
či rozvoje sítí a partnerství v oblasti dalšího vzdělávání.
V PO 4 byla ve všech oblastech vypsána průběţná výzva17, která podporuje reformní aktivity
v oblasti počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, čímţ přispívá k vytvoření systému
celoţivotního učení.
Program rovněţ přispěl k plnění cílu prioritní osy Ţivotní prostředí. Zejména ve výzvách
krajů je Ţivotní prostředí akcentováno podporou zavádění EVVO do škol, projektových
pobytů ţáků ve střediscích ekologické výchovy apod.

17

Výzva byla ukončena po sloučení oblastí podpory v PO 4 do jediné op 4.1.
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Osa vyváţený rozvoj území je podporována prostřednictvím národních projektů, které mají
dopad na celé území ČR včetně hl. města Prahy, a decentralizovaným systémem
implementace. Kraje, jakoţto ZS, respektují potřeby daného regionu, coţ umoţňuje lépe
zacílit podporu jak věcně tak směrem k příjemcům a cílovým skupinám.
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. Veškeré aktivity podporované v rámci
programu tak přispívají k naplňování cílů Lisabonské strategie. V roce 2009 OP VK nejvíce
přispěl ve všech prioritních osách a zejména ve čtvrté k prioritnímu opatření – Vzdělávání,
kde byly vyhlášeny výzvy, schvalovány a realizovány projekty pro podporu kurikulární
reformy, vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání, spolupráce zaměstnavatelů, vzdělávacích
a odborně profesních institucí, zlepšení propojení systému počátečního a dalšího vzdělávání,
zvýšení informační gramotnosti. Prioritní opatření – začleňování na trhu práce bylo
podpořeno ve všech prioritních osách prostřednictvím inovace studijních oborů, podpory
jazykového vzdělávání dětí cizinců a jejich začlenění do běţných tříd, podporou nabídky
dalšího vzdělávání pro všechny ve věku od 16 do 64 let. Opatření Modernizace a rozvoj
dopravních a ICT sítí a opatření Výzkum, vývoj a inovace byla podpořena zejména v prioritní
ose 2, kde je cílem projektů vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků v oblasti
legislativy duševního vlastnictví, další rozvoj odborných kompetencí a gramotnosti ICT
těchto pracovníků a zavádění ICT do výuky. Rovněţ byla podpořena spolupráce veřejných
výzkumných institucí se soukromým sektorem. Opatření Podnikatelské prostředí, kde je cílem
zjednodušit vstup do podnikání, bylo podpořeno v PO 1, kde jsou realizovány projekty pro
rozvoj podnikatelských dovedností v počátečním vzdělávání. 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.
Pokrok při naplňování lisabonských indikátorů
OP VK vykazuje tři lisabonské indikátory – Podíl veřejných výdajů na základní vzdělávání na
celkových veřejných výdajích na vzdělávání, Podíl veřejných výdajů na střední vzdělávání na
celkových veřejných výdajích na vzdělávání a Podíl veřejných výdajů na vzdělávání na VOŠ
a VŠ na celkových veřejných výdajích na vzdělávání.
Cílem těchto monitorovacích indikátorů je sledování podílu veřejných výdajů na vzdělávání
na jednotlivé stupně vzdělání a jejich vývoj. K datu zpracování této zprávy byly k dispozici
pouze údaje za rok 2008, neboť Ústav pro informace ve vzdělávání publikuje příslušná data
zpravidla aţ v červenci roku následujícího.
V roce 2008 došlo oproti roku 2007 ke zvýšení veřejných výdajů na základní a střední
vzdělávání a naopak ke sníţení veřejných výdajů na vzdělávání VOŠ a VŠ.
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Tabulka 18: Pokrok v naplňování Lisabonských indikátorů
Kód NČI
Kód
Měrná
EU/Lisabon Název indikátoru
Zdroj
jednotka
Typ
indikátoru

063811
kontext

063812
kontext

063813
kontext

Podíl výdajů na
vzdělávání dle
stupňů vzdělávání
na celkových
veřejných
výdajích na
vzdělávání základní
vzdělávání

Podíl výdajů na
vzdělávání dle
stupňů vzdělávání
na celkových
veřejných
výdajích na
vzdělávání střední vzdělávání

Podíl výdajů na
vzdělávání dle
stupňů vzdělávání
na celkových
veřejných
výdajích na
vzdělávání - VOŠ
a VŠ

Hodnota

dosaţená
%

%

%

2006

2007

34,10% 31,29%

Cílová
hodnota Celkem
201518

2008

2009

32,81

N/A19

N/A

N/A

ÚIV

výchozí

34,10

34,10

31,29

32,81

N/A

34,10

plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

dosaţená

21,60

21,13

22,31

N/A20

N/A

N/A

výchozí

21,60

21,60

21,13

22,31

N/A

21,60

plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

dosaţená

20,01

22,62

20,69

N/A21

N/A

N/A

výchozí

20,01

20,01

22,62

20,69

N/A

20,01

plánovaná

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ÚIV

ÚIV

Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání. URL: < www.uiv.cz/>_[online].[cit.2010-31.13]

18

Cílová hodnota indikátorů sociální a ekonomické situace se v Operačním programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost neuvádí.

19

Oficiální statistická data za rok 2009 budou dostupná 1. 6. 2010. Doplněn data za rok 2008, stav ke dni
31. 3. 2010

20

Oficiální statistická data za rok 2009 budou dostupná 1. 6. 2010; doplněna data za rok 2008, stav ke dni
31. 3. 2010.

21

Hodnoty za rok 2009 nebyly k datu 1. 3. 2010 k dispozici (N/A); doplněny hodnoty za rok 2008.
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Horizontální cíle
Naplňování specifických cílů OP VK je realizováno při respektování horizontálních témat
Rovných příleţitostí a Udrţitelného rozvoje. Tato témata byla sledována při výběru projektů a
jejich naplňování je dále sledováno v realizační fázi projektů a je rovněţ předmětem kontroly
na místě.
Rovné příleţitosti
Významnou prioritou nejen v oblasti vzdělávání je zajištění rovných příleţitostí bez ohledu na
druh postiţení nebo sociální znevýhodnění, např. zdravotní, ekonomické, sociální, etnické,
podle pohlaví či státní příslušnosti. V rámci OP VK jsou v rámci všech prioritních os
podporovány projekty, které pomáhají odstranit bariéry účasti na projektech z hlediska
pohlaví, rasového a etnického původu, zdravotního postiţení, věku, náboţenství, sexuální
orientace, socioekonomického prostředí. Rovným příleţitostem 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
k předkládání GP tak ŘO k předkládání IPo.
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.
Udrţitelný rozvoj je podporován zejména v PO 1, kde jsou vypisovány výzvy přímo
zaměřené na podporu udrţitelného rozvoje a environmentálního vzdělávání, výchovy a
osvěty. Zejména ve výzvách krajů je Ţivotní prostředí akcentováno podporou zavádění
EVVO do škol, projektových pobytů ţáků ve střediscích ekologické výchovy apod. V první
polovině roku 2009 byla zpracována „Analýza stavu environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty―, jejíţ výsledky budou 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.
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Zástupci IS OP VK jsou členy PS integrující zástupce dalších ŘO jako jsou např. PS pro
záleţitosti romských komunit, PS pro informování a publicitu fondů EU pro programové
období 2007 – 2013 a Pracovní skupina pro evaluaci.
Do procesu tvorby a aktualizace dokumentů spadajících do systému Řízené dokumentace
(Manuál OP VK, Prováděcí dokument, 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 v rámci pracovních
skupin všechny relevantní subjekty.

2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství
V roce 2009 nebyly při provádění OP zjištěny ţádné případy nesouladu s právními předpisy
Evropského společenství, a to ani na straně řídícího orgánu, tak ani na straně příjemců pomoci
z operačního programu.
Řídící orgán vydává systém řízené dokumentace zahrnující celý systém implementace OP,
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
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
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 jednotlivých
operačních programů. V rámci procesu posuzování ţádostí o poskytnutí dotace je také
zohledněn princip kontroly projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory.
Veřejné zakázky
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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 proběhlých 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 slouţí 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. 16 – Rovnost ţen a muţů a zákaz diskriminace.
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
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Problémy, které se vyskytly při implementaci programu, ŘO a ZS průběţně řešily a přijaly
opatření k nápravě. Přehled včetně kroků k nápravě je níţe uveden. Specifické problémy jsou
dále uvedeny v kapitole 3 u jednotlivých prioritních os.
Pravidlo n+3/n+2
Nízký objem certifikovaných prostředků, resp. potenciální riziko nenaplnění pravidla n+3/n+2
je hlavním rizikovým faktorem. V této souvislosti přijímá ŘO OP VK řadu opatření, která
mají za cíl minimalizovat potenciální riziko automatického zrušení závazku a zefektivnit
proces čerpání prostředků OP VK. Opatření se týkají zejména optimalizace monitorovacích
systémů, odborných školení pracovníků zapojených do realizace OP VK, administrace ţádostí
o platbu a souhrnných ţádostí o platbu, posílení personální kapacity ŘO OP VK, pravidelných
měsíčních sledování a vyhodnocování naplňování pravidla n+3/n+2. V prvním pololetí roku
2010 ŘO OP VK zároveň povede pracovní jednání s MPSV, NOK a PCO zaměřená na
administraci ţádostí o platbu, finanční plánování, riziková místa realizace OP VK a
mimořádnou certifikaci.
Monitorovací systém
Problematickou oblastí nadále zůstává kvalita dat v monitorovacím systému MONIT7+ a
nízká kvalita sluţeb při poţadavcích na rozvoj v IS Monit7+. Kvalita sluţeb IS je velice
nízká, coţ je dáno jak kvalitou vyřízených poţadavků, tak celkovou dobou na zpracování
poţadavků – v průměru 2 aţ 6 měsíců, coţ neodpovídá potřebám implementace. V současné
době není moţné z pozice ŘO tuto skutečnost ovlivnit, tzn. upravit smluvní vztahy
s dodavatelem (nové nastavení vzájemných vztahů, sankce). Dalším nedostatkem jsou
samovolné a nevyţádané změny funkčností, minimální moţnosti oprav zadaných údajů
PM/FM a zdlouhavost vyřizování oprav správci IS apod. Vzhledem k fluktuaci zaměstnanců
v oblasti strukturálních fondů a nabírání nových zaměstnanců brzdí proces administrace IS
chybějící metodiky/manuály pro administraci projektů v IS Monit7+.
S monitorovacím systémem souvisí rovněţ problém vykazování finančních dat a indikátorů.
Důvody jsou jiţ zmíněné technické problémy v Monit7+ a přenos dat do MSC2007 a zejména
nedostatečné a pozdní zadávání dat do Monit7+.
Důsledkem vyuţívání různých zdrojů pak dochází k nesouladu vykazovaných dat mezi ŘO
OP VK a MMR, které čerpá informace pouze z MSC2007.
ŘO OP VK jiţ zahájil následující kroky ke sjednocení dat mezi IS a skutečností:
- vydání metodických pokynů pro finanční manaţery ZS/ŘO OP VK týkající se
administrace ţádostí o platbu v IS M7+,
- pravidelné proškolování finančních manaţerů ZS/ŘO OP VK,
- moţnost opravovat chyby v ţádostech o platbu grantových projektů na úrovni
finančních manaţerů ZS spuštěna od května 2010,
- navýšení personální kapacity ŘO OP VK.
- oprava a doplnění dat do Monit7+ a MSC2007
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Řízená dokumentace
Jako problémová oblast byla definována ve sledovaném období řízená dokumentace a
dokumentace na ni navazující. Vzhledem k výrazným odlišnostem od praxe, velkému počtu
výjimek a metodických dopisů se začalo pracovat na nové podobě systému dokumentace.
Nová podoba řízené dokumentace tak reflektuje nálezy interního auditu MŠMT a zkušenosti
z předchozích období a umoţňuje v případě potřeby rychlé a snadné zapracování změn
jednotlivých částí Manuálu.
Veřejná podpora
V rámci globálního grantu 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání vznikl problém v ujasnění
pravidel veřejné podpory v souvislosti s rozhodnutím Evropské komise o reţimu podpory pro
Českou republiku (věc N236/2009 ze dne 7. 5. 2009) „Český přechodný rámec―, čímţ došlo
k oddálení termínu zahájení realizace GG. V souvislosti s tímto došlo také ke zpoţdění ve
vyhlášení 1. kola výzev zprostředkujících subjektů k předkládání ţádostí o finanční podporu.
Opatřením bylo vydání Metodického dopisu č. 10.22 Pravidla pro poskytování veřejné
podpory pro projekty podpořené z OP VK.
Audity v rámci OP VK
V roce 2009 byl realizován ze strany PAS pro OP VK MŠMT audit č. 1 „Adekvátní postupy
pro výběr operací―. Auditovaným subjektem bylo MŠMT – Sekce řízení Operačních
programů EU a zprostředkující subjekty – Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký
kraj, Středočeský kraj a Zlínský kraj. U řídícího orgánu auditní tým neidentifikoval ţádná
zjištění s vysokým stupněm významnosti. Zjištění vysokého významu byla auditním týmem
odhalena u zprostředkujících subjektů Olomoucký kraj a Zlínský kraj. Tato zjištění spočívala
v nedodrţení stanoveného pořadí projednávaných projektů a neprojednávání všech ţádostí,
které měly být dle Manuálu OP VK projednány, a byla auditním týmem označena jako
podezření na nesrovnalost. Jmenovaná podezření na nesrovnalosti nebyla potvrzena. Na tato
zjištění reagoval ŘO OP VK vydáním metodického dopisu č. 9 - Pravidla a postupy pro
jednání výběrových komisí grantových projektů, individuálních projektů ostatních a Expertní
skupiny OP VK pro individuální projekty národní.
Dále v roce 2009 proběhl ze strany PAS pro OP VK MŠMT audit č. 2 „Vymezení, rozdělení a
oddělení funkcí mezi řídícím orgánem a zprostředkujícím subjektem a/nebo v rámci kaţdého
takového subjektu―. Auditovaným subjektem bylo MŠMT jakoţto Řídící orgán OP VK a
zprostředkující subjekty – Jihomoravský kraj, kraj Vysočina a Středočeský kraj. Na činnost
řídícího orgánu auditní tým neidentifikoval ţádná zjištění se středním nebo vysokým stupněm
významnosti. Zjištění vysokého významu auditním týmem byla odhalena u zprostředkujícího
subjektu Středočeský kraj. Tato zjištění spočívala v nenastavení výkonu předběţné řídící
kontroly před vznikem závazku dle § 26 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
22

1. 6. 2010
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veřejné správě a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. V současné době
zprostředkující subjekt zapracovává doporučení auditního týmu do své Směrnice.
Převáţnou část zaměstnanců představují absolventi bez předchozí zkušenosti či lidé
s minimální praxí. S rizikem nedostatečné administrativní kapacity a velkým podílem
absolventů je spojeno riziko nedostatečně nastaveného systému školení a nedostatku expertů
s poţadovanou kvalifikací a zkušeností. S nedostatkem pracovníků se potýká jak ŘO tak ZS.
Pro rychlou adaptaci prochází kaţdý nový zaměstnanec ŘO vstupním školením, kde je
seznámen se základními informacemi o OP VK a implementační struktuře, zejména pokud
jde o jednotlivé útvary MŠMT. Dále pro nové zaměstnance funguje systém mentorování.
Proškolení nových zaměstnanců je dlouhodobou záleţitostí a to i vzhledem ke skutečnosti, ţe
k některým oblastem neexistují metodiky a příručky.
Pro další rozvoj zaměstnanců IS OP VK byla realizována analýza vzdělávacích potřeb, jejichţ
výstup byl prezentován v polovině června 2009. Na základě této analýzy bylo vypsáno
zadávací řízení na dodavatele školení a kursů identifikovaných jako nezbytných pro IS OP
VK, tzn. od kursů zaměřených jak na oblast strukturálních fondů všeobecně aţ po konkrétní
oblasti jako jsou zadávací řízení, veřejné finance, kontrola na místě, nesrovnalosti apod.
Součástí vzdělávání budou i kursy zaměřené na základní orientaci v oblasti školství. Zatím se
konají ad hoc školení týkající se veřejných zakázek, prezentačních dovedností, kontroly na
místě atd., více viz kapitola 6 – Technická pomoc.
V druhé polovině roku 2009 byla situace nedostatku administrativních kapacit úspěšně řešena
v rámci ŘO, zejména v odboru pro administraci projektů CERA. S výrazným
poddimenzováním personálních kapacit a fluktuací zaměstnanců se potýkají kraje a v rámci
roku 2010 není předpokládáno navýšení.
Mezi vysoce rizikové faktory byla zařazena nedostatečná koordinace kontrol a auditů. Řídící
orgán – sekce řízení O41 je auditován oddělením interního auditu a oddělením PAS pro OP
VK. Kraje, jakoţto zprostředkující subjekt, podléhají auditu PAS OP VK, interním auditům
krajů a jsou rovněţ kontrolovány Odborem řízení OP VK. Pro koordinaci kontrol a auditů a
vzájemnou informovanost jak v rámci MŠMT, zprostředkujících subjektů, tak navzájem byla
ustavena pracovní skupina pro audit. V pracovní skupině jsou zastoupeni: Oddělení interního
auditu MŠMT, Oddělení PAS pro OP VK, Odbor řízení OP VK – O41, pracovníci
příslušných odborů/oddělení auditů krajů. Tímto opatřením se chce zamezit zejména kontrole
a auditu jednoho subjektu (ZS) v krátkém časovém období.
Nesoulad v nastavení finančních toků a lhůt se skutečným zpracováním ŢoP a jejím
proplácením je dán nedostatky v informačním systému a nedostatečnou administrativní
kapacitou. Proces byl rovněţ zpomalován nepropojením Monit7+ s účetním systémem EIS.
V 2. pololetí 2009 došlo k propojení IS Monit7+ a EIS s výjimkou globálních grantů. Úplné
propojení bude dokončeno v průběhu roku 2010. Došlo ke zvýšení administrativní kapacity
(v rámci ŘO O-46, nikoli na krajích), ale i tak není moţné dodrţet termíny nastavené
metodikou Finančních toků a metodikou pro monitorování. Jedním z úkolů PS pro certifikaci
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bude zjednodušení administrace ŢoP a MZ s cílem dodrţovat lhůty pro administraci ŢoP dané
Metodikou pro monitorování a Metodikou finančních toků.
Řešení nesrovnalostí (porušení rozpočtové kázně)
Spolu se zahájením příjmu ţádostí o platbu vyvstal v rámci implementace OP VK problém
spojený s termínem „porušení rozpočtové kázně―. Operační program se nalézá nyní mimo jiné
ve fázi provádění kontrol ţádostí o platbu předkládanými příjemci. Řídící orgán či
zprostředkující subjekt má mimo jiné ve své pravomoci předloţenou ţádost o platbu
„pokrátit― o neuznané (nezpůsobilé) výdaje. Vzhledem ke skutečnosti, ţe OP VK je
realizován formou ex-ante financování, jsou tyto případy posuzovány dle zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) jako porušení
rozpočtové kázně. Dle „Metodického pokynu – Nesrovnalosti― vydaným Ministerstvem pro
místní rozvoj a „Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze
strukturálních fondů, Fondu soudrţnosti a Evropského rybářského fondu na programové
období 2007 – 2013― vydané Ministerstvem financí je kaţdé porušení rozpočtové kázně
chápáno jako podezření na nesrovnalost.
Z výše uvedeného vyplývá, ţe pokud nastane takováto situace (porušení rozpočtové kázně),
musí být skutečnost zařazena do hlášení nesrovnalostí a je nutné v šetření nesrovnalosti
postupovat dle výše uvedených metodik, tzn. danou věc postoupit na místně příslušný
finanční úřad (dále jen „ÚFO―) (v případě porušení rozpočtové kázně dle zákona
č. 218/2000 Sb.) nebo na územní samosprávný celek (dále jen „ÚSC―) (v případě porušení
rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb.).
V praxi to znamená nadbytek administrativy a zatíţení příslušných úřadů spojené
s kontrolami vykonávanými ÚFO, v případě ÚSC s vydáváním rozhodnutí o odvodu, jejich
schvalováním v orgánech kraje apod., ačkoliv se jedná někdy o malé částky spočívající
v poníţení ţádostí o platbu. Předání případu zmíněným orgánům je dle současného výkladu
MF a MMR nutné, i kdyţ uţ je poníţení ţádosti o platbu vyřešené „pokrácením― této ţádosti
(neoprávněný výdaj není poskytovatelem dotace příjemci proplacen) a příjemce navrátil tyto
výdaje zpět na projektový účet.
Řídící orgán pokračuje v jednání s Ministerstvem financí a usiluje o změnu dotčených zákonů
tak, aby reflektovaly i moţnost financování projektů formou ex-ante.

