Dotazy ze semináře pro žadatele – 11. 2. 2009
OP VaVpI, Prioritní osa 2, Výzva 1.2 – Regionální VaV centra

Je nutné dodávat stavební povolení i za partnery projektu?
Ano, je nutné dodat stavební povolení i za všechny partnery projektu, resp. ke všem
stavbám, jež se mají v projektu realizovat.

Žadatelem o dotaci bude např. fakulta určité univerzity. Kdo bude v tomto případě brán
jako oprávněný žadatel a statutární zástupce? Může jim být samostatně fakulta a
statutárním orgánem děkan fakulty na základě udělené plné moci rektorem nebo o dotaci
musí zažádat celá univerzita a statutárním orgánem tak bude rektor?
Žadatelem musí být vždy právnická osoba, jejíž součástí je realizátor projektu (např. katedra,
ústav, fakulta). Statutárním zástupcem je pak v tomto případě rektor univerzity, byť podpis
na základě specifické plné moci, udělené pro konkrétní projekt, je přípustný.

Existují nějaká závazná pravidla pro odpisy a reinvestice v rámci projektů?
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku používaného pro účely projektu
jsou způsobilým výdajem za dobu trvání projektu za předpokladu, že nákup takového
majetku není součástí způsobilých výdajů na projekt. Pro účely posuzování způsobilosti
výdajů se za způsobilý výdaj považuje daňový odpis (vypočtený ze způsobilé vstupní ceny
majetku) maximálně do výše poměrné části ročních odpisů stanovené s přesností na měsíce
či dny připadající na dobu realizace projektu. Pokud se majetek využívá pro realizaci projektu
pouze z části, uvedené odpisy se zahrnou do způsobilých výdajů pouze z části. Reinvestice
musí být naplánovány tak, aby byla zajištěna udržitelnost projektu se zařízením v
odpovídající kvalitě. Reinvestice nejsou způsobilým výdajem. Plán reinvestic je vyžadován
proto, aby žadatel doložil realistické finanční plánování jak ve fázi plánování projektu, tak po
ukončení financování z OP VaVpI. Plán reinvestic je třeba koncipovat na základě skutečných
vynaložených hotovostních toků plánovaných pro jednotlivé roky, tj. částky budou vztaženy k rokům,
ve kterých se uskuteční výdaj. Realizace plánu reinvestic má za cíl zabránit morálnímu zastarávání
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zařízení vybudované výzkumné infrastruktury v čase, tj. obnova zařízení musí být naplánována tak,
aby bylo možné zařízení používat bez zhoršení schopnosti produkovat špičkové vědecké výsledky.

Krátí příjmy v době realizace projektu automaticky výši přidělené dotace nebo je možné
s nimi počítat do míry, ve které pokrývají provozní ztrátu projektu a snižují míru dotace
teprve ve chvíli, kdy by projekt byl ziskový?
Příjmy z realizace projektu snižují výši dotace (např. prodej nebo pronájem nevyužitých
prostor), ostatní příjmy snižují míru dotace po započtení proti provozním výdajům.

Je způsobilé DPH pro výdaje na pořízení infrastruktury (stavba, přístroje) v plné výši,
přestože do určité míry bude sloužit k hospodářské činnosti (smluvní výzkum, služby)?
DPH je způsobilým výdajem pouze z části, na jejíž odpočet nemá příjemce dotace nárok.

Jsou ubytovací kapacity v rámci projektu způsobilým výdajem?
Nikoliv, ubytovací kapacity nelze zahrnout do způsobilých výdajů projektu.

Je možné specifikovat pojem kolaborativní výzkum?
Jedná se o kooperaci, tedy podíl na riziku, ale i výsledcích výzkumu. Na rozdíl od smluvního
výzkumu, který si od daného subjektu objednal 3. subjekt a tomuto subjektu jsou určeny
také výsledky provedeného výzkumu.
Kolaborativní výzkum je směrodatný pro projektové indikátory v případě, že má finanční
vyjádření, tj. že se jeho část realizovala prostřednictvím finanční úhrady. V případě, že se
jedná o poskytnutí protihodnoty na základě pravidel stanovených ŘO (viz níže) v podobě
naturálního plnění a tyto jsou již známy, je možné jej do popisu projektu, případně do dopisu
od uživatele výsledků, uvést a specifikovat, o jaké formy spolupráce se jedná a za jakých
podmínek budou poskytnuty (viz též Rámec, oddíl 3.2.2., zejména bod (3) a poznámka pod
čarou č. 29).
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V případě kolaborativního výzkumu je spolupráce výzkumné organizace (příjemce) s podniky
(ekonomickými subjekty) možná pouze za splnění jednoho z následujících předpokladů:
1.
Duševní vlastnictví zůstane výzkumné instituci.
2.
Podniky/podnik uhradí všechny náklady projektu.
3.
Podniky / podnik uhradí tržní cenu duševního vlastnictví, tj. výzkumná
organizace bude postupovat jako tržní investor (od této ceny lze odečíst
náklady, které již podnik výzkumné organizace uhradil).
4.
Pokud není naplněna podmínka 1-3 může ŘO případně schválit (příp. nastavit
systém schvalování) dohodu výzkumné organizace a spolupracujících
podniku/podniků, které bude zohledňovat protihodnotu ze strany podniků
poskytnutou za přístup k výsledkům a duševnímu vlastnictví. Tato dohoda by
měla zohledňovat i příspěvek spolupracujícího subjektu. ŘO OP VaVpI
předpokládá, že za možné typy protihodnot (a jejich libovolné kombinace) pro
výzkumnou organizaci uznatelných ve smyslu odst. 3.2.2. Rámce se budou
považovat následující typy přínosů:
- možnost stáží a praxí pro studenty a akademické pracovníky ve
spolupracujících subjektech,
- možnost vedení diplomových a doktorských prací ve spolupracujících
subjektech,
- testování teoretických znalostí v praxi u spolupracujících partnerů s využitím
jeho vybavení a personálu,
- zapojování partnerů z aplikační sféry do výuky a vzdělávání,
- zápůjčka přístrojů a vybavení ve prospěch výzkumného centra,
- další typy protihodnot, které budou předmětem předchozího schválení ŘO.
Tyto protihodnoty by měly vždy zohledňovat zájmy výzkumné instituce, spojené s účelem, za
kterým byly zřízeny.

