INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

VYHLAŠOVATEL
ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU
VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE (DÁLE OP VaVpI )
BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE
Odbor řízení OP VaVpI
vyhlašuje

VÝZVU
k předkládání žádostí projektů Technické pomoci
z OP VaVpI, Prioritní osy 5,
oblasti podpory 5.3 Absorpční kapacita OP VaVpI

1. Číslo výzvy
číslo výzvy je:
forma výzvy je:

01-5.3
průběžná

2. Program, prioritní osa, oblast podpory
Program: OP VaVpI
Prioritní osa programu: 5 – Technická pomoc (dále TP) Cíl Konvergence
Oblast podpory: 5.3 Absorpční kapacita OP VaVpI
3. Cíle programu a oblasti podpory
Cílem OP VaVpI je posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu ČR
zajišťujícího růst, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst, zejména vysoce
kvalifikovaných, v regionech tak, aby se ČR stala evropsky významným místem koncentrace
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těchto aktivit, prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a dalších relevantních
subjektů v rámci cíle konvergence.
Cílem oblasti podpory je zvýšit absorpční kapacitu subjektů pro získávání prostředků
z Operačního programu VaVpI v rámci ERDF.
4. Popis podporovaných aktivit oblasti podpory 5.3
V rámci této oblasti podpory budou podpořeny následující typy činností:
•
•
•
•
•
•

podpora a propojení informačních systémů
workshopy, semináře, konference
pomoc při tvorbě a přípravě projektů
poskytování poradenských, informačních služeb pro ŘO a další subjekty
zpracování studií, metodik, analýz na zvýšení absorpční aktivity
zajištění sledování a vyhodnocování absorpční kapacity

5. Cílové skupiny
•

pracovníci implementační struktury OP VaVpI;

•

veřejnost.

6. Typy podporovaných projektů
Individuální projekty technické pomoci.
7. Oprávnění předkladatelé žádostí o finanční podporu
•

Odbor technické pomoci MŠMT

8. Forma financování
V rámci OP VaVpI bude poskytována podpora formou nevratné finanční pomoci.
9. Limity finanční podpory
Maximální přípustné výše alokace projektů Technické pomoci uvádí následující tabulka:
Číslo
prioritní
osy/
oblasti
podpory

Název prioritní osy / cíl
oblasti podpory

Fond

%

5a

Technická pomoc/
Konvergence

ERDF

100

5.3

Absorpční kapacita OP VaVpI

ERDF

10

Celkové
zdroje
(v €):

EU
(v €):

SR
(v €):

85 263 330 72 473 830 12 789 500
7 247 389

6 160 281

1 087 108
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10. Kritéria pro výběr projektů
Projekt musí splnit formální náležitosti a kritéria přijatelnosti. Projekty technické pomoci
budou posouzeny hodnotící komisí TP, přičemž se bude posuzovat záměr, cíle, rozpočet
a naplnění monitorovacích ukazatelů projektem.
11. Doba trvání projektů
Dobu trvání projektů navrhuje Odbor TP a schvaluje Odbor řízení OP VaVpI. Projekt
technické pomoci musí být ukončen nejpozději dnem ukončení programového období.
12. Místo realizace projektů
Projekty technické pomoci musí být realizovány na území České republiky .
13. Monitorování projektů
Žadatel/příjemce projektu je povinen v průběhu realizace projektu technické pomoci sledovat
naplňování indikátorů výstupů a výsledků. Seznam monitorovacích indikátorů je uveden
v příloze č. 1 výzvy.
14. Způsob výběru projektů a vyrozumění žadatele o výsledku
Žádost se předkládá ve finální verzi Odboru CERA (O 46) MŠMT, který žádost zaeviduje a
provede formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti a poté ji předkládá Hodnotící komisi TP
OP VaVpI k posouzení. Hodnotící komise TP OP VaVpI žádost doporučí vrchnímu řediteli
sekce řízení Operačních programů EU ke schválení nebo ji zamítne. Bez tohoto doporučení
nelze žádost schválit. Po schválení projektu TP budou předkladatelé písemně informování o
výsledku výběrového řízení
15. Termíny výzvy
Datum vyhlášení výzvy: červen 2008
Datum zahájení předkládání žádostí: červen 2008
Datum ukončení příjmu žádostí v listinné podobě:
Příjem projektů je možný od vyhlášení výzvy až do
• ukončení výzvy rozhodnutím ředitele Odboru řízení OP
VaVpI;
• do vyčerpání finanční alokace, které jsou v rámci
vyhlášené kontinuální výzvy k dispozici;
• maximálně do konce programového období;
16. Formální podoba žádosti a způsob jejího podávání
Povinné údaje na přední straně obálky:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor CERA O 46
Karmelitská 17
118 12 Praha 1
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název a adresa žadatele
upozornění „NEOTVÍRAT“ pod adresou žadatele
Povinné údaje na zadní straně obálky:
název programu:
Operační program Výzkum a vývoj pro Inovace
číslo prioritní osy
5 – Technická pomoc Cíl Konvergence
oblast podpory:
5.3 Absorpční kapacita OP VaVpI
číslo kola výzvy:
01-5.3
název projektu technické pomoci: doplní žadatel
Žádost o finanční podporu pro projekty technické pomoci musí být předložena v tištěné
podobě, podepsaná statutárním zástupcem a dodána v elektronické podobě na CD.
17. Místo předložení
Adresa:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor CERA O 46
Karmelitská 17
118 12 Praha 1
18. Další informace
Adresa vyhlašovatele:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor řízení OP VaVpI (O 45)
Karmelitská 17
118 12 Praha 1
Ing. Helena Viktorie Barbořáková
pověřená zastupováním ředitele odboru CERA
U Lužického semináře 13
Praha 1
Tel: 234 785 112
Email helena.barborakova@msmt.cz
19. Odkazy na základní dokumentaci
Příručka pro technickou pomoc OP VaVpI
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
Prováděcí dokumentace

V Praze dne
……………………………………
Mgr. Ondřej Liška
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
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