Proces hodnocení projektů
V průběhu administrace vyhlášených výzev byly zjištěny velké rozdíly v kvalitě jednotlivých
hodnotitelů. Proto v roce 2009 ŘO OP VK zpřísnil podmínky pro výběr hodnotitelů, rozšířil
podmínky pro získání osvědčení. Při kaţdé výzvě se nově školí vybraní vhodní hodnotitelé na
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specifické podmínky vyhlášené výzvy a opakují se obecná pravidla pro hodnocení projektů.
S nedostatky v hodnocení se potýkal jak ŘO tak ZS.
Dále byl vytvořen nový způsob věcného hodnocení, který má zajistit efektivnější hodnocení
předkládaných projektových ţádostí. V tomto novém způsobu hodnocení jsou vyuţívány tzv.
Grémia zpravodajů, kdy jsou hodnocení dvou individuálních hodnotitelů posuzována a
hodnocena třetí osobou, zpravodajem projektu tzv. arbitrem, který provádí své hodnocení na
základě hodnoticích tabulek individuálních hodnotitelů a svého hodnocení. Tato osoba
zpravodaje se poté účastní Grémia zpravodajů, které supluje v tomto novém způsobu
hodnocení výběrovou komisi.
Hodnoty Monitorovacích indikátorů
V roce 2008 došlo k vyhlášení většiny výzev OP VK. V roce 2009 probíhalo převáţně
schvalování projektů a jejich administrace. Monitorovací období je šest měsíců a do konce
roku 2009 nebyla spuštěna elektronická verze monitorovací zprávy. Na základě těchto
skutečností bude moţné výraznější věcný pokrok prostřednictvím naplňování hodnot
monitorovacích indikátorů sledovat od roku 2010. Nicméně jiţ koncem roku 2009 se ukázalo,
ţe cílové hodnoty některých monitorovacích indikátorů, byly při nastavování OP VK výrazně
nadhodnoceny. Opatřením jsou plánované revize OP VK a PD OP VK, v rámci kterých budou
sníţeny cílové hodnoty monitorovacích indikátorů. K tomuto kroku bylo jiţ přistoupeno
v op 3.1.

2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu
5. zasedání MV OP VK, které se uskutečnilo 6. listopadu 2009, MV OP VK projednal a
schválil revize OP VK. Všechny navrhované úpravy OP VK označil NOK jako úpravy
technického charakteru, které nemění zacílení OP VK. Některé z těchto změn byly jiţ
průběţně MV výborem schvalovány, některé byly schváleny pouze jako změny v PD. Dle
metodického pokynu MMR budou v roce 2010 zaslány všechny změny EK.
Úprava definice počátečního vzdělávání pro PO 1, coţ umoţnilo do cílových skupin
v oblasti podpory 1.3 (pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a
školských zařízení) zahrnout rovněţ učitele mateřských škol.
Doplnění definice počátečního vzdělávání OP VK
V prioritní ose č. 1 byla formulována 4. oblast podpory – 1.4 Zlepšení podmínek pro
vzdělávání na základních školách.
V PO 4 byla oblast příjemců rozšířena o organizační sloţky státu.
Změnu indikátorů operačního programu, ke kterým došlo v souvislosti s rámcovým
projektem „Řídící nástroje Národního strategického referenčního rámce― Ministerstva
pro místní rozvoj. Jedná se o změny názvů a definic indikátorů, nikoli o změny jejich
hodnot.
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Sníţení cílové hodnoty indikátoru – Počet úspěšně podpořených osob – v oblasti
podpory 3.1 na 800 000 z původní hodnoty 1 792 000.
Ţádné další změny či aktivity, které by byly v rozporu se schváleným textem programu
z 12. října 2007 Evropskou komisí, nebyly ve sledovaném období 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 a OP ŢP.
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 2009 byly vyuţívány pro realizaci synergií koordinační mechanizmy, které byly
nastaveny koncem roku 2008.
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. Ze strany
ŘO je doporučeným specifickým kritériem pro všechny vyhlašovatele výzev
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.
Kritérium zvýhodňující projekty, jeţ mají návaznost na projekt podpořený v jiném OP bylo
ve většině případů zařazeno do výzev ZS vyhlášených aţ v roce 2009. Ve výzvách ŘO bude
zařazeno do výzvy v oblasti podpory 1.3, která bude vyhlášena v roce 2010.
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Začátkem roku 2009 NOK realizoval projekt „Zajištění synergických vazeb mezi operačními
programy v programovacím období 2007 – 2013―. Na základě této analýzy vydal v říjnu
2009 NOK metodické doporučení k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy
v programovém období 2007 – 2013, které určuje směřování dalších aktivit v oblasti
synergií. OP VK byl identifikován pouze jako program návazný a to na všechny ROP, OP
VaVpI a OP ŢP. Pokyn rovněţ definuje návaznost pouze v některých oblastech podpory.
Dosud není funkční informační systém k synergiím (vypisování synergických výzev,
evidence projektů, projektová ţádost, evidence projektů, sestavy), coţ znemoţňuje plně
postupovat v souladu s metodikou.
Do zprovoznění IS zajistí ŘO stejně jako kraje administraci, hodnocení a evidenci projektů
se synergickou vazbou jiným vhodným způsobem. Do spuštění informačního systému, který
umoţní generovat sestavy se synergickými projekty, budeme rovněţ informovat ostatní ŘO o
schválených projektech s vazbou na daný TOP/ROP.
Zprovoznění informačního systému je plánováno k 1. 6. 2010.
Synergická kritéria jsou dosud ve výzvách nastavena tak, ţe je bonifikována vazba projektu
na projekty téhoţ ţadatele a v případě výzev ŘO na obsah téhoţ ţadatele nebo jeho partnera.
Takto definované kritérium bude zařazeno i do budoucích výzev. Kritérium nebude rozšířeno
na projekty s vazbou na projekt jakéhokoli příjemce jiného OP, vzhledem k velké náročnosti
administrace, jak na straně příjemce tak poskytovatele podpory. Vzhledem k této definici
kritéria není nutné spolupracovat s ostatními ŘO ve věci informování ţadatelů, kteří
předkládají návazné projekty na daný OP (číslo počátečního projektu z MSC, popis projektu
apod.).
Pro zajištění konzistentnosti v rámci prvních globálních grantů v PO 1, budou kraje
postupovat v souladu s metodikou aţ u výzev v rámci druhých globálních grantů. Jedná se
zejména o administraci v Monitu7+ a vazby pouze na oblasti podpory programů, které byly
v metodice identifikovány jako synergické. V oblasti podpory 3.2 bude v souladu s metodikou
postupováno po úpravě Benefitu7, Monitu7+ a MSC2007, tzn. zhruba od poloviny roku 2010,
na kdy je plánováno zprovoznění všech funkcionalit. Do té doby bude synergické kritérium
zařazováno do výzev stávajícím způsobem. Rovněţ administrace projektových ţádostí a
evidence projektů bude zajištěna jako doposud.
Celkem bylo schváleno 97 projektů se synergickou vazbou, bereme-li v úvahu i vazby na
projekty z minulého programového období a jiné programy. Synergickou vazbou se rozumí
pouze ta vazba, která byla zohledněna v rámci věcného hodnocení projektu. V době zavedení
synergického kritéria neexistovala metodika NOK a kritérium směrem k ZS bylo pouze
doporučujícího charakteru. Některé kraje tak bonifikují rovněţ vazby na programy minulého
programového období a na projekty mimo oblast strukturálních fondů.
Pokud jde o OP VaVpI není moţné bonifikovat synergické kritérium, jelikoţ v programu
nejsou v synergických oblastech podpory projekty dosud schváleny. Kritérium bude zařazeno
přibliţně aţ v roce 2011.
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S ŘO, s kterými spolupracujeme v oblasti synergií, nemáme uzavřeny dohody o spolupráci.
V současné době se jeví největší komplikací vydání metodiky, která byla vydána aţ
v polovině programového období, kdy je řada postupů nastavena.
Koordinace programů spolufinancovaných z ESF probíhá prostřednictvím Monitorovacích
výborů dotčených OP a schůzek Koordinační skupiny ŘO programů ESF.
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 2009
se v rámci vyhlášených výzev udílí bonifikace u předloţených projektů podpořených ve
věcném hodnocení, které se prokáţou souladem se schváleným IPRM.

2.7 Opatření k monitorování a evaluace
2.7.1 Monitorování
Opatření pro monitorování
Monitorování je v rámci Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost 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.
Pouţíváním ms2007 jsou naplňovány poţadavky na monitorování realizovaných programů a
projektů a předávání příslušných dat do souvisejících informačních systémů 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 (webová aplikace Benefit7)
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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.
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. Inovativnost webové aplikace B7
spočívá v jeho on-line vyuţívání ţadateli/příjemci. Jedná se o procesy podávání Ţádostí
o podporu, Ţádostí o platbu, Monitorovacích zpráv o realizaci projektu/GG apod. Benefit7
předává do úrovně Monit7+ (jeho prostřednictvím také do úrovně MSC2007) informace
z ţádosti o podporu, monitorovací zprávy a ţádosti o platbu.
Pracovní skupiny
Vývoj systému je také v roce 2009 intenzivně řešen pracovními skupinami na různých
úrovních. Těchto pracovních skupin se účastní zástupci všech zainteresovaných subjektů za
účelem vytvoření a změny systému takovým způsobem, aby odpovídal nejenom centrálním
poţadavkům, ale také poţadavkům Řídicího orgánu.
Na úrovni OP VK působí Pracovní skupina pro monitorovací systém, která má za úkol rozvoj,
nastavení nových funkcionalit a optimalizace monitorovacího systému v součinnosti
s jednotlivými metodikami a specifikami OP.
Vyuţívání zkušeností a praktik jiných OP při příleţitostných setkáních Pracovní skupiny
sektorových operačních programů přináší nové podměty a povaţuje se jako značně pracovně
a finančně efektivní. V rámci Pracovní skupiny jsou definovány poţadavky a podměty na
úpravu IS, která jsou společná pro jednotlivé OP a vyplývají z jejich Operačních manuálů.
Začátkem roku 2010 plánuje ŘO OP VK zavedení pravidelných Pracovních skupin pro
certifikaci, která bude věnovat pozornost jedné z problematických oblastí OP VK, a to splnění
poţadovaného čerpání finančních prostředků.
Vzniklé poţadavky na změnu systému OP VK jsou předávány ke schválení Národnímu
orgánu pro koordinaci a Centru pro regionální rozvoj. Důvodem je postavení obou subjektů
při Ministerstvu pro místní rozvoj jako gestorů jednotného monitorovacího systému. Centrální
zadání dále schvaluje Pracovní skupina pro jednotný monitorovací systém. Této pracovní
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skupiny se účastní zástupci všech operačních programů, zástupci CRR, zástupci Národního
orgánu pro koordinaci (NOK), Odboru správy monitorovacího systému (OSMS), Auditního
orgánu (AO), Ministerstva financí, odboru Národní fond (NF) a v neposlední řadě dodavatel
IS Tesco SWa.s. Členové Pracovní skupiny pro jednotný monitorovací systém se řídí pravidly
Metodiky monitorování programů strukturálních fondů a Fondů soudrţnosti pro programové
období 2007 – 2013, vyuţívají jednotnou terminologii a definují obsah jednotlivých centrálně
závazných datových poloţek.
Další rozvoj
Do monitorovacího systému bylo k 31. 12. 2009 předáno 7 148 projektů, z toho je 1 111
v realizaci. V Monit7+ bylo k témuţ datu registrováno přes 200 aktivních uţivatelů z řad
zaměstnanců Řídícího orgánu, Zprostředkujících subjektů, pověřeného auditního orgánu
apod.
Během roku 2009 došlo ke znatelnému rozvoji Monit7+ / Benefit7, spočívající zejména
v zapracování automatik a funkcí, který by do budoucna zamezil generování chyb uţivatelů
těchto systémů a obecně racionalizoval práci v nich. Došlo k vytvoření, otestování a spuštění
interface mezi účetním systémem ministerstva, díky němuţ se přenášejí data o schválených
ţádostech do účetního systému, kde probíhají platby a záznam o nich se přenáší zpět do
Monit7+.
Aplikace Benefit7 prošla podstatnou změnou, kdy byl proveden zásah v rozpočtu projektu, a
to doplněním nepřímých nákladů a kříţového financování. Současně se zapracovává spuštění
elektronické Monitorovací zprávy, která zajistí komfort uţivatelům při jejím vyplňování.
Významným krokem ŘO OP VK bylo zavedení nové oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek
pro vzdělávání na základních školách (forma financování Unit Costs). Pro informační a
potaţmo monitorovací systém OP VK to znamená nastavení nových funkcionalit a automatik
na základní úrovni, neboť struktura webové aplikace B7+ a databáze M7 pro Unit Costs
neodpovídá standardní podobě ostatních oblastí podpory. Byla zapracována zcela nová
projektová ţádost, která je testována. Dále jsou ŘO připravovány formuláře pro MZ, ŢoP
apod. V aplikaci Monit7+ dochází k úpravě a rozšiřování stávající funkčnosti, a to převáţně
ve vazbě na finanční kontrolu projektu op 1.4.
Začátkem roku 2010 ŘO plánuje spouštění centrálního emailu ms_opvk@msmt.cz, který
bude slouţit jako jednoduchý komunikační kanál mezi pracovníky ŘO a uţivateli. Za cíl si
klademe především zefektivnění komunikace, flexibilní řešení problémů nejen technického
charakteru, systematické zadávání oprav na dodavatele TSW apod.
Nástavbovým systémem je Hodnotitelský modul CDH (HoMo), který zajišťuje proces
věcného hodnocení a vyuţívá k tomu hodnotitele z Centrální databáze hodnotitelů OP VK.
Prostřednictvím modulu HoMo jsou připravovány a předávány podklady pro hodnotitele,
automaticky jsou jim přiřazovány nabídky hodnocení, schvaluje se zde hodnocení a evidují
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výkazy práce (tzn. probíhá zde třetí fáze hodnocení – věcné hodnocení). Dále HoMo
automaticky vyhodnocuje výsledky hodnocení a umoţňuje tvořit reporty.
Ve vývoji aplikace HoMo došlo ve sledovaném období k updatu verze 1. Vyšší verze přinesla
zvýšení stability systému a uţivatelského komfortu. Dále byla vyvíjena a uvedena do provozu
aplikace HoMo2, která zvýšila transparentnost administrace projektů. Jednou z hlavních
inovací bylo začlenění checklistů pro formální a věcné posouzení projektů přímo do aplikace
(tzn. v HoMo jiţ probíhá i první a druhá fáze hodnocení – formální hodnocení a hodnocení
přijatelnosti), zavedení spisové sluţby a moţnost sledování auditní stopy administrace
projektu.
Jedním z nástrojů publicity OP VK je připravovaná aplikace Web Pomocník. Tento systém
nabídne řešení pro správu rozsáhlého datového úloţiště, digitalizované dokumentace a
oboustrannou komunikaci s příjemci dotací. Aplikace bude slouţit jako centrum
interaktivního předávání informací pro příjemce, ţadatele, zaměstnance implementační
struktury MŠMT a veřejnost. To umoţní zvýšení dostupnosti informací, zkvalitnění
komunikace a posílení informovanosti o OP VK a OP VaVpI.
ŘO OP VK aktivně spolupracoval na definování společných poţadavků za sektorové operační
programy. Výsledkem byla řada významných zjednodušení a automatik, která ulehčila
uţivatelům práci s Monit7+ a značně sníţila jejich chybovost.
Za účelem uţivatelské podpory popsal ŘO OP VK pro své ţadatele pracovní postupy při
zadávání Ţádostí o platbu na grantových projektech do přehledné příručky. Koncem roku
2009 a začátkem roku následujícího byly vydány příručky pro zadávání ŢoP také pro
individuální projekty. Byl vytvořen také pracovní postup pro zadávání a vyplňování B7+,
který je v elektronické podobě k dispozici na webových stránkách OP VK. Tyto pracovní
postupy jsou pravidelně aktualizovány dle zapracovaných změn v systému nebo úprav
metodických pokynů.
ŘO OP VK pravidelně proškoloval začínající uţivatele Monit7+. Vedle toho uspořádal
3 školení pro finanční manaţery, kde byli účastníci seznámeni s postupem při administraci
Ţádostí o platbu.
Problematické oblasti
Závaţným problémem při správném pouţívání IS Monit7+ se ukazuje být relativně častá
fluktuace zaměstnanců na pozicích projektových a finančních manaţerů. Zaměstnanci, kterým
jsou předány znalosti jak pouţívat monitorovací systém, odcházejí. Na jejich místa nastupují
nezkušení lidé, kterým je třeba tytéţ znalosti předat znovu.
Z nezkušenosti pak vyplývá vyšší počet chyb generovaných zejména při zadávání Ţádostí o
platbu. Tyto chyby je následně třeba opravovat v navazujících informačních systémech (podle
toho, kam se chybná informace načetla). S opravami jsou spojeny nemalé finanční náklady
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financované z Operačního programu Technická pomoc. Snahou ŘO OP VK proto bylo objem
chyb minimalizovat pomocí automatik a omezování ručního vkládání takových dat, které jiţ
v systému existují a uţivatelé je jen přepisovali. Ke konci roku 2009 začala jednání se
zástupci MMR a dodavatelem monitorovacího systému, která povedou k systémovému řešení
opravy chybných dat u ţádostí o platbu na grantových projektech a jejich podstatnému
procesnímu zrychlení.
Počet poţadavků na opravy v systému poměrně dramaticky roste spolu s tím, jak je v systému
uzavírán vyšší počet Ţádostí o platbu a s tím, ţe byly metodicky vyjasněny některé problémy.
S velkými počtem poţadavků souvisí delší lhůty dodavatele pro zapracování konverzí. Jelikoţ
lze další nárůst konverzí předpokládat i v dalším období, snaţí se ŘO OP VK řešit ta místa
v administraci, která generují nejvyšší počet chyb.
Velký počet chyb souvisí s pozdním zpracováním příruček pro uţivatele Monit7+. ŘO OPVK
během roku 2009 a počátku roku 2010 zpracoval příručky pro administraci žádostí o platbu,
které nyní dávají přehledný a ucelený návod pro práci i méně zkušeným uživatelům.
Velkým problémem při správě a rozvoji monitorovacího systému byla dále častá obměna
zaměstnanců na pozicích administrátora a analytika monitorovacího systému. Přes veškerou
snahu nedocházelo k optimálnímu předávání informací a zpracování některých systémových
návrhů bylo díky této skutečnosti zpoţděno.
Na podzim roku 2009 byla zjednána náprava financování organizačních sloţek státu
v souladu s Metodikou finančních toků a kontroly 2007 – 2013. V návaznosti na to pak ŘO
řešil opravu jiţ zadaných ţádostí o platbu dotčených projektů na doporučený typ ex-post
financování s dopadem na opoţděné čerpání alokace. Na chybný zbůsob financování byl ŘO
upozorněn PCO po předloţení první souhrnné ţádosti o platbu.
Poţadavky na nové funkce byly dodavateli předávány v dohodnutých termínech v průběhu
celého roku. Zapracování poţadavků však z hlediska ŘO OP VK trvá neúměrně dlouhou
dobu, například z důvodu potřeby upřesňování poţadavků. Cílem v příštím roce bude zcela
určitě snaha tuto komunikaci zlepšit.
2.7.2 Indikátory
První výzvy byly vyhlášeny v prosinci roku 2007, tzn. v roce 2009 jiţ byly naplňovány
průběţné hodnoty monitorovacích indikátorů. Jejich niţší hodnota, která však nijak neovlivní
naplňování cílových hodnot indikátorů OP VK, je způsobena pomalejším nástupem
implementace. Hodnoty těchto indikátorů jsou vykazovány příjemci v monitorovacích
zprávách, které jsou přijímány tři měsíce po zahájení realizace projektu a následně přibliţně
kaţdých šest měsíců.
V roce 2009 došlo ze strany NOK k realizaci projektu „Dokončení optimalizace Národního
číselníku indikátorů―. Tento projekt řešil nesoulad v indikátorové soustavě jednotlivých OP.
Z tohoto důvodu došlo u několika monitorovacích indikátorů OP VK k úpravám, které
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zajistily korektnost soustavy monitorovacích indikátorů OP VK. Tyto změny byly zaneseny
do aktualizované agregační mapy OP VK 31. 7. 2010.
V první polovině roku 2010 dojde k dalším úpravám monitorovacích indikátorů OP VK, které
umoţní technické řešení spuštění agregace monitorovacích indikátorů OP VK.
2.7.3 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:


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 2009 proběhlo jiţ 3. zasedání
této skupiny. Věcně příslušný zástupce ŘO OP VK je dále členem PSE OP LZZ, kde dochází
k výměně zkušeností v oblasti evaluací v rámci ESF programů a členem PSE VaVpI.
Tabulka na další straně znázorňuje přehled evaluační činnosti uskutečněné v roce 2009.
Následující tabulka znázorňuje přehled činnosti uskutečněné v ro e 2009. Ve většině případů
se jedná o předprojektové analýzy a analytické studie potřebné pro implementaci OP VK.
Tabulka 19: Přehled evaluační činnosti OP VK k 31.12.2009

Projekt
Studie a analýzy OP
VK

Název
Analýza individuálního přístupu pedagogů k ţákům se speciálními
vzdělávacími potřebami
Studie proveditelnosti ISKA
Simulační model pro varianty implementace změn financování
vzdělávací činnosti v oblasti terciárního vzdělávání.
Analýza stavu a moţného vývoje sektoru vyššího odborného
vzdělávání (Výzva II)
Analýza předpokladů a vzdělávacích potřeb pedagogických
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pracovníků pro zkvalitňování jejich pedagogické práce
Analýza struktury postojů a očekávání veřejnosti k oblasti školství,
výchovy a vzdělávání
Analýza informovanosti potenciálních ţadatelů OP VK o
moţnostech čerpání prostředků ESF v rámci OP VK a o konkrétních
postupech při tvorbě a realizaci projektu v rámci OP VK
Vytvoření projektového záměru Tým ZŠ a analýza materiálních,
personálních, hygienických, organizačních a jiných podmínek RVP
ZV, Nový název: Analýza podmínek pro uskutečňování RVP ZV a
moţností podpory realizace a rozvoje ŠVP na základních školách
Studie proveditelnosti projektu PIVO – Podpora individuálního
vzdělávání občanů
Zmapování nabídky a kvality učebnic pro oblast středního
vzdělávání
"Analýza výzev Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost uskutečněných v roce 2008"
Analýza a expertní posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání a
dalších dokumentů spojených s impalementací reformy terciárního
vzdělávání skupinou expertů OECD
Doplňkové aktivity OP Odborné ověření technologických projektů společné části maturitní
VK
zkoušky – BDO IT
Posouzení nezbytnosti nákladů ve vzorku max. 5-ti individuálních
projektů národních (10325/2008-42) uzavřené dne 4. 7. 2008
s firmou PricewaterhouseCoopers
1) Zpráva k posouzení projektové ţádosti ,, Rozvoj a implementace
Národní soustavy kvalifikací― – srpen 2008
2) Zpráva k posouzení projektové ţádosti ,,Vytváření systému a
podpora škol v oblasti autoevaluace― – říjen 2008
3) Zpráva k posouzení projektové ţádosti ,,Příprava podmínek
reformované maturitní zkoušky― – listopad 2008
4) Zpráva k posouzení projektové ţádosti ,,Proměna středních škol
v centra celoţivotního učení― – duben 2009
Absorpční kapacita OP Analýza a návrh řešení aplikačního vybavení Web pomocník
VK
Informovanost a
Manuál vizuální identity OP VK
publicita OP VK
Zdroj: Odbor řízení OP VK

V roce 2009 se OPVK také podílel na přípravě podkladů pro Strategickou zprávu ČR 2009,
jejíţ zpracování pro Evropskou komisi bylo koordinováno Národním orgánem pro koordinaci.
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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.
1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Tabulka 20: Finanční plán
V€
Číslo
oblasti
podpory
1.1
1.2

1..3
1.4.