Je technicky možné, aby se data vyplněná v rámci ESOP sama automaticky přenesla do
webové žádosti Benefit7?
Bohužel nikoliv, je nutné obě aplikace vyplnit zvlášť, nicméně je možné používat funkci
kopírování.

3

Etapizace projektu po vydání Rozhodnutí, kdy a jak budou vypláceny zálohové platby?
Po vydání Rozhodnutí příjemci dotace bude vyplacena zálohová platba na prvních 6 měsíců
na základě odhadu, který nám příjemce vyplní a dále budou zpětně uhrazeny způsobilé
výdaje, které vznikly od 1. 1. 2008.

Je dána nějaká maximální velikost přikládaných souborů v aplikaci ESOP a je možné v
aplikaci ESOP oddělit sdílení projektů pro úpravu a jen pro prohlížení?
Velikost jedné přílohy (souboru) by neměla překročit 2 MB, velikost všech příloh dohromady
potom 20 MB. Pro informaci třetích osob o projektu (bez práva editace) má primárně sloužit
pouze tiskový výstup z aplikace (ve formátu .pdf).

Je možné vložit popis projektu do ESOPu ve formátu .pdf?
Ano, popis projektu je možné vložit do určeného pole ve formátu .pdf.

Ve webové žádosti je nutné vyplnit plánovaná a uskutečněná výběrová řízení, co se stane,
pokud tato plánovaná výběrová řízení žadatel nedodrží?
Nic. Jedná se pouze o indikativní seznam.

Jak máme interpretovat plán reinvestic ve vztahu k udržitelnosti projektu? Bude se plán
reinvestic také hodnotit?
Plán reinvestic má za cíl kvantifikovat potřebu obnovovat pořízené zařízení v přiměřeném
čase. Plán reinvestic je třeba koncipovat na základě skutečných vynaložených hotovostních
toků plánovaných pro jednotlivé roky, tj. částky budou vztaženy k rokům, ve kterých se
uskuteční výdaj. Realizace plánu reinvestic je podmíněna realizací dalších, návazných
projektů a činností (grantů, výnosů ze smluvního výzkumu apod.) a nebude proto vyžadován
závazek žadatele k zajištění zdrojů na obnovu veškerého zařízení během pětiletého období
po ukončení projektu. Plán reinvestic však bude vyžadován z důvodu posouzení realističnosti
dlouhodobého finančního plánování žadatele a schopnosti průběžně zajistit obnovu
nákladných zařízení. Slouží také pro jakousi kontrolu toho, zda žadatel neinvestuje více, než
je reálně schopen provozně zajistit. Proto je nezbytné, aby žadatel jasně identifikoval zdroje,
z nichž bude plán reinvestic pokryt. Pro krytí plánu reinvestic v prioritní ose 1 a 2 je možné
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kalkulovat s prostředky, které jsou rezervovány ve státním rozpočtu VaV v podobě účelové
podpory pro udržitelnost projektů z OP VaVpI ve výši 2,5 mld. Kč ročně po dobu 5 let od
ukončení projektů. Žadatelé v tomto případě musí vycházet v plánu reinvestic z předpokladu,
že jejich projekt se bude podílet na tomto výnosu stejným podílem, jaký bude odpovídat
jeho podílu na celkových nákladech prioritních os 1 a 2 OP VaVpI 1. Tyto prostředky však
pravděpodobně nepokryjí potřebu reinvestic v plné výši. Současně je však možné počítat po
ukončení projektů se změnou pravidel, která umožní využít část výzkumných grantů
z prostředků účelové podpory VaV na tvorbu rezervy („odpisů“) pro krytí plánu reinvestic.
Plán reinvestic se bude hodnotit. Hodnocení plánu reinvestic se zaměří na posouzení
naplánovaných nákladů z hlediska jejich dostatečnosti, přiměřenosti a jejich zdůvodnění tak,
aby realizací plánu reinvestic nedocházelo k morálnímu zastarávání vybudované výzkumné
infrastruktury v čase (tj. zda je obnova zařízení naplánována tak, aby bylo možné zařízení
používat bez podstatného zhoršení schopnosti produkovat špičkové vědecké výsledky).
Pokud budou údaje z plánu reinvestic shledány přiměřenými, budou dále posuzovány také v
rámci hodnocení celkové udržitelnosti projektu. Pokud budou údaje z plánu reinvestic
shledány nedostatečnými, bude na základě odborných posudků pro další posuzování
stanovena korigovaná výše plánu reinvestic na úrovni nezbytné pro zabránění morálnímu
zastarávání.
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Pokud tedy alokace obou priorit představuje 1,6 mld. EUR a projekt má rozpočet 400 mil. Kč (16 mil. EUR), je
možné kalkulovat s výnosem z tohoto zdroje ve výši 1 % z 2,5 mld. Kč/rok, tj. 25 mil. Kč/rok (1 mil. EUR). Kurz
pro přepočet mezi Kč a EUR v tomto příkladě je stanoven na 25 Kč za 1 EUR.
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