PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ ŘEŠENÍ PROJEKTŮ
4. A 5. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU NPU I
V roce 2018 MŠMT podle § 13, odst. 1 a 2 zákona č. 130/2002 Sb. v platném znění
a podle článku 5 smlouvy o poskytnutí podpory provede ve spolupráci s odborným poradním
orgánem programu NPU I (dále jen „OPO“) kontrolu plnění cílů projektů za období od zahájení
řešení do 31. 12. 2017 (dále jen „průběžné hodnocení“).
Cílem průběžného hodnocení je
-

kontrola realizace projektu z hlediska plnění cílů a dosahování výsledků, harmonogramu
a podmínek řešení obsažených v návrhu projektu a ve smlouvě o poskytnutí podpory,

-

kontrola čerpání a využívání podpory a účelnosti uznaných nákladů podle smlouvy
o poskytnutí podpory.

Výsledky průběžného hodnocení projektů programu NPU I MŠMT využije k rozhodování
o průběhu jejich dalšího řešení a o pokračování v poskytování podpory, resp. o změnách její
výše.
Kritéria průběžného hodnocení
1. Personální zabezpečení z hlediska vedení řešitelského týmu a jeho kvalifikační struktury
-

posuzuje se zejména, jakým způsobem je řešitelský tým řízen, do jaké míry jeho kvalifikační
struktura odpovídá údajům uvedeným v návrhu projektu a zda umožňuje plnění cílů a
dosahování deklarovaných výsledků

2. Personální zabezpečení z hlediska pracovní kapacity, stability a perspektivy
-

posuzuje se zejména, do jaké míry skutečná pracovní kapacita řešitelského týmu odpovídá
údajům uvedeným v návrhu projektu a zda umožňuje plnění cílů, harmonogramu a
dosahování deklarovaných výsledků, jak je řešitelský tým stabilizovaný a z hlediska dalších
etap řešení perspektivní

3. Průběh řešení z hlediska plnění cílů a harmonogramu
-

posuzuje se zejména plnění harmonogramu řešení a dosahování etapových cílů řešení
předpokládaných v návrhu projektu, důvody a oprávněnost odchylek od předpokladu a
jejich možný dopad na řešení projektu v dalším období

4. Plnění ukazatelů pro vykazování výsledků z hlediska mezinárodní spolupráce, spolupráce
s podniky, veřejným sektorem a s dalšími výzkumnými organizacemi, plnění ukazatelů
mobility
-

posuzuje se zejména rozvoj a kvalita mezinárodní spolupráce, spolupráce s podniky,
veřejným sektorem a s dalšími výzkumnými organizacemi v oblasti řešení projektu, její
efektivita a význam pro řešení projektu

-

posuzuje se zejména plnění ukazatelů mobility členů řešitelského týmu a externích
pracovníků na pracovišti příjemce

5. Dosažené výsledky z hlediska struktury a počtu
-

posuzuje se zejména, zda vykazované výsledky byly dosaženy řešením projektu a zda
uplatňování výsledků řešení odpovídá předpokladům obsaženým v návrhu projektu, důvody
a oprávněnost odchylek od předpokladu a jejich možný dopad na řešení projektu v dalším
období

6. Dosažené výsledky z hlediska jejich přínosu pro rozvoj oboru a plnění závazných ukazatelů
-

posuzuje se kvalita dosažených výsledků, zejména důsledky jejich uplatnění a případné
aplikace v národním, evropském a celosvětovém měřítku

-

posuzuje se počet dosažených výsledků jednotlivých kategorií a jejich porovnání
s předpokládanými počty dle návrhu projektu

7. Průběh řešení z hlediska přínosu pro příjemce podpory
-

posuzují se zejména efekty řešení projektu na rozvoj a další perspektivy výzkumu a vývoje
u příjemce a jejich přínos pro související činnosti (např. vzdělávání, výchova mladých
výzkumných pracovníků)

8. Efektivita využití podpory
-

posuzuje se zejména, zda je podpora čerpána v souladu se smlouvou o poskytnutí podpory
a zda jsou uznané náklady čerpány efektivně a účelně z hlediska plnění cílů, uplatňování
výsledků a využívání infrastruktury

Nástroje průběžného hodnocení
-

vyhodnocení periodických zpráv o řešení projektu za období od zahájení řešení do 31. 12.
2018 a výkazů uznaných nákladů za uplynulé roky, případně dalších materiálů, které si
vyžádá kontrolní skupina,

-

kontrola na pracovišti řešitele projektu, resp. příjemce podpory.

Realizace kontroly na pracovišti řešitele
Kontrola se uskuteční v měsících červen až listopad 2018. Kontrolní skupinu budou zpravidla
tvořit zpravodaj projektu (člen OPO) a nejméně 1 zástupce MŠMT. Kontrola na pracovišti se
uskuteční formou neveřejného jednání, kterého se za příjemce zúčastní řešitel projektu,
zástupce příjemce (zpravidla funkcionář odpovědný za výzkum a vývoj) určený statutárním
orgánem příjemce a zpravidla 2–4 další zástupci příjemce (např. další členové řešitelského
týmu) určení kontrolní skupinou nebo navržení řešitelem. Termín kontroly a jmenovité složení
kontrolní skupiny bude oznámeno předem.
Závěr průběžného hodnocení
Dle výsledku hodnocení budou projekty řazeny do čtyř kategorií:
a)
kategorie A, pokud projekt úspěšně plní nebo splnil stanovené cíle v souladu se
smlouvou o poskytnutí podpory, bylo dosaženo vynikajících výsledků mezinárodního
významu,
b)
kategorie B, pokud projekt plní nebo splnil stanovené cíle v rozsahu stanoveném
smlouvou o poskytnutí podpory a byly získány kvalitní výsledky na národní úrovni,
c)
kategorie C, pokud projekt neplní nebo nesplnil stanovené cíle z důvodů, které nemohl
poskytovatel ani příjemce předvídat, ostatní podmínky stanovené smlouvou o poskytnutí
podpory byly ale dodrženy,
d)
kategorie D, pokud projekt neplní nebo nesplnil stanovené cíle, podmínky stanovené
smlouvou o poskytnutí podpory nebyly ze strany příjemce dodrženy.
Pozn.: Výsledek hodnocení v kategorii „A“ může získat pouze projekt, jehož výsledky prokazatelně
ovlivňují nebo ovlivnily aktuální světové trendy VaVaI.