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
Zlepšení podmínek pro
vzdělávání na základních

Podíl na
alokaci
v P1

38%

EU

233 347 650

SR

41 178 997

Celkové
zdroje

274 526 647

18%

108 497 793

19 146 669

127 644 462

18%

110 857 295

19 563 053

130 420 348

26%

159 375 000

28 125 000

187 500 000

Míra
spolufinancování
EU
ČR

Pro informaci
EIB

85%

15%

0

Soukromé
0

85%

15%

0

0

85%

15%

0

0

85%

15%

0

0
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školách

Zdroj: PD OP VK k 6.11.2009

3.1.1 Dosaţený pokrok a jeho analýza
3.1.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku PO
V roce 2009 byly vyhlášeny výzvy jak na grantové projekty tak na projekty individuální
ostatní. Celkem jsou kontrahovány projekty v celkové hodnotě 258 333 834 EUR, coţ je 36
% alokace na PO 1. Proplaceno bylo 127 115 403 EUR, tzn. 18 % alokace a certifikováno
0,03 % objemu prostředků na PO.
Vzhledem k pozdnímu zadávání dat do systému Monit7+ a komplikacím při přenosech do
MSC se skutečné údaje v některých případech liší od dat v sestavách Monit7+ a MSC. Dále
v kapitole jsou uvedena jak data z IS Monit 7+ a MSC tak z výročních zpráv
Zprostředkujících subjektů a Odboru CERA.
Tabulka 21: Věcný pokrok prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání
Kód NČI
Kód
EU/Lisabon
Typ
indikátoru

Název indikátoru

064310
výstup

Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů

Měrná
jednotka

Zdroj

počet

Gestor
OP

Hodnota

Cílová
2007 2008 200923 hodnota Celkem
2015

dosaţená

0

0

2967

N/A

2967

výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

6300

6300

plánovaná N/A
074600
výstup

Počet úspěšně
podpořených osob

počet

Gestor
OP

dosaţená

0

0

4823

N/A

4823

výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

plánovaná N/A

23

368 100 368 100

V letech 2008 – 2009 probíhalo převáţně schvalování projektů a jejich administrace. Z tohoto důvodu bude
moţné výraznější věcný pokrok prostřednictvím naplňování hodnot monitorovacích indikátorů sledovat od
roku 2010.
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060401
výsledky

Podíl ţáků zapojených do
vzdělávacích aktivit
v projektech na celkovém
počtu ţáků ve školách a
školských zařízení

%

dosaţená

0

0

4,94

N/A

4,94

výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

70

70

Gestor
OP

plánovaná N/A

060402
výsledky

Podíl ţáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
začleněných do
integrovaných tříd na
celkovém počtu ţáků se
speciálními vzdělávacími
potřebami

%

dosaţená

0

0

3,14

N/A

3,14

výchozí

45,3

0

0

N/A

45,3

N/A

N/A

55

55

Gestor
OP

plánovaná N/A

074113
výsledky

Podíl úspěšně
podpořených pracovníků
škol a školských zařízení
na celkovém počtu
pracovníků škol a
školských zařízení

%

MPSV,
Gestoři
OP

dosaţená

0

0

17,58

N/A

17,58

výchozí

0

0

0

N/A

0

90

90

plánovaná N/A N/A N/A
Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání.URL: < www.uiv.cz/>_[online].[cit.2010-31.13],
Výroční zprávy zprostředkujících subjektů, stav k 31.12.2009
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3.1.1.B Kvalitativní analýza
Tabulka 22: Reálný pokrok prioritní osy 1 v EUR
Alokace
Oblast
podpory

2007–2013
a) EUR

Projekty schválené
k financování
b) EUR
%b/a

Proplacené prostředky
příjemcům
c) EUR
%c/a

Certifikované
prostředky předloţené
EK
d) EUR
%d/a

1.1.

374 220 757

131 919 436

35%

67 983 076

18%

109 509

0,03%

1.2.

155 520 312

59 260 609

38%

26 381 548

17%

73 503

0,05%

1.3.

190 350 385

67 153 788

35%

32 750 779

17%

30 921

0,02%

720 091 454 258 333 834
Celkem
Zdroj:MSC 210 A,B, kurs: 26,4 EUR/CZK

36%

127 115 403

18%

213 933

0,03%

Individuální projekty ostatní
Výzva č. 14 v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání byla vyhlášena v období
od 20. května – 10. července 2009. Vzhledem k tomu, ţe do konce výzvy nebyl zveřejněn
seznam schválených projektů z minulé výzvy (č. 08), byla výzva oblasti podpory 1.1
prodlouţena do 28. srpna 2009. Na výzvu byla vyčleněna alokace ve výši 500 mil. Kč.
Celkem bylo podáno 252 projektových ţádostí v celkové výši přesahující 4 mld. Kč. Formální
hodnocení splnilo 232 ţádostí a hodnocením přijatelnosti prošlo 185 ţádostí. Do konce roku
bylo ukončeno věcné hodnocení, ve kterém bylo doporučeno 135 ţádostí.
Z minulého období pokračovala administrace výzvy č. 08. V první polovině období probíhalo
věcné hodnocení projektů, ve kterém hodnotitelé doporučili 58 projektů. V následujících
měsících docházelo k projednávání projektů na zasedáních výběrové komise. Výběrová
komise doporučila k financování 40 projektových ţádostí ve výši 573 mil. Kč. Doporučné
projekty byly schváleny ministryní 21. srpna 2009. Před vydáním Rozhodnutí odstoupily
2 projekty. Po vydání Rozhodnutí byly příjemcům vyplaceny finanční zálohy ve výši
108 mil. Kč a byla zahájena realizace projektů. Ke konci období byly obdrţeny první
monitorovací zprávy a probíhala jejich kontrola.
Výzva č. 14 oblasti podpory 1.2 Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se
speciálními vzdělávacími potřebami byla vyhlášena v období od 20. května – 10. července
2009. Na výzvu byla vyčleněna alokace ve výši 800 mil. Kč. Celkem zde bylo podáno
139 projektových ţádostí v celkové výši dosahující 2 mld. Kč. Formální hodnocení splnilo
97 ţádostí a hodnocením přijatelnosti prošlo 85 ţádostí. Ve druhé polovině roku bylo
ukončeno věcné hodnocení, ve kterém bylo hodnotiteli doporučeno 70 ţádostí. Koncem
období došlo k zasedání výběrové komise, na kterém bylo doporučeno 67 projektových
ţádostí ve výši 800 mil. Kč. Doporučné projekty byly schváleny ministryní 30. listopadu
2009. Do konce období docházelo ke kompletaci podkladů pro vydání Rozhodnutí. Dva
projekty odstoupily před vydáním rozhodnutí.
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V oblasti podpory 1.2 pokračovala v roce 2009 administrace výzvy č. 08. V první polovině
období probíhalo věcné hodnocení projektů, ve kterém hodnotitelé doporučili 37 projektů. Na
zasedání výběrové komise, které se uskutečnilo 19. března 2009 a 9. dubna 2009 bylo
doporučeno ke schválení 33 projektů ve výši 243,5 mil. Kč. Tyto projekty byly schváleny
ministrem 5. května 2009. Před vydáním Rozhodnutí odstoupil 1 projekt. Po vydání
Rozhodnutí byly příjemcům vyplaceny finanční zálohy ve výši 60 mil. Kč a zahájena
realizace projektů. Ke konci období byly obdrţeny první monitorovací zprávy a probíhala
jejich kontrola.
Výzva č. 14 oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení byla
vyhlášena v období od 20. května – 10. července 2009.
Na výzvu byla vyčleněna alokace ve výši 250 mil. Kč. Celkem zde bylo podáno
112 projektových ţádostí v hodnotě přesahující 1 mld. Kč. Formální hodnocení splnilo
105 ţádostí a hodnocením přijatelnosti prošlo 70 ţádostí. Ve druhé polovině roku bylo
ukončeno věcné hodnocení, ve kterém bylo hodnotiteli doporučeno 70 ţádostí. Koncem
období došlo k zasedání výběrové komise, na které bylo doporučeno 28 projektových ţádostí
ve výši 245 mil. Kč. Doporučné projekty byly schváleny ministryní 30. listopadu 2009.
Z minulého období pokračovala administrace výzvy č. 08. V první polovině období probíhalo
věcné hodnocení projektů, ve kterém hodnotitelé doporučili 35 projektů. Na zasedání
výběrové komise, které se uskutečnilo 19. března 2009 a 6. dubna 2009 bylo doporučeno
k financování celkem 21 projektů ve výši 300 mil. Kč. Tyto projekty byly schváleny
ministrem 24. dubna 2009. Před vydáním Rozhodnutí odstoupil 1 projekt. Po vydání
rozhodnutí byly vyplaceny finanční zálohy ve výši 72 mil. Kč a zahájena realizace projektů.
Ke konci období byly obdrţeny první monitorovací zprávy a probíhala jejich kontrola.
Podrobné údaje k jednotlivým výzvám jsou uvedeny v tabulce v kapitole 2.1.A.
Tabulka 23: Struktura ţadatelů a příjemců v oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání24
Oblast podpory 1.1 – výzva č. 08
Oblast podpory 1.1 - výzva č. 14
Hospodářsko
právní forma

Podané ţádosti
o podporu

Projekty
s vydaným
rozhodnutím

Podané ţádosti o
podporu

Projekty s vydaným
rozhodnutím

Akciová společnost

1

1

8

0

Církevní organizace

0

0

1

0

Hospodářská komora

0

0

6

0

Kraj

9

7

4

0

Nadace

2

0

1

0

Obecně prospěšná spol.

6

3

21

0

24

U projektů s vydaným Rozhodnutím jsou uvedeny v závorce celkové počty schválených projektů, v případě,
ţe někteří příjemci odstoupili před vydáním Rozhodnutí.
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Org. sloţka státu

1

0

2

0

Org. jednotka sdruţení

3

2

1

0

Příspěvková organizace

24

8

43

0

Sdruţení (svaz, spolek, spol.)

27

13

52

0

Společnost s r. o.

6

1

67

0

Školská právnická osoba

1

0

6

0

Veř. výzkumné instituce

2

0

2

0

Veřejná obchodní spo.

0

0

1

0

Veřejnoprávní instituce

0

0

1

0

Vysoká škola

14

5

33

0

Zájm. sdruţení práv. osob

1

0

3

0

38 (40)

252

0

97
Celkem
Zdroj: statistiky O 46, Monit7+data k 31. 12. 2009,

Tabulka 24: Struktura ţadatelů a příjemců v oblasti podpory 1.2 – Rovné příleţitosti dětí a ţáků se SVP25
Hospodářsko
právní forma

Oblast podpory 1.2 - výzva č. 08
Podané
ţádosti o
podporu

Kraj

2

Projekty
s vydaným
rozhodnutím

Oblast podpory 1.2 - výzva č. 14
Podané ţádosti o
Projekty s vydaným
podporu
rozhodnutím

2

5

5

Mezinárodní org. a sdruţení

1

1

0

0

Obecně prospěšná spol.

10

3

12

8

Org. sloţka státu

2

0

2

2

Org. jednotka sdruţení

1

0

0

0

Církevní organizace

0

0

1

0

Příspěvková organizace

13

3

25

9

Sdruţení (svaz, spolek, spol.)

22

12

52

29

Společnost s r. o.

9

4

18

7

Akciová společnost

0

0

4

1

Školská právnická osoba

1

0

2

0

Veřejná výzkumná instituce

1

0

1

0

Vysoká škola

10

8

16

6

Zájm. sdruţení práv. osob

1

0

1

0

139

65 (67)

73
Celkem
32 (33)
Zdroj: statistiky O 46, Monit7+data k 31. 12. 2009,

25

U projektů s vydaným Rozhodnutím jsou uvedeny v závorce celkové počty schválených projektů, v případě,
ţe někteří příjemci odstoupili před vydáním Rozhodnutí.
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Tabulka 25: Struktura ţadatelů a příjemců v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení26
Hospodářsko
právní forma

Oblast podpory 1. 3 - výzva č. 08
Podané
ţádosti o
podporu

Oblast podpory 1.3 – výzva č. 14

Projekty
s vydaným
rozhodnutím

Podané ţádosti o
podporu

3

7

5
0

Projekty s vydaným
rozhodnutím

Kraj

10

Druţstvo

0

0

1

Nadační fond

0

0

1

0

Obecně prospěšná spol.

10

1

9

1

Org. jednotka sdruţení

2

1

0

0

Příspěvková organizace

11

3

14

6

Sdruţení (svaz, spolek, spol.)

22

5

19

4

Společnost s r. o.

13

2

24

3

Školská právnická osoba

0

0

1

0

Veřejná obchodní spol.

1

0

2

0

Veřejná výzkumná instituce

0

0

1

0

Vysoká škola

15

5

32

9

Zájm. sdruţení práv. osob

4

1

1

0

Celkem

88

20(21)

112

28

Zdroj: statistiky O 46, Monit7+data k 31. 12. 2009,

Příklady realizovaných projektů
JMSKOLY – portál jihomoravského školství
Oblast podpory:
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.1.00/08.0055
Celková výše finanční podpory: 13 842 262,00 Kč
Termín realizace projektu:
1. 7. 2009 – 30. 11. 2012
Dosud čerpáno:
6 921 131,00 Kč
Popis a cíl projektu: Projekt řeší primárně potřebu pracovníků škol a školských zařízení
v jejich potřebě zintenzivnit vzájemnou komunikaci, vyměňovat si zkušenosti, získávat
potřebné informace. Potřeba plyne z ohlasů cílové skupiny získaných na vzdělávacích akcích
Střediska sluţeb školám Brno. Projekt je realizován ve prospěch následujících cílových
26

U projektů s vydaným Rozhodnutím jsou uvedeny v závorce celkové počty schválených projektů, v případě,
ţe někteří příjemci odstoupili před vydáním Rozhodnutí.
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skupin v rámci Jihomoravského kraje: pracovníci škol a školských zařízení a organizací
působících v oblasti vzdělávání, v oblasti volného času dětí a mládeţe, ţáci škol a školských
zařízení. Ţáci jako cílová skupina nejsou projektem ovlivňováni přímo, ale prostřednictvím
pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Cílem projektu je zvýšit dostupnost
informací, včetně metodické podpory pro cílové skupiny projektu. Cíle projekt dosáhne
prostřednictvím inovace stávajícího informačního portálu a vytvořením tak plně vyhovujícího
informačního a komunikačního portálu.
Předsudky jsou OUT
1.2 Rovné příleţitosti dětí a ţáků včetně dětí a ţáku se
speciálními vzdělávacími potřebami
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.2.00/08.0031
Celková výše finanční podpory: 10 827 740 Kč
Termín realizace projektu:
1. 5. 2009 – 31. 7. 2012
Dosud čerpáno:
1 823 289,10 Kč
Oblast podpory:

Popis a cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zlepšit přístup mladých lidí k národnostním a
etnickým menšinám a zvýšit kompetentnost pedagogických pracovníků pro odstraňování
bariér bránících rovného přístupu dětí a ţáků národnostních a etnických menšin ke vzdělání.
Všechny aktivity mají za cíl prevenci rasismu a xenofobie. Klíčovými aktivitami je kurz
Protipředsudkové vzdělávání; seminář Národnostní a etnické menšiny; dále třístupňový
vzdělávací modul ohledně tvorby projektů, který se zaměřuje na zavedení tématu rovných
příleţitostí do výuky zapojených škol a vytvoření vlastních školních projektů v této oblasti.
Další aktivity se zaměřují na rozšíření kapacity ţadatele v oblasti rovných příleţitostí a
prevence rasismu a xenofobie. Do projektu bude zapojeno 13 středních škol/středních
odborných učilišť z 13 krajů ČR. Na závěr projektu bude zhotovena publikace. Projekt bude
realizovat projektový tým sloţený z realizačního týmu ţadatele, lektorů a odborných
supervizorů.
Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízen
Oblast podpory:
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.3.00/08.0235
Celková výše finanční podpory: 10 140 504,00 Kč
Termín realizace projektu:
18. 8. 2009 – 30. 6. 2012
Dosud čerpáno:
0 Kč
Popis a cíl projektu: Pilotní nadregionální projekt je ve shodě se strategickými dokumenty
zaměřen na vzdělávání řídících pracovníků škol a školských zařízení. Jeho cílem je
profesionalizace a rozvoj klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství ve všech
oblastech řízení nezbytných k úspěšné realizaci kurikulární reformy. Cíle bude dosaţeno
prostřednictvím modulově uspořádaného vzdělávacího programu v distanční formě. Projekt
obsahuje vytvoření a pilotní ověření obsahu vzdělávacího programu, tvorbu metodických a
studijních materiálů a vznik podpůrných poradenských míst. Realizaci projektu garantuje
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zkušený tým pracovníků Centra školského managementu PedF. UK v Praze. Výstupy: –
zvýšené kompetence min. 540 podpořených klientů (účast alespoň v 1 modulu) – min.
70 úspěšně podpořených absolventů všech modulů s obhajobou závěrečné práce – 3 webové
regionální portály škol klientů – 6 vzdělávacích modulů – akreditovaný vzdělávací program –
6 souborů metodických a studijních materiálů – 3 podpůrná poradenská místa v regionech.

Globální granty
Z hlediska typů projektů v prioritní ose 1 a pokroku v jejich realizaci lze konstatovat
následující:
Globální granty, resp. grantové projekty – V souvislosti s realizací grantových projektů a
v návaznosti na poţadavky Zprostředkujících subjektů bylo vyjednáno mezi ŘO OP VK a ZS
navýšení zálohových plateb globálních grantů o 25 %, resp. 20 %, tzn. v oblasti podpory 1.1
došlo k navýšení o 34 745 368 EUR, v oblasti podpory 1.2 o 12 634 679 a v oblasti podpory
15 793 349 EUR.
V návaznosti na probíhající realizaci globálních grantů byly v krajích vyhlášeny druhé resp.
třetí (Ústecký kraj) výzvy k předkládání grantových projektů v PO 1, v oblastech podpory 1.1,
1.2, 1.3. Celkem bylo v PO 1 vyhlášeno 39 výzev k předkládání grantových projektů.
Na oblast podpory 1.1 bylo ve druhých resp. třetích výzvách krajů vyčleněno 54 453
700 EUR. Výše alokace na oblast podpory 1.2 dosahuje 47 490 910 EUR a alokace výzev
v oblasti podpory 1.3 dosahuje 61 072 901,73 EUR.
Druhé a třetí 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, viz tabulky
v kapitole 2.1.A.
Ke konci sledovaného období k 31. prosinci 2009 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. Ke
konci roku 2009 nedošlo k uzavření právních aktů všech schválených grantových projektů
v krajích Olomouckém, Jihočeském, Jihomoravském, Plzeňském a Moravskoslezském
(kontrahování nebylo dokončeno v oblasti podpory 1.1). V rámci druhých a třetích výzev bylo
v rámci globálních grantů kontrahováno celkem 736 grantových projektů v celkové výši 134
642 754,80 EUR.
Na základě předloţených grantových projektů se ve struktuře ţadatelů grantových projektů
ukazuje, ţe v rámci výzev v roce 2009 byli zastoupeni všichni oprávnění ţadatelé tak, jak je
definuje PD OP VK.
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Tabulka 26: 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

911
399
52
2

201
131
10
2

156
50
50
2

185
24

30
4

-4

3
18
10
188

85

-0
13
117

1792

8
471

-99
441

Zdroj:Výroční zprávy ZS
Tabulka 27: Struktura příjemců grantových projektů za PO 1

Oblast
Oblast
Oblast
podpory 1.1 podpory 1.2 podpory 1.3

Forma příjemců 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

93
42
1
0

68
48
3
0

48
11
8
1

6
3

3
1

-3

0
5
1
10

10

-0
1
27

119

0
85

-13
101
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Zdroj:Výroční zprávy ZS

Velmi pozitivním aspektem je skutečnost, ţe významný počet úspěšných ţadatelů je tvořen
školami a školskými zařízeními v oblasti podpory 1.1.

Příklady realizovaných projektů
Střední škola – brána k technické kariéře
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
RPIC-ViP s.r.o., Asociace středních průmyslových škol
ČR –krajská sekce MSK
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.1.07/11.0174
Celková výše finanční podpory:
17 788 343,56 Kč
z toho částka ESF:
15 120 092,02 Kč
z toho kříţové financování: 256 445,- Kč
dosud čerpáno:
11 740 142,35 Kč
Termín realizace projektu:
12. 11. 2010 – 30. 1. 2011
Oblast podpory:
Realizátor projektu:
Partneři projektu:

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu ţáků a pracovníků středních škol s technickým
zaměřením, kdy předpokladem je zapojení více jak 3 820 ţáků a 100 pracovníků škol a
vytvoření 9 nových produktů. Celkově se projekt zaměřuje na zkvalitnění podmínek pro
středoškolskou výuku technických oborů včetně zvyšování motivace ţáků k uplatnění
v technických oborech, a to vše s podporou partnerské spolupráce středních škol a
zaměstnavatelů regionu. Cílem je tedy i motivace ţáků k setrvání v oboru a zvýšení počtu
absolventů nastupujících do technických profesí, na které je připravila střední škola.
Konkrétní příklady z realizace projektu (aneb čeho jiţ bylo dosaţeno):
technická fóra na SŠ – půldenní akce na půdě školy pro zástupce firem s cílem
seznámit je s reálným prostředím školy a reagovat na potřeby praxe. Probíhá formou
prezentací škol a exkurzemi v prostorách školy.
dny s podnikovým managementem – návštěvy ţáků v podnicích, seznámení se s jejich
prostředím a následná prezentace spoluţákům v 11 středních školách (zapojeno jiţ cca
400 ţáků). Aktivita se uskutečnila přímo v podnicích Moravskoslezského kraje.
dny technických profesí – reálné seznámení ţáků s profesemi vyučovanými na jejich
škole s cílem poznání podniku jako podnikatelského subjektu, seznámení se
s profesemi přímo v podnikové praxi (exkurze), vyhodnocení získaných poznatků
ţáky a jejich prezentace spoluţákům (dle připravené osnovy). Realizováno jiţ celkem
8 dnů profesí ve firmách sídlících ve Vědeckotechnologickém parku Ostrava, kdy se
akce zúčastnilo cca 160 ţáků.
show technických oborů pro ţáky SŠ – doprovodné akce na 16. ročníku výstavy
„Učeň, středoškolák, vysokoškolák 2009― – ţákům SŠ byly představeny zajímavou a
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přístupnou formou vyspělé technologie firem v MSK. Prezentovalo se 9 firem a
institucí a zapojilo se 261 ţáků.
Studentprofil.cz – interaktivní portál – vytvoření platformy pro setkávání nabídky
studentů/absolventů technických SŠ s poptávkou zaměstnavatelů po pracovní síle –
komunikace a aktualizovaný informační tok mezi školami a podniky v MSK. Portál
umoţňuje studentům: aktivně začít budovat svou pracovní kariéru, představit se
potenciálním zaměstnavatelům jiţ v době studia, komunikovat se zaměstnavateli o
praxi, stáţích či brigádách, sebeprezentovat se. Na www.studentprofil.cz je dosud
registrováno jiţ 17 škol, cca 1 200 studentů a více neţ 50 firem.
SPC Jihlava – Evropské trendy ve vzdělávání
Oblast podpory:
Registrační číslo projektu:
Příjemce:
Celková výše finanční podpory:
Kříţové financování:
Částka ESF:
Termín realizace projektu:
Dosud čerpáno:

1.2 Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
CZ.1.07/1.2.02/01.0007
Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava
14 404 603,68 Kč
332 000 Kč
12 243 913,13 Kč
2. 3. 2009 – 29. 2. 2012
3 728 499,51 Kč

Projekt je zaměřen na úspěšné zapojení dětí a ţáků se zdravotním postiţením do počátečního
vzdělávání, a to prostřednictvím řady aktivit jako např. rozšíření metody hydroterapie a
kolorterapie, rozšíření metody trampoterapie, logopedie s vyuţitím interaktivní tabule a
rozšíření vyuţívání informační technologie a nabídky alternativních prvků v oblasti
informační technologie. Dále je projekt zaměřen na pomoc rodičům a pedagogům dětí a ţáků
se zdravotním postiţením, a to vytvořením metodických příruček pro pedagogy a rodiče o
rozšiřovaných a inovovaných metodách práce s dětmi a ţáky se zdravotním postiţením. Pro
rodiče a pedagogy jsou také pravidelně pořádána školení a konzultace k dané problematice.
Realizací projektu dojde k podpoření 600 dětí a ţáků se zdravotním postiţením, 600 rodičů a
500 pedagogů těchto ţáků a dále jiţ bylo podpořeno 15 osob, které zpracovávají metodické
příručky pro rodiče a pedagogy. Během realizace projektu se z pohledu poskytovatele dotace
(kraj Vysočina) nevyskytly ţádné problémy.
Specializace učitelů odborného výcviku a odborných předmětů ve sluţbách
Oblast podpory:
Registrační číslo projektu:
Celková výše finanční podpory:
Kříţové financování:
Částka ESF:
Termín realizace projektu:

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení
CZ.1.07/1.3.13/01.0003
2 992 390 Kč
104 000 Kč
2 543 531,50 Kč
1. 3. 2009 – 30. 6. 2011
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Dosud čerpáno:

1 110 050,44 Kč

Projekt řeší problém ve vzdělávání učitelů odborného výcviku a odborných předmětů
v oblasti sluţeb. Cílem je zabezpečit odborný růst učitelů, prohloubit základní znalosti a
především odborné dovednosti a tím zvýšit kvalitu výuky vybudováním fungujícího
komplexu nových vzdělávacích kurzů pro učitele jako specializačního vzdělávacího
programu. V rámci projektu budou akreditovány kurzy DVPP u MŠMT. Nejdůleţitější
aktivitou projektu je realizace 25 specializačních kurzů ve čtyřech oblastech – kuchař, cukrář,
kadeřník a kosmetička a jednoho kurzu zaměřeného na pouţití multimédií ve výuce. Kurzy
pro celkem 335 účastníků povedou špičkoví odborníci z celé republiky. Učitelé dostanou
moţnost ověřit si získané znalosti a dovednosti v rámci pilotního ověření projektu, kde ve
stejně zaměřených kurzech povedou ţáky školy. Účast učitelů v projektu je zaručena
partnerstvím osmi středních škol, téměř všech, které v Olomouckém kraji vyučují cílové
obory.
3.1.2 Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

Individuální projekty
V průběhu administrace vyhlášených výzev byly zjištěny velké rozdíly v kvalitě jednotlivých
hodnotitelů. Proto v roce 2009 ŘO OP VK zpřísnil podmínky pro výběr hodnotitelů, rozšířil
podmínky pro získání osvědčení. Při kaţdé výzvě se nově školí vybraní vhodní hodnotitelé na
specifické podmínky vyhlášené výzvy a opakují se obecná pravidla pro hodnocení projektů.
Dále byl vytvořen nový způsob věcného hodnocení, který má zajistit efektivnější hodnocení
předkládaných projektových ţádostí. V tomto novém způsobu hodnocení jsou vyuţívány tzv.
Grémia zpravodajů, kdy jsou hodnocení dvou individuálních hodnotitelů posuzována a
hodnocena třetí osobou, zpravodajem projektu tzv. arbitrem, který provádí své hodnocení na
základě hodnoticích tabulek individuálních hodnotitelů a svého hodnocení. Tato osoba
zpravodaje se poté účastní Grémia zpravodajů, které supluje v tomto novém způsobu
hodnocení výběrovou komisi.

Globální granty
Závaţné problémy nebyly při realizaci GG identifikovány.

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:
problémy vzniklé při administraci a proplácení ţádostí o platby grantových projektů
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Neustálý rozvoj celého systému Monit7+ způsobuje mj. změny při administraci, coţ ZS činí
výrazné komplikace. Ze strany ZS jsou dané problémy řešeny přes ŘO OP VK. Některé
problémy se daří řešit, u některých se však stav řešení neúměrně prodluţuje a jejich dřívější
zapracování nemůţe být ze strany ZS ovlivněno.
Navrhované řešení se shledává v umoţnění oprav formulářů (např. F01) ze strany ZS (krajů),
nikoli přes TescoSW.
problémy vzniklé v období hodnocení projektů
V případě hodnocení věcného se v některých případech u ZS vyskytly závaţné problémy se
systémem Monit7+. Při převodu hodnotících tabulek do systému Monit7+ došlo k výrazné
komplikaci, kdy MONIT 7+ neumoţňoval správný přepočet bodů v rámci věcného hodnocení
v souladu s platnou metodikou pro OP VK, která vstoupila v platnost od února 2009.
Pracovníci ZS byli nuceni mimo systém Monit7+ vypočítat výsledek věcného hodnocení.
Následně po úpravě nastavení Monit7+ bylo hodnocení nahráno do systému, resp. opraven
chybný výpočet výsledného hodnocení projektů.
problémy se špatnými výstupy hodnotitelů
Všeobecně lze konstatovat, ţe hodnotitelé stále neznají základní pravidla pro hodnocení, např.
kdyţ konstatují nepřiměřenost nebo nadhodnocenost některého výdaje, nenavrhnou jeho
sníţení, popřípadě podmíní svůj souhlas s doporučením projektu pro realizaci teprve tehdy, aţ
ţadatel doplní jim definované nedostatky, coţ je v rozporu s nastavenými pravidly pro
hodnocení projektů. Před kaţdou výzvou jsou nyní organizována speciální školení.
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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

Tabulka 28: Finanční plán
Číslo
Název oblasti
Podíl
oblasti
podpory
na
podpory
alokaci
v P2
2.1
Vyšší odborné
12%
vzdělávání
2.2
Vysokoškolské
35%
vzdělávání
2.3
Lidské zdroje
33%
ve VaV

EU

75 735
153
220 320
446
206 550
418

SR

13 365
027
38 880
079
36 450
074

Celkové
zdroje

89 100
180
259 200
525
243 000
492

Míra
spolufinancování
EU
ČR

Pro informaci
EIB

soukromé

85%

15%

0

0

85%

15%

0

0

85%

15%

0

0
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Partnerství a
20% 123 930
sítě
251
Zdroj: PD OP VK k 6.11.2009, v EUR
2.4

21 870
044

145 800
295

85%

15%

0

0

3.2.1 Dosaţený pokrok a jeho analýza
Celkem jsou kontrahovány v PO 2 projekty v celkové hodnotě 102 825 022 EUR, coţ je 14
% alokace na PO. Proplaceno bylo 37 889 293 EUR, tzn. 5 % alokace. K PO 2 ke konci roku
nebyly certifikovány ţádné finanční prostředky.
Vzhledem k pozdnímu zadávání dat do systému Monit7+ a technickým potíţím při přenosech
do MSC se skutečné údaje v některých případech liší od dat v sestavách Monit7+ a MSC.
Dále v kapitole jsou uvedeny data jak z IS Monit 7+ a MSC tak z výroční zprávy odboru
CERA, který administruje projekty předkládané v PO 2.
V roce 2009 byly vyhlášeny v rámci této prioritní osy čtyři výzvy, a to pro oblast podpory 2.1,
2.2, 2.3 a 2 výzvy v oblasti podpory 2.4.
Výzva pro oblast podpory 2.1 č. 13 byla vyhlášena v období od 14. dubna – 12. června 2009.
Na výzvu byla vyčleněna alokace 100 mil. Kč. Celkem bylo podáno 35 projektových ţádostí
v hodnotě 151 mil. Kč. Formální hodnocení splnilo 35 ţádostí a hodnocením přijatelnosti
prošlo 22 ţádostí. Ve věcném hodnocení bylo hodnotiteli doporučeno 16 ţádostí. Na zasedání
výběrové komise bylo doporučeno 16 ţádostí ve výši 61 mil. Kč. Doporučné projekty byly
schváleny ministryní 26. října 2009. Poté probíhala kompletace podkladů pro vydání
Rozhodnutí.
Výzva pro oblast podpory 2.2 č. 15 byla vyhlášena v období od června –září 2009. Na výzvu
byla vyčleněna alokace 1,7 mld. Kč. Celkem bylo podáno 485 projektových ţádostí v hodnotě
dosahující 5,36 mld. Kč. Do konce roku probíhalo věcné hodnocení, které nebylo ukončeno.
Z minulého období pokračovala administrace výzvy č. 07. Začátkem období bylo dokončeno
věcné hodnocení projektů, ve kterém hodnotitelé doporučili 363 projektů. Na zasedání
výběrové komise, které se uskutečnilo 16. února a 17. února 2009, bylo doporučeno celkem
121 projektů ve výši 1,2 mld. Kč. VK poţádala ŘO o navýšení alokace o 52,3 mil. Kč.
Navýšení bylo schváleno a celkem tedy bylo doporučeno 127 projektů ve výši 1,261 mil Kč.
Tyto projekty byly schváleny 9. března 2009 ministrem. Zbylých 236 projektů bylo zařazeno
do zásobníku. Příjemcům – vysokým školám – byla poskytnuto předfinancování na realizaci
projektů ve výši 553 mil. Kč. První projekty byly zahájeny v polovině května 2009. Ke konci
období byly schvalovány průběţné monitorovací zprávy a vyplaceny dotace ve výši 324 tis.
Kč.
V oblasti podpory 2.3 pokračovala z minulého období administrace výzvy č. 09. Začátkem
období bylo dokončeno formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti. Poté následovalo věcné
hodnocení, ve kterém hodnotitelé doporučili 141 projektových ţádostí. Zasedání výběrové
komise proběhlo 30. a 31. března 2009. Celkem bylo doporučeno ke schválení
94 projektových ţádostí ve výši 921,7 mil. Kč. Projekty byly schváleny ministrem 21. dubna
78
Výroční zpráva OP VK za rok 2009

2009. Alokace pro tuto výzvu nebyla vyčerpána. První projekty se začaly realizovat
v polovině června 2009. Příjemci byli předfinancováni částkou ve výši 398 mil. Kč.
Výzva pro oblast podpory 2.4 č. 12 byla vyhlášena v období od 2. února – 3. dubna 2009. Na
výzvu byla vyčleněna alokace 625 mil. Kč. Celkem bylo podáno 130 projektových ţádostí
v hodnotě přesahující 2,2 mld. Kč. Formální hodnocení splnilo 118 ţádostí a hodnocením
přijatelnosti prošlo 99 ţádostí. Ve věcném hodnocení bylo doporučeno hodnotiteli 60 ţádostí.
Na zasedání výběrové komise byla navýšena alokace a celkem bylo doporučeno
40 projektových ţádostí za 645 mil. Kč. Doporučné projekty byly schváleny ministryní
28. srpna 2009. První projekty se začaly realizovat koncem října. Příjemcům byly vyplaceny
prostředky ve výši 269 mil. Kč. V systému jsou evidováno 36 kontrahovaných projektů.
Ke konci období byla vyhlášena výzva č. 16 s alokací 250 mil. Kč, jejímţ účelem je podpořit
na VŠ zpracování metodiky a zavádění metody úplných nákladů („full cost―) u projektů výzkumu
a vývoje (VaV). Cílem je, aby v rámci této výzvy vytvořil subjekt (VŠ) interní pravidla pro
vykazování skutečných nepřímých nákladů.
Tabulka 29: Struktura ţadatelů v prioritní ose 2 Terciární vzdělávání dle výzev v jednotlivých oblastech
podpory
Oblast podpory 2.1 - výzva Oblast podpory 2.2 - výzva
Oblast podpory 2.2 - výzva č. 15
č. 13
č. 7
Počet
Počet
Právní forma
Počet
Počet
Počet
Počet
Předloţených
předloţených schválený předloţených
schválených
schválených
projektů
projektů
ch
projektů
projektů
projektů
projektů
VOŠ
34
16
0
0
0
0
Sdruţení VOŠ

1

0

0

0

0

0

Školy a školská
zařízení
Kraje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vysoké školy

0

0

494

126

473

0

Ostatní instituce
Veřejné
výzkumné
instituce

0

0

0

1

13

0

0

0

0

0

0

0

CELKEM
Zdroj: VZ CERA

35

16

494

127

486

0

Tabulka 30:
podpory

Struktura ţadatelů v prioritní ose 2 Terciární vzdělávání dle výzev v jednotlivých oblastech

Právní forma

Oblast podpory 2.3 – výzva č. 09

Oblast podpory 2.4 – výzva č. 12

Počet
předloţených
projektů

Počet
předloţených
projektů

Počet
schválených
projektů

Počet
schválených
projektů
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VOŠ

0

0

0

0

Sdruţení VOŠ

0

0

0

0

Školy a školská zařízení

0

0

0

0

Kraje

0

0

0

0

Vysoké školy

207

81

110

39

Ostatní instituce

15

8

0

0

Veřejné výzkumné instituce

14

5

11

1

CELKEM
Zdroj: VZ CERA

236

94

121

40

3.2.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku PO
Tabulka 31: Věcný pokrok prioritní osy 2 Terciární vzdělávání
Kód NČI
Kód
EU/Lisabon
Typ
indikátoru

Název indikátoru

074100
výstupy

Počet podpořených osob –
celkem

074155
výstupy

074165
výstupy

074170
výstupy

074270
výstupy

074210
výsledky

27

Počet podpořených osob
v počátečním vzdělávání –
studentů celkem

Počet podpořených osob –
pracovníků v dalším vzdělávání

Počet podpořených osob
v dalším vzdělávání – vědeckých
a výzkumných pracovníků

Počet zapojených partnerů

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

Měrná
jednotka

Zdroj

počet

Gestor
OP

počet

počet

počet

počet

%

Gestor
OP

Gestor
OP

Gestor
OP

Gestor
OP

Gestor
OP

Hodnota

2007

2008

200927

Cílová
hodnota
2015

Celkem

dosaţená

0

0

1049

N/A

1049

výchozí

0

0

0

N/A

0

plánovaná

N/A

N/A

N/A

140 400

140 400

dosaţená

0

0

0

N/A

0

výchozí

0

0

0

N/A

0

plánovaná

N/A

N/A

N/A

126 500

126 500

dosaţená

0

0

342

N/A

342

výchozí

0

0

0

N/A

0

plánovaná

N/A

N/A

N/A

13 900

13 900

dosaţená

0

0

71

N/A

71

výchozí

0

0

0

N/A

0

plánovaná

N/A

N/A

N/A

6 000

6 000

dosaţená

0

0

136

N/A

136

výchozí

0

0

0

N/A

0

plánovaná

N/A

N/A

N/A

450

450

dosaţená

0

0

N/A

N/A

N/A

výchozí

0

0

0

N/A

0

V roce 2008 došlo k vyhlášení většiny výzev OP VK. V letech 2008 – 2009 probíhalo převáţně schvalování
projektů a jejich administrace. Z tohoto důvodu bude moţné výraznější věcný pokrok prostřednictvím
naplňování hodnot monitorovacích indikátorů sledovat od roku 2010.
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074240
výsledky

074250
výsledky

074280
výsledky

podpořených osob v terciárním
vzdělávání
Podíl úspěšně podpořených osob
– pracovníků v dalším
vzdělávání na celkovém počtu
podpořených osob – pracovníků
v dalším vzdělávání
Podíl úspěšně podpořených osob
– pracovníků ve VaV na
celkovém počtu podpořených
osob – pracovníků v dalším
vzdělávání
Udrţitelnost vytvořených
partnerství

Gestor
OP

%

Gestor
OP

%

Gestor
OP

%

plánovaná

N/A

N/A

N/A

90

90

dosaţená

0

0

N/A

N/A

N/A

výchozí

0

0

0

N/A

0

plánovaná

N/A

N/A

N/A

90

90

dosaţená

0

0

N/A

N/A

N/A

výchozí

0

0

0

N/A

0

plánovaná

N/A

N/A

N/A

90

90

28

0

N/A

0

dosaţená

0

výchozí

0

0

0

N/A

0

plánovaná

N/A

N/A

N/A

20

20

0

Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání. URL: < www.uiv.cz/>_[online].[cit.2010-31.03],
Výroční zprávy odboru CERA, stav k 31.12.2009

3.2.1.B Kvalitativní analýza
Tabulka 32: Reálný pokrok prioritní osy 2 v EUR
Alokace
Oblast
podpory

2007–2013
a) EUR

Projekty schválené
k financování

Proplacené prostředky
příjemcům

b) EUR

c) EUR

2.1.

89 100 180

0

%b/a
0%

2.2.

259 200 524

47 772 873

2.3.

243 000 492

2.4.

145 800 294

%c/a

Certifikované
prostředky
předloţené EK

0

0%

d) EUR
0

%d/a
0%

18%

13 787 889

5%

0

0%

34 603 448

14%

14 130 453

6%

0

0%

20 448 701

14%

9 970 952

7%

0

0%

737 101 490
102 825 022
Celkem
Zdroj: MSC210A 7.1., kurz: 26,4 EUR/CZK

14%

37 889 293

5%

0

0%

Příklady realizovaných projektů
Inovace vzdělávacího programu VOŠS Ostrava a rozšíření o kombinovanou formu
vzdělávání – VOŠS Ostrava
Oblast podpory:
2.1 Vyšší odborné vzdělávání
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/2.1.00/13.0023
Celková výše finanční podpory: 2 999 126, 89 Kč
28

Za rok 2009 nebyly v PO 2 ţádné ukončené projekty. Vykazování tohoto indikátoru tedy není za rok 2009
relevantní.
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Termín realizace projektu:

1. 1. 2010 – 31. 8. 2012

Projekt zlepšuje podmínky vzdělávání na VOŠS Ostrava. Přispívá k atraktivitě a širší
dostupnosti výuky a zvyšuje uplatnitelnost budoucích absolventů na trhu práce. Zaměřuje se
také na zvýšení odbornosti pedagogů a další prohloubení vazeb s praxí. Dopady projektu jsou
v rámci Moravskoslezského kraje. VOŠS je škola s 40letou historií. Stávající statut získala
v roce 1996 (první sociální VOŠ na Moravě a ve Slezsku). Je řádným členem Asociace
vzdělavatelů v sociální práci. Její prestiţ mezi odbornou veřejností a vzdělávacími institucemi
je vynikající. Má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním, projekty RLZ a široké kontakty
s praxí. Je velmi dobře obeznámena s potřebami obou cílových skupin projektu, studentů i
pedagogů VOŠS. Silné stránky projektu – silný akcent na udrţitelnost – zkušenosti s realizací
projektů RLZ – vysoká úroveň odborné připravenosti – míra samostatnosti ţadatele, nulový
podíl nákladů projektu na sluţby – bohaté multiplikační efekty projektu v sociální oblasti.
Molekulární onkologie – inovace výuky onkologie na Lékařské fakultě Univerzity
Karlovy v Plzni – Univerzita Karlova v Plzni
Oblast podpory:
2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/2.2.00/07.0313
Celková výše finanční podpory: 5 998 992 Kč
Termín realizace projektu:
1. 6. 2009 – 31. 5. 2012
Předmětem projektu je inovovat výuku onkologie na Lékařské fakultě University Karlovy
v Plzni jejím rozšířením o samostatný výukový modul "Molekulární onkologie". Tato inovace
posílí interdisciplinární charakter výuky onkologie a jejím důsledkem bude integrace
nejnovějších vědeckých poznatků molekulární a buněčné biologie a klinické výuky. Formou
výuky bude "Molekulární onkologie" zaloţena na inovativním přístupu označovaném jako
"case-oriented teaching" posilujícím aktivní přístup studentů a jejich schopnost získávání a
kritického zhodnocení nových informací; tato část projektu bude částečně řešena ve
spolupráci s Universitou Heinricha Heineho v Düsseldorfu. Z hlediska organizace studia pak
bude modul "Molekulární onkologie" včleněn na konec klasické výuky teoretických a
preklinických předmětů, tj. těsně před začátek blokové výuky klinických předmětů, a z tohoto
pohledu pak umoţní prohloubit komplexní vnímání klinických předmětů studenty a zkvalitnit
tak celou klinickou část studia.
Podpora a motivace ţáků základních a středních škol k jejich budoucímu zapojení do
výzkumu a vývoje v technických oborech – Technická univerzita v Liberci
Oblast podpory:
Registrační číslo projektu:
Celková výše finanční podpory:
Termín realizace projektu:

2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
CZ.1.07/2.3.00/09.0103
11 197 383,70 Kč
1. 8. 2009 – 30. 6. 2012

Cílem projektu je podpořit aktivní zájemce o VaV v technických oborech z řad ţáků ZŠ a
studentů SŠ formou kurzů, seminářů, her, soutěţí a dalších mimovýukových a mimoškolních
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technických aktivit. – Podpořit kvalitní pedagogy a další pracovníky, pracující s cílovou
skupinou v rámci mimovýukových aktivit, zejména ze ZŠ a SŠ, kteří mají rozhodující vliv na
budoucí orientaci studentů, nabídkou kurzů a seminářů prohlubujících a rozšiřujících jejich
znalosti o poslední poznatky z oblasti technických věd a jejich kompetence pro aktivní práci
s cílovou skupinou. – Vytvořit internetový portál propagující výsledky výzkumu a vývoje na
TUL, dovolující koordinovat a řídit klíčové aktivity projektu směrem k cílové skupině a
umoţnit do projektu zapojeným osobám výměnu názorů, rad a zkušeností. – Vytvořit soubor
vzájemně se doplňujících polytechnických pomůcek, představujících různé technické
problémy a demonstrujících interaktivní a přitaţlivou formou základní fyzikální a chemické
děje.
Vzdělávací síť iktových center – Masarykova univerzita Brno
Oblast podpory:
Registrační číslo projektu:
Celková výše finanční podpory:
Termín realizace projektu:

2.4 Partnerství a sítě
CZ.1.07/2.4.00/12.0046
33 366 486 Kč
1. 1. 2010 – 31. 12. 2012

V současné době v ČR nefunguje základní spolupráce akademických, odborných center a
občanských sdruţení, které se zabývají problematikou CMP (cévní mozková příhoda). Není
vytvořena komunikační síť, nefunguje transfer znalostí mezi jednotlivými cílovými
skupinami. Nejsou komunikovány základní poznatky, nefunguje edukace terciární sféry a
komunikace mezi odborníky, kteří se touto tématikou zabývají. Současně nejsou zapojeny
občanské organizace a sdruţení, které mají o problematiku velký zájem. Hlavním cílem
projektu je vytvoření sítě center, která bude řešit problematiku spolupráce, komunikace a
vzdělávání v rámci regionu ČR. V rámci návrhu projektu budou centra spolupracovat
prostřednictvím komunikačního portálu, databází, pravidelných vzdělávacích seminářů a
konferencí. Díky výstupům projektu si centra budou předávat zkušenosti, získávat nové
poznatky v léčbě cévní mozkové příhody a přinášet aktuální poznatky do výzkumných a
vzdělávacích programů univerzit a nemocnic.
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 byla v roce 2009 zpřísněna kritéria pro výběr hodnotitelů a změněna struktura
školení hodnotitelů. Vedle úvodního školení absolvují hodnotitelé specifická školení
k jednotlivým výzvám. Dále byl vytvořen nový způsob věcného hodnocení tzv. Grémia
zpravodajů, kdy jsou hodnocení dvou individuálních hodnotitelů posuzována a hodnocena
třetí osobou, zpravodajem projektu tzv. arbitrem, který provádí své hodnocení na základě
hodnoticích tabulek individuálních hodnotitelů a svého hodnocení. Tato osoba zpravodaje se
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poté účastní Grémia zpravodajů, které nahrazuje v tomto novém způsobu hodnocení
výběrovou komisi.
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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

Tabulka 33: Finanční plán
Číslo
Název oblasti
oblasti
podpory
podpory

Podíl
na
alokaci
v P3
50%

EU

Individuální
144 947
další
662
vzdělávání
3.2
Podpora
50% 144 947
nabídky
662
dalšího
vzdělávání
Zdroj: PD OP VK k 6.11 2009, v EUR
3.1

SR

Celkové
zdroje

Míra
spolufinancování
EU
ČR

Pro informaci
EIB

soukromé

25 578
999

170 526
661

85%

15%

0

0

25 578
999

170 526
661

85%

15%

0

0
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3.3.1

Dosaţený pokrok a jeho analýza

Celkem jsou kontrahovány v PO 3 schváleny GG a IPn v celkové hodnotě 118 750 217 EUR,
coţ je 35 % alokace na osu. Proplaceno bylo 9 490 631EUR, tzn. 3 % alokace. Ke konci roku
nebyly certifikovány ţádné prostředky.
Vzhledem k pozdnímu zadávání dat do systému Monit7+ a komplikacím při přenosech do
MSC se skutečné údaje liší od dat v sestavách Monit7+ a MSC. Dále v kapitole jsou uvedeny
dat jak IS Monit7+ a MSC tak dle výročních zpráv Zprostředkujících subjektů a Odboru
CERA.
3.3.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku PO
Tabulka 34: Věcný pokrok prioritní osy 3 Další vzdělávání
Kód NČI
Kód
EU/Lisabon
Typ
indikátoru

Název indikátoru

074600
výstupy

Počet úspěšně
podpořených osob
celkem

064310
výstupy

07260
výsledky

Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů

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

Měrná
jednotka

Zdroj

počet

Gestor
OP

počet

%

Gestor
OP

Hodnota

2007

2008

200929

Cílová
hodnota
2015

Celkem

dosaţená

0

0

0

N/A

0

výchozí

0

0

0

N/A

0

plánovaná

N/A

N/A

N/A

1 800 000

1 800 000

dosaţená

0

0

0

N/A

0

výchozí

0

0

0

N/A

0

plánovaná

N/A

N/A

N/A

2 300

2 300

dosaţená

0

0

N/A

N/A

N/A

výchozí

0

0

0

N/A

0

plánovaná

N/A

N/A

N/A

30

30

Gestor
OP

Zdroj: Výroční zprávy ZS, stav k 31.12.2009

29

V roce 2008 došlo k vyhlášení většiny výzev OP VK. V letech 2008 – 2009 probíhalo převáţně schvalování
projektů a jejich administrace. Z tohoto důvodu bude moţné výraznější věcný pokrok prostřednictvím
naplňování hodnot monitorovacích indikátorů sledovat od roku 2010.
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3.3.1.B Kvalitativní analýza
Tabulka 35: Reálný pokrok prioritní osy 3 v EUR
Alokace
Oblast
podpory

2007–2013
a) EUR

Projekty schválené
k financování

Proplacené prostředky
příjemcům

b) EUR

c) EUR

3.1.

170 526 662

0

%b/a
0%

3.2.

170 526 661

118 750 217

%c/a

Certifikované
prostředky
předloţené EK
d) EUR

0

0%

0

%d/a
0%

70%

9 490 631

6%

0

0%

341 053 323 118 750 217
35%
Celkem
Zdroj: MSC210A k 7.1.2010, kurs: 26,40 EUR/CZK

9 490 631

3%

0

0%

Oblast podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání
V roce 2009 nebyly vyhlášeny v rámci této prioritní oblasti ţádné výzvy. Vyhlášení výzvy je
plánováno na rok 2010. Výzva na tuto oblast podpory je připravována ve spolupráci
s jednotlivými skupinami MŠMT a dalšími relevantními institucemi (MMR, MF).
Oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Individuální projekty národní
V oblasti podpory 3.2 pokračovala z minulého období administrace průběţné výzvy č. 11
s alokací 300 mil. Kč. Do této výzvy byl MŠMT – skupinou II předloţen jeden projekt
(Proměna středních škol v centra celoţivotního učení) ve výši alokace. Projekt byl doporučen
k financování Expertní skupinou dne 28. května 2009 a schválen ministryní 1. července 2009,
poté byla výzva ukončena. Projekt zahájil realizaci a ke konci roku probíhala kontrola první
MZ.
Příklady realizovaných projektů
Proměna středních škol v centra celoţivotního učení
Oblast podpory:
Registrační číslo projektu:
Celková výše finanční podpory:
Termín realizace projektu:
Dosud čerpáno:

3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
CZ.1.07/3.2.00/11.0001
300 000 000 Kč
1. 8. 2009 – 31. 1. 2013
1 082 647,60 Kč

Cíl projektu: Cílem projektu je proměna SŠ v centra celoţivotního učení (CŢU), tj. otevřené
instituce, které budou vedle počátečního vzdělávání realizovat nejrůznější formy dalšího
vzdělávání (DV) pro široké spektrum zájemců. V projektu budou realizovány aktivity
směřující k vytvoření vhodných podmínek pro uvedenou změnu. PP zapojených škol se
zúčastní řady vzdělávacích seminářů, na kterých budou rozvíjeny jejich vybrané profesní
kompetence (např. vzdělávání dospělých, projektování modulových programů DV,
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celoţivotní kariérové poradenství, marketing DV apod.). Kaţdá škola zapojená do projektu
připraví ve spolupráci s vhodnými zaměstnavateli či sociálními partnery nejméně 3 programy
DV, z nich alespoň jeden bude v rámci projektu realizovat. Síť škol v kaţdém kraji bude mít
vlastní webový systém nabídky programů DV. Tyto systémy budou propojeny navzájem i
s celostátním webem DAT. Součástí projektu je propagační kampaň směřující k podpoře
motivace dospělé populace ČR k zapojení do DV.

Globální granty
V prvním pololetí roku 2009 probíhala administrace předloţených ţádostí o GG. 18. března
2009 bylo schváleno 5. a 6. května 2009 dalších 7 GG krajů s následujícími alokacemi.
Tabulka 36: Alokace na výzvy GG
Kraj

Alokace - výzva 3.2
EUR

Středočeský
kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský
kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradec
ký kr
Pardubický
kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský
kraj
Olomoucký
kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezs
ký k

CZK (20:1)

Rozdělení financování SR/EU
15

85

KF
9

Záloha 15
%

18 161 389
9 800 542
8 672 289

363 227 780
196 010 840
173 445 780

54 484 167,00
29 401 626,00
26 016 867,00

308 743 613
166 609 214
147 428 913

32 690 500
17 640 976
15 610 120

54 484 167
29 401 626
26 016 867

4 810 312
13 020 048
6 765 279

96 206 240
260 400 960
135 305 580

14 430 936,00
39 060 144,00
20 295 837,00

81 775 304
221 340 816
115 009 743

8 658 562
23 436 086
12 177 502

14 430 936
39 060 144
20 295 837

8 512 473

170 249 460

25 537 419,00

144 712 041

15 322 451

25 537 419

7 801 643
7 784 179

156 032 860
155 683 580

23 404 929,00
23 352 537,00

132 627 931
132 331 043

14 042 957
14 011 522

23 404 929
23 352 537

17 658 848

353 176 960

52 976 544,00

300 200 416

31 785 926

52 976 544

9 962 996
9 143 764

199 259 920
182 875 280

29 888 988,00
27 431 292,00

169 370 932
155 443 988

17 933 393
16 458 775

29 888 988
27 431 292

19 656 524 393 130 480 58 969 572,00
141 750
2 835 005
Celkem
286
720 425 250 858,00
Zdroj: Výroční zprávy ZS 2009

334 160 908

35 381 743

2 409 754 862

255 150 513

58 969 572
425 250
858

Od druhého pololetí byly postupně vyhlašovány první výzvy zprostředkujících subjektů
k předkládání ţádostí o finanční podporu – viz tabulka níţe.
Zájem o předkládání projektů v oblasti podpory 3.2 během prvních výzev zprostředkujících
subjektů dokládá v některých krajích i několikanásobný převis poţadovaných částek finanční
podpory – viz kapitola 2.1.A
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Tabulka 37: Struktura ţadatelů a příjemců finanční podpory v oblasti podpory 3.2 k 31.12.2009
Oblast podpory 3.2 - 1. výzvy GG
Počet předloţených grantových
projektů*

Hospodářskoprávní forma
Vzdělávací instituce
Vysoké školy
Nestátní neziskové organizace
Hospodářská komora
Města, obce a svazky obcí
Zdroj: Výroční zprávy ZS 2009

Počet schválených grantových
projektů**

308

4

47

0

131

4

12

0

4

0

* Nejsou zahrnuty hodnoty krajů Jihočeského, Karlovarského, Pardubického – 1. výzvy uzavřeny v r. 2010.
** Grantové projekty v rámci první výzvy schváleny orgány kraje pouze v Královéhradeckém kraji, ostatní kraje
schvalují projekty v r. 2010.

Příklady realizovaných projektů
K 31. 12. 2009 nebyl v oblasti podpory 3.2 v realizaci ţádný grantový projekt.
3.3.2 Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění
V rámci globálního grantu bylo nejtěţším úkolem nastavení postupů poskytování finančních
prostředků v rámci pravidel veřejné podpory. Dne 1. 6. 2009 byl vydán Metodický dopis
č. 10, který ujasňuje pravidla pro poskytování veřejné podpory. Jednání na toto téma
probíhala víc neţ čtyři měsíce, čímţ došlo k oddálení termínu zahájení vlastní realizace GG a
v souvislosti s tím téţ ke zpoţdění ve vyhlášení 1. kola výzev.
Dalším tématem v oblasti podpory 3.2, které si vyţádalo mimořádná jednání se zástupci ZS,
byla skutečnost, ţe vešlo v platnost sdělení Komise týkající se Dočasného rámce Společenství
pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a
hospodářské krize (2009/C 16/01). Na základě tohoto sdělení se stalo moţným zvýšení
podpory poskytnuté v reţimu veřejné podpory z 200 000 EUR na 500 000 EUR (součástí MD
č. 10).
Probíhala téţ intenzívní jednání k moţnosti čerpání v reţimu de minimis aţ do 100 %. Tato
otázka byla vyřešena a ošetřena téţ v Metodickém dopise č. 10, který v článku 5 stanoví, ţe
podpora je poskytována na všechny způsobilé výdaje projektu, které jsou v souladu
s vyhlášenou výzvou. Její míra můţe činit aţ 100 % všech způsobilých výdajů projektu.
V uvedeném reţimu můţe být podpora poskytnuta nejpozději do 31. prosince 2010.
V návaznosti na vyhlášení prvního kola výzev bylo nezbytné zajistit jednotný výklad
podporovaných aktivit nebo jejich částí tak, aby projekty předkládané ţadateli byly způsobilé
k podpoře z OP VK. Současně bylo nutno upřesnit některé pojmy a pravidla, která během
prvních výzev k předkládání GP byla nastavena obecně. Tato jednání začala koncem roku
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2009 a vyústila v roce 2010 vydáním MD č. 13 – Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní
ose 3 – oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů.
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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 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 cíl 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 cíle 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 prioritních 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

Tabulka 38: Finanční plán
Číslo oblasti
Název
Podíl na
EU
podpory
oblasti
alokaci
podpory v P4a/4b
4a 1
Systémový
76 423
(Konvergence) rámec
655
36%
počátečního
vzdělávání
4b 1 (RKZ)
5 878
743

Celkové
Míra
zdroje spolufinancování
EU
ČR
13 486 89 910
85%
15%
527
182
SR

1 037
425

6 916
168

85%

15%

Pro informaci

0

soukromé
0

0

0

EIB
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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

29%

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

34%

4b 3 (RKZ)
Zdroj: PD OP VK k 6.11.200, v EUR

3.4.1 Dosaţený pokrok a jeho analýza
Celkem jsou v PO 4 kontrahovány projekty v celkové hodnotě 101 109 261 EUR, coţ je 38
% alokace na osu. Ke konci roku nebyly proplaceny a certifikovány ţádné prostředky.
Vzhledem k pozdnímu zadávání dat do systému Monit7+ a komplikacím při přenosech do
MSC se skutečné údaje liší od dat v sestavách Monit7+ a MSC. Dále v kapitole jsou uvedeny
data jak podle IS Monit 7+ a MSC tak výroční zprávy odboru CERA, který administruje IPn.
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
EUR). Tato výzva byla ukončena v březnu 2010 z rozhodnutí řídícího orgánu OP VK. V
jednotlivých oblastech podpory pokračovala administrace průběţné výzvy z minulého období.
V oblasti podpory 4.1 bylo na výzvu alokováno 1,9 mld. Kč. Jediným moţným příjemcem
v rámci této výzvy jsou skupiny MŠMT. Ve sledovaném období došlo k 8 zasedáním
Expertní skupiny, na kterých bylo mj. doporučeno k financování 9 projektů. V jednotlivých
obdobích bylo schváleno ministrem nebo ministryní 10 projektů. Celkově bylo pro tuto oblast
podpory schváleno 13 projektů ve výši 1,393 mld. Kč. Realizaci zahájilo 12 projektů. Pro
příjemce IPn byly uspořádány 4 kulaté stoly.
V oblasti podpory 4.2 byla na výzvu alokováno 660 mil. Kč. Jediným předkladatelem a
příjemcem v rámci této výzvy jsou skupiny MŠMT. Ve sledovaném období došlo
k 8 zasedáním Expertní skupiny, na kterých byly mj. doporučeny k financování 4 projekty.
Projekty byly také schváleny. Celkově bylo pro tuto oblast podpory schváleno 6 projektů ve
výši 538 mil. Kč. Realizace byla zahájena u všech projektů. Pro příjemce IPn byly
uspořádány 4 kulaté stoly.
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V oblasti podpory 4.3 byla na výzvu alokována částka ve výši 1,08 mld. Kč. Jediným
předkladatelem v rámci této výzvy jsou skupiny MŠMT. Ve sledovaném období došlo
k 8 zasedáním Expertní skupiny, na kterých bylo doporučeny k financování 3 projekty.
Celkem byly schváleny 3 projekty ve výši 796 mld. Kč. Realizace byla zahájena u všech
projektů. Pro příjemce IPn byly uspořádány 4 kulaté stoly.
3.4.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku PO
Ve sledovaném období nebyly naplněny ţádné indikátory OP VK, více viz tabulka.
Tabulka 39: 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

064322
výstupy

30

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

Měrná
jednotka

Zdroj

počet

Gestor
OP

počet

Hodnota

2007

2008

200930

Cílová
hodnota
2015

Celkem

dosaţená

0

0

1631

N/A

1631

výchozí

0

0

0

N/A

0

plánovaná

N/A

N/A

N/A

108

108

dosaţená

0

0

N/A

N/A

N/A

výchozí

0

0

0

N/A

0

plánovaná

N/A

N/A

N/A

87

87

Gestor
OP

V roce 2008 došlo k vyhlášení většiny výzev OP VK. V letech 2008 – 2009 probíhalo převáţně schvalování
projektů a jejich administrace. Z tohoto důvodu bude moţné výraznější věcný pokrok prostřednictvím
naplňování hodnot monitorovacích indikátorů sledovat od roku 2010.
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064311
výstupy

064320
výsledky

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

počet

Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů s celostátním
dopadem

počet

dosaţená

0

0

31

N/A

31

výchozí

0

0

0

N/A

0

plánovaná

N/A

N/A

N/A

1400

1400

dosaţená

0

0

4

N/A

4

výchozí

0

0

0

N/A

0

plánovaná

N/A

N/A

N/A

63

63

Gestor
OP

Gestor
OP

Zdroj:VZ CERA, stav k 31.12.2009

3.4.1.B Kvalitativní analýza
Tabulka 40: Reálný pokrok prioritní osy 4 v EUR31
Alokace
Oblast
podpory
7.4a.1

2007–2013
a) EUR

Projekty schválené
k financování

89 910 182

b) EUR
46 928 343

%b/a
52%

7.4a.2

72 900 147

18 947 634

7.4a.3

85 263 331

Proplacené prostředky
příjemcům
0

0%

0

%d/a
0%

26%

0

0%

0

0%

28 014 083

33%

0

0%

0

0%

248 073 660

93 890 060

38%

0

0%

0

0%

7.4b.1

6 916 168

3 608 318

52%

0

0%

0

0%

7.4b.2

5 607 703

1 456 883

26%

0

0%

0

0%

7.4b.3

6 558 717

2 154 001

33%

0

0%

0

0%

19 082 588

7 219 201

38%

0

0%

0

0%

38%
7.4
267 156 248 101 109 261
Zdroj: Monit7+ sestava R17, kurz: 26,40 EUR/CZK

0

0%

0

0%

7.4a

7.4b

31

c) EUR

%c/a

Certifikované
prostředky
předloţené EK
d) EUR

Byl pouţit doporučený měnový kurz EUR/CZK ve výši 26,63.
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Příklady realizovaných projektů
Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a jejich
zveřejnění
Oblast podpory:
Registrační číslo projektu:
Celková výše finanční podpory:
Termín realizace projektu:
Dosud čerpáno:

4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání
CZ.1.07/4.1.00/06.0021
43 499 784,00 Kč
1. 7. 2009 – 31. 12. 2013
1 207 756,00 Kč

Popis a cíl projektu: V rámci projektu budou v ČR realizovány mezinárodní výzkumy PIRLS
(Progress in International Reading Literacy Study) a TIMSS (Trends in International
Mathematics and Science Study) tvořící Aktivitu 1, ICCS (International Civic and
Citizenship Education Study) tvořící Aktivitu 2 a PISA (Programme for International Student
Assessment) tvořící Aktivitu 3. Významná je Aktivita 4 – Vyuţití výsledků výzkumů pro
podporu škol a jejich vzdělávací práce. PIRLS 2011 a TIMSS 2011 se týkají čtenářské,
matematické a přírodovědné gramotnosti ţáků 4. ročníků ZŠ. ICCS mapuje občanské znalosti
ţáků 8. ročníku ZŠ. PISA zkoumá čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost
15letých ţáků. Výzkumy navazují na dřívější cykly, do kterých byla ČR zapojena. Aktivita 4
je zaměřena na výstupy odpovídající podporovaným aktivitám, a to především na zpracování
analyticko-metodických publikací pro DVPP, tvorbu evaluačních nástrojů a podporu
didaktiky a metodiky v počátečním vzdělávání.
Systémová podpora efektivního řízení institucí terciárního vzdělávání a výzkumných a
vývojových organizací – MŠMT
Oblast podpory:
Registrační číslo projektu:
Celková výše finanční podpory:
Termín realizace projektu:

4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje
lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji
CZ.1.07/4.2.00/06.0026
59 658 599,34 Kč
1. 8. 2009 – 31. 5. 2012

Projekt je zaměřen především na podpůrné ekonomické a administrativní procesy a zlepšení
jejich „hospodárnosti― – tj. nejniţší vynaloţení prostředků při zachování kvality, respektive
minimalizaci nákladů na zdroje (vstupy) s ohledem na současný a předpokládaný stav
veřejných financí. V rámci projektu bude kladen důraz na principy či aktivity, které byly
úspěšně zavedeny v podobných institucích v ČR a v zahraničí, popřípadě v jiných sektorech
činnosti (neziskový či podnikatelský sektor). Obsahově se jedná především o následující
oblasti: řízení (řízení projektů, řízení kvality, řízení rizik), finance, lidské zdroje,
infrastruktura a její provoz, technologie, sluţby a dále o vyuţití vhodných nástrojů za pomoci
informačních a komunikačních technologií. Zavedení principů efektivního řízení má za cíl
zvýšení účelnosti poskytovaných činností a sluţeb daných organizací a zvýšení účinnosti
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vynakládaných prostředků a zdrojů. Ve svém důsledku povede realizace projektu k posílení
konkurenceschopnosti těchto organizací v národním, evropském i světovém kontextu.
Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací
Oblast podpory:
Registrační číslo projektu:
Celková výše finanční podpory:
Termín realizace projektu:
Dosud čerpáno:

4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání
CZ.1.07/4.3.00/06.0016
651 396 229,95 Kč
5. 5. 2009 – 30. 6. 2015
1 879 760,25 Kč

Popis a cíl projektu: Projekt navazuje na ukončený systémový projekt MŠMT (NSK) a jím
dosaţené výsledky dále rozvíjí a doplňuje. Pro rozvoj a implementaci Národní soustavy
kvalifikací projekt počítá s maximálním zapojením zástupců zaměstnavatelů.
Projektové aktivity se zaměří na vytváření kvalifikačních a hodnoticích standardů zejména
pro kvalifikace maturitní úrovně poptávané trhem práce. Struktura a obsah kvalifikací budou
výsledkem konsensu, v němţ budou mít klíčovou úlohu reprezentanti zaměstnavatelů
sdruţení v sektorových radách. Realizace projektu zajistí provázanost s Národní soustavou
povolání, dále bude mapovat vazby soustavy na další celostátní či evropské systémy, navrhne
kontrolní mechanismy nad sítí autorizovaných osob, zajistí další vývoj informačního systému
a nezbytnou propagaci. Výrazně tak přispěje k vyuţívání zákona o uznávání výsledků dalšího
vzdělávání a tedy k tomu, aby mohly být občanům v celém spektru odborností i regionů
uznávány a stvrzovány jejich skutečné způsobilosti.
3.4.2 Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění
V roce 2009 se nevyskytly ţádné problémové oblasti v souvislosti s implementací PO 4.
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3.5 Prioritní osa 5a – Technická pomoc (cíl Konvergence)
Prioritní osa 5b – Technická pomoc (cíl Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost)
Z technické pomoci jsou financovány projekty zaměřené na monitorovací systém, hodnotící
systém, informovanost a publicitu programu, absorpční kapacitu subjektů, dále pak zajištění
zaměstnanců implementační struktury, vzdělávání, technické zajištění, studie a analýzy a další
doplňkové aktivity ŘO OP VK. ZS realizují projekty pouze pro implementaci globálních
grantů, ŘO programu jako celku.
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

Tabulka 41: Finanční plán
Číslo oblasti
podpory

Název
Podíl na
oblasti
alokaci
podpory
v P5a/5b
5a 1
Řízení,
(Konvergence) kontrola,
90%
monitorování
a hodnocení
5b 1 (RKZ)
programu

EU

65
226
448

Míra
spolufinancování
EU
ČR
11 510 76 736 998
85% 15%
550
SR

583 103 046

Celkové
zdroje

686 973

85%

15%

Pro informaci
EIB soukromé
0
0

0

0

97
Výroční zpráva OP VK za rok 2009

927
5a 2
Informovanost
(Konvergence) a publicita
programu

5%

5b 2 (RKZ)

3 623 639 475
692
32 441

5a 3
(Konvergence)

Zvýšení
absorpční
kapacity

5%

5b 3 (RKZ)
Zdroj: PD OP VK k 6.11.2009, v EUR

85%

15%

0

0

38 166

85%

15%

0

0

4 263 166

85%

15%

0

0

38 165

85%

15%

0

0

5 725

3 623 639 475
691
32 440

4 263 167

5 725

3.5.1 Dosaţený pokrok a jeho analýza
Celkem jsou kontrahovány v PO 5 projekty v celkové hodnotě 33 743 777 EUR, coţ je 39 %
alokace na PO. Proplaceno bylo 3 782 747, tzn. 4 % alokace. Do konce roku nebyly
certifikovány ţádné prostředky TP.
Vzhledem k pozdnímu zadávání dat do systému Monit7+ a komplikacím při přenosech do
MSC se skutečné údaje liší od dat v v sestavách Monit7+ a MSC. Dále v kapitole jsou
uvedeny data jak z IS Monit7+ a MSC tak z výročních zprávy Odboru Technické pomoci a
odboru CERA.
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 v prioritní ose 5a a 5b pro všechny oblasti podpory. Vzhledem ke změnám
alokací na jednotlivé oblasti podpory byly výzvy 5. 5. 2008 doplněny. V roce 2009 byl
předloţeny a schváleny dva projekty(1 ŘO, 1 ZS). Celkem jiţ bylo ve výzvách schváleno
50 projektů. U schválených projektů došlo k vyplacení záloh a proplácení ţádostí o platbu.
Podrobně se Technické pomoc věnuje kapitola 6.
Tabulka 42: Věcný pokrok prioritní osy 5 Technická pomoc
Kód NČI
Kód

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Zdroj

Hodnota

2007

2008

2009

Cílová
hodnota

Celkem
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EU/Lisabon
Typ
indikátoru

480500
výstup

481100
výstup

485000
výsledek

2015

Počet vytvořených
studií a zpráv (vč.
evaluačních)

Počet uskutečněných
školení,
seminářů,workshopů,
konferencí a ostatní
podobné aktivity

Míra spokojenosti
příjemců podpory

počet

počet

%

dosaţená

0

6

27

N/A

27

výchozí

0

0

6

N/A

0

plánovaná

N/A

N/A

N/A

200

200

dosaţená

0

120

171

N/A

171

výchozí

0

0

120

N/A

0

plánovaná

N/A

N/A

N/A

1 000

1 000

dosaţená

0

91,3

48,532

N/A

48,5

výchozí

0

0

91,3

N/A

0

plánovaná

N/A

N/A

N/A

70

70

Gestor
OP

Gestor
OP

Gestor
OP

Zdroj: Výroční zpráva odboru TP za realizací individuálních projektů TP OP VK, stav k 31.12.2009

3.5.1.B Kvalitativní analýza
Tabulka 43: Reálný pokrok prioritní osy 5 v EUR 33
Alokace

Oblast podpory
7.5a.1

2007–2013
a) EUR
67 358 032

Projekty schválené
k financování
b) EUR
%b/a
29 531 076 44%

Proplacené prostředky
příjemcům
c) EUR
3 331 141

Certifikované
prostředky
předloţené EK

%c/a
d) EUR
5%
0

%d/a
0%

7.5a.2

11 936 867

1 955 421

16%

256 279

2%

0

0%

7.5a.3

5 968 432

1 956 960

33%

161 661

3%

0

0%

85 263 331

33 443 457

39%

3 749 081

4%

0

0%

7.5b.1

603 010

265 187

44%

29 913

5%

0

0%

7.5b.2

106 862

17 560

16%

2 301

2%

0

0%

7.5b.3

53 432

17 573

33%

1 452

3%

0

0%

763 304

300 320

39%

33 666

4%

0

0%

86 026 635

33 743 777

39%

3 782 747

4%

0

0%

7.5a

7.5b
7.5

32

33

V roce 2008 byla Míra spokojenosti příjemců podpory vykazována na základě zpracovaných dotazníků
jednotlivých ZS. Vzhledem k různé kvalitě těchto dotazníků a zejména malému počtu subjektů
implementace, které jej zpracovávaly, byla hodnota Míry spokojenosti příjemců podpory za rok 2009 zjištěna
expertním odhadem v rámci externí evaluační studie, coţ je příčinnou viditelného rozdílu mezi hodnotami za
rok 2008 a 2009. Nová metodika výpočtu jiţ zůstane konstantní do koce monitorovacího období OP VK.
Byl pouţit doporučený měnový kurz EUR/CZK ve výši 26, 186.
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Zdroj: MSC210A k 7.1. 2010 , kurz 26,4 CZK/EUR

Příklady realizovaných projektů
Zabezpečení hodnotitelského procesu projektů v OP VK
5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení
programu
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/5.1.00/04.0014
Číslo prioritní osy, oblast podpory 5a, oblast podpory 5.1
Celková výše finanční podpory
78 120 000 Kč
Částka ESF
66 402 000 Kč
Kříţové financování
0 Kč
Termín realizace projektu
1. 2. 2008 – 31. 3. 2011
Příjemce
Česká republika – Ministerstvo školství, mládeţe a
tělovýchovy, odbor technické pomoci
Oblast podpory

Cílem projektu je kompletní zabezpečení procesu hodnocení projektů v OP VK – IPo, IPn a
GG, zajištění zasedání MV, hodnotitelských komisí, Výběrových komisí, Expertních skupin a
pracovních skupin včetně dalších pracovních jednání. Projekt zajišťuje dále školení
hodnotitelů, údrţbu a rozvoj CDH a vývoj, rozvoj a údrţbu HoMo.
Cílovou skupinou jsou individuální hodnotitelé zařazení do CDH, zaměstnanci implementační
struktury OP VK, členové MV, Výběrových komisí, Expertních skupin a pracovních skupin.
Podporovanými aktivitami jsou: 1) odměny hodnotitelů a členů HK, 2) odměny hodnotitelů a
členů HK GG, 3) školení hodnotitelů, 4) zasedání MV, 5) jednání pracovních skupin a další
pracovní jednání, 6) zasedání Hodnoticích komisí, Výběrových komisí a Expertních skupin ,
7) IT podpora, 8) poštovní sluţby, 9) odměny členů Výběrových komisí a Expertních skupin
Všechny aktivity probíhají podle harmonogramu klíčových aktivit – jsou průběţně propláceni
hodnotitelé IPn, IPo a GG. Je zajišťováno zasedání MV (2x ročně), průběţně jsou
proškolováni hodnotitelé. Je zajišťováno zasedání pracovních skupin, jakoţto i další pracovní
jednání, zasedání Hodnoticích komisí, Výběrových komisí a Expertních skupin. Dále probíhá
IT podpora – údrţba a rozvoj CDH, a zejména vývoj, rozvoj a údrţba Hodnotitelského
modulu (HoMo 1 – 3). Dále je zajištěn průběh korespondence s hodnotiteli a jsou vypláceny
odměny členům Výběrových komisí a Expertních skupin
Dosud bylo z projektu vyčerpáno 11 712 192,22 Kč (v rámci 1., 2. a 3. ŢoP), tj. čerpání do
15. 10. 2009.
Informovanost a publicita OP VK Ia
Oblast podpory
Registrační číslo projektu
Číslo prioritní osy, oblast podpory

5.2 Informovanost a publicita programu
CZ.1.07/5.2.00/04.0043
5a
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Celková výše finanční podpory
Částka ESF
Kříţové financování
Termín realizace projektu
Příjemce

31 408 245 Kč
26 697 008,25 Kč
NE
1. 4. 2008 – 31. 12. 2010
Česká republika – Ministerstvo školství, mládeţe a
tělovýchovy, odbor technické pomoci, IČ 0022985

Cílem projektu je realizovat aktivity Komunikačního plánu OP VK. KoP vychází z Nařízení
Rady ES č. 1083/2006 čl. 46, které stanovuje členskému státu povinnost poskytovat
informace o operacích a spolufinancovaných programech a zajistit jejich propagaci.
Specifickým cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o moţnostech čerpání prostředků z ESF na
oblast vzdělávání a školství prostřednictvím širší komunikace o existenci a moţnosti zapojení
se do některé z prioritních os OP VK.
V návaznosti na cíle a priority KoP jsou cílovýmí skupinami: subjekty implementační
struktury OP VK (ŘO, ZS), potenciální ţadatelé, ţadatelé, příjemci pomoci, potenciální a
koneční uţivatelé, odborná resp. široká veřejnost, média.
Obsahem projektu jsou aktivity zajišťující tuto povinnost: 1) hodnocení potřeb
komunikačního plánu, řízení, plánování, 2) zpracování jednotné vizuální identity a její
aplikace, 3) přenos informací ústní a písemnou formou cílovým skupinám.
Všechny aktivity probíhají v souladu s ročním i obecným komunikačním plánem. Jako
efektivní nástroj pro realizaci projektu a jeho aktivit byla ustanovena interní pracovní skupina
pro Informovanost a publicitu OP VK, jejímiţ členy jsou zástupci ŘO OP VK, O42, O46 a
zástupci gestorů OP VK jednotlivých skupin MŠMT. Osvědčily se výsledky analýzy
komunikačních potřeb a zpracování návrhu komunikační strategie vybraným dodavatelem.
Projektová manaţerka administrovala několik výběrových řízení na veřejné zakázky malého
rozsahu zajišťující realizaci klíčových aktivit projektu. Organizací nadlimitní veřejné zakázky
byl pověřen externí dodavatel (výběr dodavatelů grafických a tiskových sluţeb i
komunikačních sluţeb se předpokládá v následujícím monitorovacím období). Klíčová
aktivita č. 2 probíhá v souladu s poţadavky odboru řízení OP VK na výrobu propagačních
předmětů a zajišťování vizuální identity. Dotvoření logolinku OP VK se ukázalo jako velice
důleţité pro dodrţení vizuální identity OP VK a ESF. Zveřejnění informací o vyhlášených
výzvách, spolu s informací o seminářích k výzvám přispělo k informování široké i odborné
veřejnosti nejen o příslušných výzvách, ale i o programu OP VK, ESF, strukturálních
fondech, politice Evropské unie.
K 30. 9. 2009 bylo vyčerpáno 2 490 264,61 Kč.
Podpora absorpční kapacity OP VK
Oblast podpory

5.3 Absorpční kapacita subjektů implementujících
program
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Registrační číslo projektu
CZ.1.07/5.3.00/04.0057
Název projektu
Podpora absorpční kapacity OP VK Ia
Číslo prioritní osy, oblast podpory 5a, oblast podpory 5.3
Celková výše finanční podpory
36 380 055,74 Kč
Částka ESF
30 923 047,38 Kč
Kříţové financování
697 340,00 Kč
Termín realizace projektu
1. 6. 2008 – 31. 12. 2010
Příjemce
Česká republika – Ministerstvo školství, mládeţe a
tělovýchovy, odbor technické pomoci, IČ 0022985
Cílem projektu je zajistit transparentnost informací o pomoci poskytované z Evropského
sociálního fondu v oblasti vzdělávání a školství v rámci OP VK tak, aby došlo k maximální a
efektivní vyuţitelnosti prostředků programu. Specifickým cílem projektu je zvýšit moţnost
zapojení cílových skupin do některé z prioritních os OP VK a úspěšně administrovat projekty.
Primárními cílovými skupinami jsou potenciální ţadatelé a příjemci finanční pomoci z OP
VK. Důleţitou cílovou skupinou jsou i pracovníci implementační struktury operačního
programu a některé aktivity projektu zasahují také partnery ţadatelů a příjemců, hospodářské
a sociální partnery, odbornou veřejnost a další stakeholders.
Klíčovými aktivitami projektu jsou přímý kontakt, zprostředkovaný kontakt a budování
informační sítě. Přímý kontakt spočívá v seminářích a dalších vzdělávacích akcích pro cílové
skupiny (především ţadatele a příjemce), zprostředkovaný kontakt probíhá prostřednictvím
komunikace se subjekty (potenciální ţadatelé, ţadatelé, příjemci) z průběţně budované
elektronické databáze a cílem informační sítě je poskytovat cílovým skupinám podporu ve
všech fázích přípravy a administrace projektů.
V období červen 2008 – listopad 2009 (tj. za tři dosud monitorovaná období) byl prioritní
aktivitou projektu přímý kontakt – tj. semináře pro ţadatele a příjemce. Proběhlo celkem
45 akcí tohoto charakteru. V souladu s aktivitami přímého kontaktu probíhal i kontakt
nepřímý – komunikace se ţadateli a příjemci prostřednictvím webových stránek a e-mailu a
výroba CD s dokumenty pro příjemce, kteří začínají realizovat své schválené projekty.
V oblasti budování informační sítě se projekt zaměřil především na vytvoření tzv.
webpomocníka – tj. on-line informačního systému implementační struktury operačních
programů v gesci MŠMT. Ve výše zmíněném období byla realizována studie proveditelnosti.
Systém se bude realizovat prostřednictvím dodavatele vybraného ve výběrovém řízení na
veřejnou zakázku. Bylo otevřeno Národní informační centrum mládeţe, které je součástí
informační sítě OP VK.
Do listopadu 2009 bylo v projektu vyčerpáno 2 393 746,54 Kč, coţ je v poměru k celkové
částce alokované na projekt relativně málo. Je to způsobeno faktem, ţe největší výdaje –
spojené především s vytvořením informační sítě – přijdou teprve v následujících letech.
V období červen 2008 – listopad 2009 se mírně zvýšil počet seminářů pro ţadatele a příjemce.
Tato aktivita má vzestupný trend. Ke konci roku 2009 se význam akcí projektu soustředil na
oblast podpory 1.4 Peníze do škol – semináře a konzultace pro ţadatele.
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Nezávisle na projektu Podpora absorpční kapacity OP VK byla provedena analýza
informovanosti potenciálních ţadatelů OP VK, z níţ vyplynulo, ţe potenciální ţadatelé jsou
dobře informováni o moţnostech čerpání prostředků z OP VK.
Prioritou zůstává dokončení webpomocníka a rozvoj informační sítě jako takové, coţ jsou
oblasti, které dosud probíhaly s časovým zpoţděním oproti plánu (především kvůli časové
náročnosti zadávacích řízení na veřejné zakázky).
3.5.2 Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění
Hlavní problémy při administraci projektů Technické pomoci způsobuje nedostatek
zkušeností nových zaměstnanců a nevyjasněnost postupů v Příručce pro provádění TP a
příručkách pro ţadatele a příjemce. Tyto problémy byly řešeny dopracováním vnitřních
postupů a kompetencí v Příručce pro provádění technické pomoci. Příručky pro ţadatele a
příjemce prošly výraznými změnami v rámci revize veškeré řízené dokumentace a
dokumentace související, viz kapitola 2.1.A.
Problematickou nadále zůstala projektová přihláška v Benefit7 a 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, MZ
byly nadále předkládány v tištěné formě. Systém je nedostatečný od začátku implementace
programu.
Při monitorování projektů technické pomoci ŘO se projektoví manaţeři odboru technické
pomoci dostávali do velkého časového skluzu při odevzdávání MZ s ŢoP a při vypořádání
připomínek, a to aţ do téměř ročního zpoţdění. Příčinnou byly vysoké poţadavky odboru
administrace – CERA na dokládání výdajů a to nad rámec povinných dokladů uvedených
v Příručce pro provádění technické pomoci. Některé doklady nemá odbor technické pomoci
k dispozici, protoţe se nacházejí na věcně příslušných odborech MŠMT a O42 nemůţe tedy
ovlivnit jejich vznik, podobu, stav a následně uznatelnost výdajů. Administraci odboru CERA
rovněţ stěţoval přechod projektů TP předkládaných ŘO z platby v ex-ante do ex.post.
Administrace monitorovacích zpráv projektů ZS byla úspěšnější.
Samostatným problémem byla oprava špatně zadaných dat do systému Monit7+ pro moţnost
autorizace a následné certifikace ŢoP projektů technické pomoci. Příčinou byla absence
metodik pro zadávání těchto dat při spuštění operačního programu, čímţ došlo k obrovskému
mnoţství chybně zadaných dat, které následně firma Tesco nebyla schopna opravit
v potřebném termínu. Tím docházelo ke zpoţdění certifikace výdajů za TP OP VK a v roce
2009 nebyly certifikovány ţádné prostředky TP.
Zdrţení v zapracování poţadavků na úpravy v B7 a M7+ způsobily také nejasnosti
financování provedených úprav pro výzvu v oblasti podpory 1.4. a nebylo jasné, zda úpravy
budou financovány z TP OP VK nebo OP TP. Tím došlo k časové prodlevě v dalších nutných
úpravách.
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Nedostatek odborných kapacit pro vyhlášení nadlimitních zadávacích řízení v rámci realizace
projektů, který způsobil zpoţdění v realizaci projektů s nadlimitními veřejnými zakázkami,
byl od září 2008 vyřešen vyuţitím poradenské firmy vysoutěţené MŠMT (STIS). V roce 2009
byla vysoutěţena firma zajišťující administraci veřejných zakázek (AK H-Z).
Přetrvávajícím problémem je vysoká vytíţenost pracovníků implementační struktury, která
neumoţňuje rychlejší optimalizaci procesů.
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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 magistrátu
hlavního města Prahy. Vzájemná provázanost 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, která se schází jednou za tři
měsíce;
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 MPSV, členem Výboru pro Evropský sociální fond za ČR je vzhledem k působnosti
resortu MPSV 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
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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
strategických dokumentů vytyčujících politiku v oblasti rozvoje lidských zdrojů, kterými jsou
SRLZ 2003 a na ní navazující PR SRLZ z roku 2005.
OP VK 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. Naplňování cílu těchto dokumentů
je podrobně popsáno v kapitole 2.1.F – Kvalitativní analýza.
Následující tabulka zaznamenává podíl priorit Lisabonské strategie na prioritách OP VK.
Tabulka 44: Earmarking OP VK34
Vyčerpáno v 2009
vzhledem k alokaci
2007-2013

Prioritní téma

Kategorie výdajů35

Zvyšování přizpůsobivosti
pracovníků a společností,
podniků a podnikatelů

62

164 584 332

60 277 957

72

1 098 352 050

540 177 375

73

54 861 443

19 318 182

74

298 811 994

104 271 449

81

157 269 472

25 580 290

85

43 863 201

39 405 722

10 972 289

9 055 606

Posílení lidského kapitálu
Posílení institucionální kapacity
na vnitrostátní, regionální a
místní úrovni
Technická pomoc

86
Zdroj: MSC2007 OP VK, kurz: 26,40 EUR/CZK

Alokace v EUR 2007-2013

34

Přehled o podílu priorit Lisabonské strategie na prioritách ESF programů, tzv. earmarking.

35

Kategorizace výdajů dle Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, Příloha II – kategorizace pomoci findů pro
období 2007 – 2013.
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5 PŘÍPADNÉ PROGRAMY ERDF/ FOND SOUDRŢNOSTI
V rámci OP VK nejsou realizovány velké projekty.
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6 TECHNICKÁ POMOC
Z technické pomoci jsou financovány projekty zaměřené na monitorovací systém, hodnotící
systém, informovanost a publicitu programu, absorpční kapacitu subjektů, dále pak zajištění
zaměstnanců implementační struktury, vzdělávání, technické zajištění, studie a analýzy a další
doplňkové aktivity ŘO OP VK. ZS realizují projekty pouze pro implementaci globálních
grantů, ŘO programu jako celku. Příklady projektů pro kaţdou oblast podpory jsou uvedeny
v kapitole 3.5. Podíl TP na alokaci OP VK po celé programovací období představuje 4 %, tzn.
celkem 86 026 635 EUR.
Tabulka 45: Schválené alokace TP OP VK

Oblast podpory
5.1
5.2
5.3
Celkem

Výše finanční alokace
v EUR
77 423 971
4 301 333
4 301 331
86 026 635

Výše finanční alokace Výše finanční alokace na
na TP v EUR
TP v EUR
5 a – Konvergence
5 b – RKZ
76 736 998
686 973
4 263 167
38 166
4 263 166
38 165
85 263 331
763 304

Zdroj: VZ O-46, kurz 26,186 CZK/EUR

Pro zajištění TP OP VK byly v roce 2009 uskutečněny následující kroky:
Stabilizace TP a nastavení vnitřních postupů TP – V roce 2009 bylo stále nutné průběţně
stabilizovat odbor TP pro zajištění implementace OP VK. Došlo k organizačním změnám
v rámci odboru včetně průběţného vymezování kompetencí a slaďování se systémem postupů
a směrnic MŠMT. Úprava metodiky TP OP VK směřovala ke zjednodušování postupů a
vykazování výdajů. Změny a zátěţe vznikaly v souvislosti se vznikem TP OP VaVpI a
ukončování OP RLZ, změnou ředitele odboru a jeho kompetencí a prudkým rozvojem útvarů
MŠMT implementujících OP VK a jejich aktivit.
Dne 12. 3. 2009 a 3. 11. 2009 proběhly Pracovní skupiny TP OP VK, kterých se účastnili
zástupci O41 a ZS. V rámci jednání byly podávány informace k monitorovacím zprávám,
úpravě specifikace monitorovacích indikátorů, problematice čerpání finančních prostředků,
současně byl projednáván plán TP OP VK. Průběţně se konaly individuální konzultace pro
zástupce ZS na MŠMT. Na web MŠMT byla umístěna neveřejná sloţka s informacemi a
dokumenty pro TP OP VK.
Výzvy 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 roce 2009 pokračovala otevřená výzva. V prvním pololetí 2009 proběhlo 5. zasedání HK,
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které bylo uskutečněno formou hlasování per rollam a 2. 3. 2009, byly předloţeny a
schváleny 2projekty (1 ZS a 1 ŘO).
Zálohy a ŢoP – Došlo k vyplacení záloh a byly proplaceny ţádosti o platbu. K certifikaci
byly ţádosti o platbu předloţeny, avšak v roce 2009 nebyly jiţ certifikovány.
Podpořené skupiny – V roce 2009 byli podpořeni zástupci následujících cílových skupin OP
VK:
Pracovníci implementační struktury, kteří byli vzděláváni na seminářích v níţe
uvedených oblastech a současně byli vybavováni technickým zabezpečením.
Podrobné informace jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 46: Přehled vzdělávacích aktivit

Vzdělávací akce hrazené z TP
Počet vzdělávacích akcí
hrazených z prostředků TP
(vzdělávací akce, jejíţ téma se
opakuje, bude počítána jako
1 akce)
Celkový počet proškolených osob
(tj. ti, kteří obdrţeli osvědčení o
absolvování) - jde o kumulativní
údaj, tj, jeden zaměstnanec, který
se zúčastnil 5 vzd. akcí = 5
Počty proškolených osob dle
okruhů: odborné kompetence,
měkké dovednosti, jazykové
vzdělávání

Podíl vzdělávacích akcí prezenční
formy/ e-learning (v %)

Podíl vzdělávacích akcí
interní/externí (v %)

v České
republice

v zahraničí

Celkem

21

15

36

357

19

376

256

(Počet proškolených osob v odborných kompetencích)

22

(Počet proškolených osob v měkkých dovednostech)

98

(Počet proškolených osob v jazykovém vzdělávání)

0

(Podíl vzdělávacích akcí připadajících na e-learning v %)

100
v %)

(Podíl vzdělávacích akcí připadajících na prezenční výuku

62,00
(Podíl vzdělávacích akcí připadajících na interní
vzdělávací akce v %)
38,00
(Podíl vzdělávacích akcí připadajících na externí
vzdělávací akce v %)
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Tématické okruhy vzdělávacích
akcí na odborné kompetence
(např. veřejné zakázky, audit
apod.)

Veřejná podpora,veřejné zakázky, Kontrola na místě,
Základní kurz ČIIA, Postup veřejného zadavatele při
zadávání veřejných zakázek v praxi, Interní audit, Právo
na informace ve veřejné správě, Finanční a státní
kontrola ve veřejné správě, školení EXCEL, Kompetenční
pohovor, Zákona o rozpočtových pravidlech a vybraná
ustanovení platného zákona, Prezentační dovednosti,
Rámcová smlouva, Veřejné sluţby a veřejná podpora,
Posílení týmové komunikace

Zdroj: Zpráva o zajištění administrativních kapacit dle usnesení vlády č. 818/2007 za období 1. 1. – 31. 12. 2009
Tabulka 47: Přehled vzdělávacích akcí

Individuální semináře ČR
skupinové semináře ČR
Individuální semináře zahraniční

5 osob
20 seminářů
15 osob

Zdroj:O-42

Zástupci monitorovacího výboru, a dalších pracovních skupin, kteří byli v rámci
aktivit O41 na pracovních jednáních seznamováni s problematikou OP VK a byli tak
zapojeni do implementace OP VK (Monitorovací výbor, Interní PS pro informovanost
a publicitu, Jednání s delegací řeč MŠ, různá jednání dalších pracovních skupin,
jednání s kraji k GG OP VK, zasedání hodnotící komise, zasedání expertní skupiny,
zasedání výběrové komise, jednání s kraji k GG OP VK a školení).
Zástupci ţadatelů a 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. Příjemci a
ţadatelé se rovněţ účastnili vzdělávacích aktivit, seminářů a kulatých stolů.
Široká i odborná veřejnost byla informována o dění v OP VK prostřednictvím cílených
informačních článků o OP VK.
Personální zajištění ŘO OP VK – V rámci IS OP VK bylo k 31. 12. 2009 zaměstnáno
celkem 280,91 pracovníků (v přepočtu na plné úvazky).
Tabulka 48: Personální zajištění OP VK36

36

počet zaměstnanců = počet pracovních úvazků dle FTE: Full time equivalent – jeden FTE se rovná jednomu
roku práce zaměstnance, který se na 100% věnuje dané činnosti. Zaměstnanec, jenţ je zapojen do implementace
prostředků z rozpočtu EU svým celým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), bude hodnocen
částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou
čtvrtinou své pracovní náplně, bude hodnocen částkou 0,25 FTE
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Implementační struktura ŘO
Útvar MŠMT
Odbor řízení OP VK (včetně sekretariátu VŘ)
Odbor TP
CERA
Finanční útvar
PAS
ostatní
Zprostředkující subjekty
celkem

počet
O-41

27,25

O-42
O-46
O-17
M-12

10,8
74
5,25
7
5
151,61
280,91

Zdroj: Zpráva o zajištění administrativních kapacit dle usnesení vlády
č. 818/2007 za období 1. 1. – 31. 12. 2009

Profesní vzdělávání pracovníků – V rámci zajištění potřeb zaměstnanců implementační
struktury byla realizována Analýza vzdělávacích potřeb IS OP VK firmou HOPE – E.S. v.o.s.
Smlouva byla podepsána 4. 3. 2009. Analýza byla dokončena 17. 6. 2009. Do nastavení
systému vzdělávání se uskutečňuje vzdělávání pravidelnými jazykovými kursy a ad hoc
školeními dle aktuálních potřeb formou hromadných a individuálních seminářů.
Monitorovací systém – Pro potřeby metodiky Unit Costs (oblast podpory 1.4 – vyuţití
šablon pro ţadatele, tj. ZŠ) byly provedeny významné úpravy IS Benefit7 a Monit7+ a to
v měsících srpen, září, říjen a listopad 2009. O těchto úpravách bylo jednáno mezi CRR,
MMR a MŠMT, zda budou zahrnuty do centrálního rozvoje, respektive zda náklady na tyto
úpravy budou hrazeny z prostředků TP OP VK nebo OP TP. Dne 11. 2. 2010 bylo rozhodnuto
MMR, ţe se zatím jedná o specifické potřeby OP VK a tudíţ bude nutné veškeré náklady pro
metodiku Unit Costs hradit z tohoto projektu. Náklady na úpravy Benefit7 a Monit7+ budou
hrazeny v roce 2010. Veškeré doposud provedené úpravy jsou hrazeny z projektu technické
pomoci.
Pilotní provoz propojení IS Monit7+ a EIS JASU CS – modul Dotace probíhal do 31. 8. 2009.
Dne 2. 9. 2009 proběhla 3. schůzka ohledně akceptace, respektive vyhodnocení pilotního
provozu mezi vybranými uţivateli MŠMT s dodavatelem EIS JASU CS. Poţadované úpravy
v modulu Dotace i Závazky byly zapracovány a propojení bylo schváleno (viz akceptační
protokol ze dne 4. 9. 2009), takţe od 1. 9. 2009 probíhá jiţ rutinní provoz automatických
přenosů dat – obousměrně. Od této doby probíhá podpora modulů Dotace, která spočívá
především v prověřování funkce rozhraní, diagnostikách chyb rozhraní, v analýzách a
úpravách nových verzí interface. Dále probíhá další rozvoj modulů Dotace podle poţadavků
MŠMT. Zatím byla řešena úprava sjednocení obchodního partnera – přidání vazeb na M7+,
úprava načítání bankovního účtu obchodního partnera a úprava načítání Rozhodnutí. Od ledna
2010 bude řešen v rámci rozvoje problém přenosu informace v tom směru, ţe se jedná o
přenos účtu zřizovatele z M7+ do UIS pro potřeby administrace financování zejména v rámci
metodiky Unit Costs a také úpravy pro import souhrnných ţádosti o platbu. Ohledně této
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problematiky proběhlo několik jednání mezi MŠMT, dodavatelem UIS (EIS-JASU CS) a
TescoSW (Monit7+). Oboustranné přenosy dat probíhají 5krát týdně a to bez jakýchkoliv
zásadních problémů. V případě potřeby jsou problémy řešeny aktuálně v rámci podpory
modulů Dotace včetně propojení. Rozvoj modulu Dotace je řešen na základě aktuálních
poţadavků ze strany příjemce.
Specifická školení Benefit7 a zejména Monit7+ nad rámec základního školení slouţila přede
vším pro projektové a finanční manaţery ŘO, ZS, auditory, gestory. Výdaje za tuto aktivitu
nevznikly. Důvodem je skutečnost, ţe školení IS OP VK byla realizována pouze lektory
MŠMT (O41) a v prostorách MŠMT.
Náklady na monitorovací systém jsou k 31. 12. 2009 ve výši 2 405 482,10 Kč.
V rámci TP byly vynaloţeny finanční prostředky na pořízení a instalaci počítačových systémů
ve výši 10 754 466,55 Kč. Rozpis uvádí následující tabulka.
Tabulka 49: Pořízení ICT z TP

Popis IT techniky

Částka hrazená z projektu v Kč

notebooky a příslušenství
notebooky a příslušenství
server Dell Power edge M710
slaboproudé rozvody
notebooky
notebooky
notebooky
notebooky
softwarové licence pro PC
podavače ke kopírkám
zařízení SQL externí
externí FC struktury
přívodní kabely
antivirové licence – rozšíření
tiskárna, skartovací stroj
správa IT
tonery
sluţby
sluţby
outsourcing provozních činností LAN
instalace SW – o 13

483 341,75
2 254 717,25
177 667,00
544 246,00
3 071 806,50
130 483,50
53 490,50
657 177,50
433 652,00
30 702,00
593 453,00
324 751,00
5 355,00
49 088,00
1 064 728,70
483 479,00
15 279,60
12 221,00
361 421,00
3152
2 885,75
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instalace SW – o 13
celkem

1 368,50
10 754 466,55

Zdroj: VZ O-46

Písemné výstupy – Analýzy, Evaluace, Zprávy apod. – Jedná se o výstupy ve formě zpráv,
studií, analýz či evaluací slouţících k zajištění implementace OP VK. Tyto výstupy byly
realizovány z projektů: Studie a analýzy, Doplňkové aktivity, Absorpční kapacita,
Informovanost a publicita OP VK. Podrobná tabulka je uvedena v kapitole 2.7.
Alokace finančních prostředků mezi technickou pomocí OP a OP TP – V rámci OP VK
nebyla v roce 2009 vyuţita ţádná alokace finančních prostředků z OP TP.
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7 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.
Komunikační aktivity a informovanost jsou v rámci OP VK zajišťovány na úrovni:
•

•

•

ŘO – který je odpovědný za provádění komunikace včetně 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-vpkobdobi-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 úrovni jednotlivých projektů a
zároveň poskytují ŘO informace o projektech.

Pro dosaţení komplexního a propojeného vnímání při propagaci ES, ESF, OP VK a projektů
je všemi subjekty IS OP VK dodrţována jednotná vizuální identita, která je specifikována
v Manuálu vizuální identity ESF v ČR 2007 – 2013 a Manuálu vizuální identity 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.
Komunikační plán OP VK
V oblasti komunikačních aktivit se postupuje na základě ročního komunikačního plánu (KoP),
který vychází z KoP 2007 – 2013 schváleného Evropskou komisí. 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. O pokroku v implementaci KoP je pravidelně informován MV OP VK.
Naplňování, účinnost a věcnost KoP OP VK je vyhodnocována formou interního a externího
průběţného hodnocení. Výsledky hodnocení informačních a propagačních aktivit budou
uváděny v souladu s čl. 4, odst. 2 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ve Výroční zprávě za
rok 2010 a v Závěrečné zprávě OP VK.

Informační opatření ŘO
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V průběhu roku 2009 byl v oblasti publicity a podpory absorpční kapacity nejvíce vyuţit tisk
(inzerce a propagační články), internet (registrovaným zájemcům byly zasílány informace
k akcím i dokončeným materiálům OP VK prostřednictvím odběru novinek?) a prezentace
programu na konferencích.
V dubnu vyšlo první číslo informačního bulletinu „Pomeranč― s cílem pravidelně informovat
IS OP VK o podstatných událostech za uplynulý měsíc či několik měsíců.
V návaznosti na vyhlášené výzvy k IPo proběhla řada informačních seminářů pro potenciální
ţadatele. Dále se konaly tematicky zaměřené semináře pro příjemce a kulaté stoly k IPn.
Zájemcům byly poskytovány konzultace písemnou formou prostřednictvím e-mailových adres
opvzdelavani@msmt.cz, telefonickým i osobním kontaktem.
Rozsáhlá informační akce proběhla37 ve druhé polovině roku v souvislosti s přípravou akce
EU peníze školám v rámci chystané výzvy k oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro
vzdělávání na základních školách (zavádění unit costs). Potenciální ţadatelé byli informováni
prostřednictvím nové microsite (www.eupenizeskolam.cz), z níţ vedou přímé odkazy do nové
podsekce v rámci webu MŠMT (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam).
Informační opatření doprovázela příprava série regionálních školení pro zástupce základních
škol (realizovány od ledna 2010), zavedení bezplatné call linky (800 228 229, v provozu ve
všední dny od 8 do 16 hod.) a vyčlenění e-mailové schránky esf@msmt.cz pro zodpovídání
dotazů.
Pokud se týká zajištění propagačních předmětů a informačních tiskovin, v polovině roku byla
vyhlášena veřejná zakázka pro pokrytí akutních potřeb OP VK do konce roku 2009. Na
podzim byla vyhlášena nadlimitní zakázka, z níţ vzešel vítěz na zajištění propagačních a
informačních materiálů a související produkční sluţby na následující tři roky.
Pro podporu úspěšné komunikace byla vyhlášena veřejná zakázka na dopracování jednotného
vizuálního stylu programu, která byla realizována ve druhém pololetí, a v rámci níţ byl
rozšířen Manuál vizuální identity OP VK o příklady pouţití prvků povinné publicity.
Za účelem uspořádání velké informační akce byla realizována zakázka na zajištění výroční
konference OP VK, kdy se od října 2009 rozběhla příprava této akce (datum konání
24. 3. 2010).
Od jara 2009 probíhalo ladění a specifikace podkladů pro nadlimitní zakázku na zajištění
komunikačních sluţeb pro OP VK pro potřeby do konce programového období, která byla
z důvodu náročnosti přípravy vyhlášena aţ v roce 2010.
Příklady realizovaných aktivit

37

Akce nadále probíhá v roce 2010.
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Tisková publicita (tematické články a inzerce výzev):
Rodina a škola
- únor 2009: Moţnost financování projektů z OP VK
- leden 2010: EU peníze školám
Deník, speciální příloha Vzdělávání
- listopad 2009: OP VK pomáhá zatraktivnit studium na VOŠ a VŠ
Otevřený Zpravodaj MŠMT
- 1. 4. 2009: OP VK – Zhodnocení roku 2008 a plány na rok 2009
- 22. 6. 2009: OP VK – Pokrok v implementaci; Zelená pro rozvoj terciárního
vzdělávání, výzkum a vývoj
- 1. 10. 2009: Aktuální dění v OP VK
Lidové noviny
- 9. 2. 2009: Výzva k předkládání ţádostí na op 2.4 Partnerství a sítě
- 4. 5. 2009: Výzva k předkládání ţádostí op 2.1 Vyšší odborné vzdělávání
- 17. 6. 2009: Výzva k předkládání ţádostí na op 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
- 21. 12. 2009: Výzva k předkládání ţádostí na op 2.4 Partnerství a sítě (full cost)
Právo
- 29. 4. 2009: Výzva k op 2.1
- 19. 6. 2009: Výzva k op 2.2
Hospodářské noviny
- 28. 5. 2009: Výzvy ke všem oblastem podpory PO 1
- 17. 6 2009: Výzva k op 2.2
Mladá Fronta Dnes
- 4. 2. 2009: Výzva k op 2.4
- 28. 5. 2009: Výzvy ke všem oblastem podpory PO 1
- 23. 12. 2009: Průběţná výzva k předkládání ţádostí na op 2.4 (full cost)
WWW stránky:
- Zveřejňování výzev a jejich výsledků, aktualit, FAQ, prezentace projektů, Příklady
dobré praxe z let 2004 – 2006, pozvánky na semináře pro ţadatele a příjemce,
zveřejňování tiskových zpráv ve spolupráci s K2 (sekce Informace pro novináře)
- www.eupenizeskolam.cz, http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam
TV:
-

Prezentace OP VK v 5. dílu seriálu o strukturálních fondech, který realizovalo MMR.
OP VK zastupoval VŘ a vybraný projekt. Vysíláno od podzimu 2009.

Prezentace na konferencích:
- 20. 5. 2009: Mladá Boleslav: VIII. mezinárodní kongres soukromých škol
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-

10. 6. 2009: Plzeň: prezentace OP VK na konferenci „5 let investic do lidských zdrojů
s ESF v ČR―
říjen 2009:, Kouty nad Desnou: prezentace OP VK v rámci setkání ředitelů SŠ
Pardubického kraje

Pracovní skupiny pro publicitu:
- V červenci se sešla pracovní skupina na úrovni ŘO (O41, O42, O46 a pracovníci pro
publicitu projektů IPn).
- V září se konala pracovní skupina se zástupci ZS.
Vzdělávací semináře:
- V roce 2009 proběhlo celkem 33 seminářů či kulatých stolů pro ţadatele a příjemce
k IP, kterých se zúčastnilo přibliţně 2 200 osob.
-

Probíhaly i akce zaměřené na vzdělávání sloţek IS (zaměstnanci ŘO, auditoři, gestoři,
hodnotitelé, experti).

Analýzy:
- V dubnu byly v Praze zástupcům IS OP VK prezentovány výstupy Analýzy
informovanosti potenciálních ţadatelů o moţnostech čerpání prostředků ESF v rámci
OP VK a o konkrétních postupech při tvorbě a realizaci projektů.
- V květnu byly prezentovány závěry k návrhu budoucí komunikační strategie pro OP
VK, které zpracovala externí firma a z níţ vyšel návrh komunikačního plánu na rok
2010.

Informační opatření ZS připravovaná či uskutečněná v roce 2009
Zprostředkujícími subjekty byla realizace OP VK a zejména globálních grantů v roce 2009
propagována tímto způsobem:
-

-

v průběhu 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).
výzvy k předkládání projektů a GG byly propagovány v tisku, rozhlase a taktéţ na
webových stránkách daného kraje.
pravidelně byly 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 byl vyuţíván e-mailing.
telefonické a osobní konzultace.
některé ZS také v průběhu roku 2009 zhotovily propagační tiskoviny i předměty.

Příklady realizovaných aktivit:
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Jihočeský kraj
-

internetové stránky kraje http://opvk.kraj-jihocesky.cz, oznámení o výzvách
seminářích uveřejněno i na speciálních neveřejných stránkách pro školy v kraji, dále
pak
i
v sekci
Aktuality
na:
http://www.krajjihocesky.cz/archiv_aktualit.php?par[id_v]=1&par[lang]=CS&par[akt]=1711 a v sekci
Odboru školství, mládeţe a tělovýchovy.

Semináře:
-

12. 1. 2009: seminář pro příjemce, za op 1.1 účast 62 osob, za op 1.2 11 osob, za op
1.3 10 osob
16. a 17. 3. 2009: semináře pro ţadatele PO 1 (85 osob)
9. 12. 2009: seminář pro ţadatele op 3.2 (65 osob)

Mediální výstupy k výzvám:
-

http://rozhlas.kraj-jihocesky.cz/?p=p_226 v rámci Jihočeských rozhlasových novin
inzeráty v regionálním tisku Právo a Deník (16. 3. 2009), v informačním listu kraje,
který je vydáván v elektronické i tištěné podobě
inzerce v regionálním tisku Deníku a Práva (16. 11. 2009)

Jihomoravský kraj
-

internetové stránky www.kr-jihomoravsky.cz

Porady starostů, tajemníků, konference:
- v průběhu roku 2009 celkem 23 akcí
Mediální výstupy:
- duben 2009: Jihomoravské EkoListy – vydán informativní článek k výzvě
- duben 2009: Listy jiţní Moravy – vydán informativní článek
- duben 2009: MF Dnes – inzerce výzvy
- září 2009: v MF Dnes, příloha Jiţní Morava – inzerce pozvánky na seminář pro
ţadatele
- září 2009: inzerce výzvy v MF Dnes, příloha Jiţní Morava
Semináře:
- 23. a 25. 3. 2009 - semináře pro příjemce PO 1 (všechny oblasti podpory dohromady)
- 6. a 8. 4. 2009 - semináře pro ţadatele PO 1 (všechny oblasti podpory dohromady)
- 9. 9. 2009 - seminář pro ţadatele o. p. 3.2
Karlovarský kraj
-

internetové stránky www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OPvzdel/
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Mediální výstupy:
- 30. 4. 2009: MF Dnes – Karlovarský region
- 1. 5. 2009: Chebský deník
Propagační materiály:
- diáře, bločky a propisky
Semináře:
- 7. 1. 2009: seminář pro příjemce PO 1
- 26. – 28. 1. 2009: semináře pro ţadatele PO 1
- 11. 3. 2009: seminář pro příjemce
- 27. 5. 2009: seminář pro ţadatele
- 16. 12. 2009: seminář pro ţadatele
Královéhradecký kraj
-

internetové stránky www.kr-kralovehradecky.cz

Mediální výstupy:
- 22. 1. 2009: MF Dnes – Královéhradecký region
- 23. 1. 2009: Hradecký Deník
- 19. – 23. 1. 2009: rozhlasové spoty na Hitradio Magic, Fajn radio life, Radio OK
- 16. 7. 2009: MF Dnes – Královéhradecký region
- 17. 7. 2009: Hradecký deník
- Dotační zpravodaj
Propagační materiály:
- tuţky, vizitky, desky A4
Semináře:
- 7. 1. 2009: seminář pro příjemce
- 19. 1. 2009: seminář pro příjemce PO 1
- 26., 27. a 28. 1. 2009: seminář pro ţadatele
- 8. 6. 2009: seminář pro ţadatele op 3.2
- 13. 7. 2009: seminář pro příjemce PO 1
- 22. a 27. 7. 2009: semináře pro ţadatele op 3.2
- 16. a 19. 10. 2009: seminář pro příjemce PO 1
Prezentace OP VK:
- Týden vzdělávání dospělých 2009 v Královéhradeckém kraji
- na Týdnu vzdělávání dospělých 2009 v Královéhradeckém kraji
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-

na Poradě ředitelů středních škol

Liberecký kraj
-

internetové stránky ke globálním grantům na http://opvk.kraj-lbc.cz

Mediální výstupy:
- anonce výzev v MF Dnes, Liberecký deník, Jablonecký deník, Českolipský deník a
Turnovský a semilský deník
- informační tematické články v měsíčníku Liberecký kraj
- informační reportáţe v regionální TV GENUS (Pozvánky na výroční konferenci a
semináře pro příjemce)
Prezentace programu:
- 16. 10. 2009: druhý ročník výroční konference GG Libereckého kraje
Semináře:
- 7., 14., 19., 20. 1. 2009: semináře pro ţadatele PO 1
- 22. 6. 2009: seminář pro ţadatele PO 1
- 25. – 26. 11. 2009: workshop pro ţadatele
- 14. 10. 2009: seminář pro příjemce
Propagační materiály:
- letáky, bloky, samolepky aj.
Moravskoslezský kraj
-

internetové stránky www.nuts2moravskoslezsko.cz
e-mailing registrovaným zájemcům
tiskové zprávy

Mediální výstupy:
- leden, duben, červenec, říjen 2009: měsíčník Apropó, vydávaného Regionální radou
Moravskoslezsko – informativní články o výsledcích výzev a připravovaných výzvách
- 26. 1. 2009: inzerce výzvy Moravskoslezský deník (všechna regionální vydání) a MF
DNES (regionální příloha) inzerce výzvy
- 30. 1. 2009: inzerce výzvy (viz výše)
- červen 2009: inzerce v souvislosti s přípravou výzvy na op 3.2
Prezentace programu:
- 26. 2. 2009: prezentace Globální granty Moravskoslezského kraje, porada ředitelky
KÚ s tajemníky obcí
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-

12. 10. 2009: konference Region v rozvoji společnosti „Podpora rozvoje
Moravskoslezského kraje nejen z evropských prostředků―, Brno
19. 11. 2009: akce Rady pro rozvoj lidských zdrojů MSK „Informace o čerpání
finančních prostředků u OP VK―
25. 11. 2009: seminář „ICT ve školních projektech―, SOŠ dopravní v Ostravě

Semináře:
- 8. 1. 2009: seminář pro ţadatele „Poučení se z chyb první výzvy―
- 15., 22. a 29. 1. 2009: seminář pro úspěšné ţadatele
- 5. 2. 2009: seminář pro ţadatele
- 5. 8. 2009: seminář pro ţadatele
- 12. a 31. 8. 2009: semináře pro ţadatele
- 19. a 26. 8. 2009: seminář Projektová ţádost od A do Z
- 2. 9. 2009: seminář pro ţadatele (Benefit 7)
- 16. 9. 2009: seminář pro ţadatele (úspěšná ţádost)
Propagační materiály:
- bloky, samolepící bločky, sloţky na dokumenty, vizitkáře, USB flash paměti, gelové
rollery, malé tašky s popruhem přes rameno, tašky na dokumenty, papírové tašky,
deštníky, prezentační desky s chlopněmi
Pardubický kraj
-

internetové stránky ke GG na www.pardubickykraj.cz

Mediální výstupy:
- 11. 3. 2009: inzerce v regionálním tisku Pardubický deník, Chrudimský deník,
Svitavský deník, Orlický deník
Semináře:
- 2. 2. 2009: seminář pro příjemce
- 16. 3. 2009: seminář pro ţadatele
Propagační materiály:
- zvýrazňovače, bloky, propisky, USB disky, dárkové papírové tašky, sportovní cestovní
tašky
Kampaň:
- letáková a plakátová kampaň k výzvě v prostředcích MHD
Plzeňský kraj
-

internetové stránky GG OP VK na www.kr-plzensky.cz
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Mediální výstupy:
- 15. 5. 2009: rozhlasový spot anonce výzvy
- 20. 5. 2009: anonce výzvy v Plzeňském deníku
- 25. 5. 2009: anonce výzvy v MF DNES
Propagační předměty:
- informační letáky OP VK, informační CD pro ţadatele
Semináře:
- 17. 3. 2009: seminář pro příjemce
- květen – červen 2009: 17 informačních workshopů pro ţadatele
- 22. a 23. 6. 2009: semináře pro ţadatele
- 24. 6. 2009: seminář pro ??
Středočeský kraj
-

internetové stránky http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/, kde dochází k pravidelné
aktualizaci dokumentů
propagační předměty

Mediální výstupy:
- 4. 2. 2009: tisková konference k výzvě PO1
- inzerce v MF Dnes, Denících Bohemia
Prezentace programu:
- březen, listopad: infostánek na Dni malých obcí
Semináře:
- 2. 7. 2009: seminář pro příjemce
- 7. a 8. 10. 2009: semináře pro ţadatele (jak napsat ţádost)
Ústecký kraj
-

internetové stránky http://opvk.kr-ustecky.cz

Mediální výstupy:
- 2. 2. 2009: inzerce k výzvě v MF DNES
- 10. 8. 2009: inzerce v Deníku Bohemia a MF Dnes
- únor, říjen a listopad: články v měsíčníku Ústecký kraj
122
Výroční zpráva OP VK za rok 2009

Semináře:
- 13. 1. 2009: seminář pro příjemce (řízení projektů) a pro ţadatele (výzva 3.2)
- 15. 1. 2009: seminář pro příjemce
- 22. 1. 2009: seminář pro ţadatele
- 11. 2. a 15. 7. 2009: pracovní workshopy pro úspěšné ţadatele
- další semináře v průběhu roku
Prezentace programu:
- 1. 10. 2009: konference v rámci realizace GG OP VK
Vysočina
-

na internetových stránkách www.vysocina-finance.cz funguje samostatný webový
odkaz pro GG OP VK v kraji Vysočina
databázový e-mailing registrovaným zájemcům
tiskové zprávy

Mediální výstupy:
- únor 2009: 6 inzerátů o vyhlášení výzev v regionálním tisku (měsíčník Kraj Vysočina,
MF DNES Vysočina; Deník Vysočina, Zpravodaj Vysočina)
- srpen 2009: článek ve Zpravodaji a měsíčníku kraje Vysočina
- 25. 8. 2009 a 15. 9. 2009: inzerce k výzvě v MF DNES
- 25. 8. 2009: inzerce k výzvě v Deníku Vysočina
Prezentace programu:
- 9. 1. 2009: setkání s pedagogickými pracovníky škol a školských zařízení
- 9. 3. 2009: porada ředitelů škol
- 7. 4. 2009: konference Počítač ve škole
- 4. 8. 2009: Výbor regionálního rozvoje ZK Vysočina
- 7. 10. 2009: porada ředitelů SŠ
Semináře:
- 17. a 24. 2. 2009: cyklus seminářů pro potenciální ţadatele
- 10. 3. 2009: seminář pro ţadatele (jak vyplnit webovou ţádost Benefit7)
- 5. 8. 2009: seminář pro ţadatele
- 26. 8. 2009: seminář pro ţadatele
- 31. 8. 2009: seminář pro ţadatele
Zlínský kraj
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-

internetové stránky www.kr-zlinsky.cz

Mediální výstupy:
- 23. 2. 2009: inzerce k OPVK ve dvou regionálních denících (regionální příloha MF
DNES a Deníky Vltava – Labe – Press)
- 25. 2. 2009: inzerce k výzvám ve dvou regionálních denících (regionální příloha MF
DNES a Deníky Vltava – Labe – Press)
- 26. 8. 2009: inzerce k OPVK PO 3 ve dvou regionálních denících (regionální příloha
MF DNES a Deníky Vltava – Labe – Press)
- 7. 9. 2009 – inzerce k výzvě ve dvou regionálních denících (regionální příloha MF
DNES a Deníky Vltava – Labe – Press)
Semináře:
- 9. 2. 2009: seminář pro příjemce
- 25. a 26. 2. 2009: seminář pro ţadatele
- 3. a 4. 3. 2009: seminář pro ţadatele
- 19. – 20. 3. 2009: workshop pro ředitele SŠ (Luhačovice)
- 23. – 24. 4. 2009: workshop pro ředitele škol a školských zařízení (Luhačovice)
- 7. 9. 2009: seminář pro ţadatele
- 27. 10. 2009: odborný seminář „Zvyšování kompetencí – větší šance na trhu práce―,
(SPŠ polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín)
- 2. 12. 2009: seminář pro příjemce
Hodnocení informačních a propagačních aktivit OP VK
Všechny výše uvedené aktivity ŘO a ZS přispěly v roce 2009 ke zvýšení informovanosti o
OP VK. Významným zdrojem informací o úrovni komunikačních aktivit OP VK byla analýza
informovanosti, jejíţ závěry identifikovaly jako nejčastěji vyuţívané zdroje webové stránky
(ŘO i ZS) a informační semináře. Do budoucna je však ţádoucí více se zaměřit na mediální
propagaci programu a to zejména prostřednictvím šíření informací o úspěšně realizovaných
projektech, k čemuţ bude postupně stále více podkladů. Nabízí se jednak pravidelné vydávání
tiskových zpráv, broţur (tištěných či na CD) příkladů dobré praxe a článků či reportáţí
s realizátory projektů. Kromě internetu a tisku bude vhodné zapojit i TV a rozhlas. Důleţitým
úkolem zůstává pravidelná aktualizace údajů na webových stránkách.

124
Výroční zpráva OP VK za rok 2009

Obrázek 1 Microsite ŘO k akci EU peníze školám (www.eupenizeskolam.cz)
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8 UŢÍVANÉ ZKRATKY
AKČR

Asociace krajů ČR

B7

Benefit7

CIP EQUAL

Program Iniciativy Společenství EQUAL

ČIIA

Český institut interních auditorů

ČSÚ

Český statistický úřad

DVPP

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

EIB

Evropská investiční banka

EIS JASU CS

Ekonomický informační systém

EK

Evropská komise

ERDF

European Regional Development Fund, Evropský fond pro
regionální rozvoj

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

Informační systém

IS OP VK

Implementační soustava OP VK

ISKA

Informační systém kvalifikací a autorizací

JČK

Jihočeský kraj

JMK

Jihomoravský kraj

KHK

Královéhradecký kraj
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KK

Karlovarský kraj

KoP

Komunikační plán

KÚ

Krajský úřad

LK

Liberecký kraj

MD

Metodický dopis

MF ČR

Ministerstvo financí České republiky

MHMP

Magistrát hlavního města Prahy

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MS

Monitorovací systém

ms2007

Monitorovací systém strukturálních fondů pro období 2007 2013

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

NSK

Národní soustava kvalifikací

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
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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

PaK

Pardubický kraj

PlK

Plzeňský kraj

PO

Prioritní osa

PS RLZ

Pracovní skupina rozvoje lidských zdrojů

PS

Pracovní skupina

PSE

Pracovní skupina pro evaluace

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

SŢoP OP VK

Souhrnná ţádost o platbu OP VK

TP

Technická pomoc

UIS

Účetní informační systém

ÚIV

Ústav pro informace ve vzdělávání

ÚK

Ústecký kraj

ÚOSS

Ústřední orgán státní správy
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VaV

Věda a výzkum

VOŠ

Vyšší odborná škola

VŠ

Vysoká škola

VYS

Kraj Vysočina

VZ

Výroční zpráva

ZK

Zlínský kraj

ZS

Zprostředkující subjekt

ZŠ

Základní škola
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