Dotazy ze semináře pro žadatele
v rámci Výzvy 2.3, PO 3, OP VaVpI

1. Existuje nějaký ceník, který ŘO OP VaVpI standardně uznává?
Žádný oficiální ceník nemáme. Projekty hodnotí externí hodnotitelé, kteří používají běžně dostupné
ceníky nebo postupují podle svých zkušeností.
2. Otázka udržitelnosti – jak je přesně definována udržitelnost projektu, který obsahuje upgrade
národního systému (zlepšení zapojení do evropského systému)? Souvisí udržitelnost
s provozem?
Podmínky udržitelnosti projektu jsou v podstatě následující:
1) Projekt musí naplnit závazné indikátory (včetně zvolených povinně volitelných) a zároveň
naplňovat náležitosti projektu uvedené v Technickém popisu projektu, který je přílohou
Rozhodnutí.
2) Příjemce nesmí prodat či jinak zcizit pořízenou infrastrukturu.
3) Pořízená infrastruktura musí po dobu udržitelnost plnit cíle, za kterými byla pořízena.
Případný plán obnovy zařízení musí sledovat předpokládaný technologický vývoj v dané
oblasti, tak aby byla udržena „přitažlivost“ pro klienty dané infrastruktury.
3. Jsou časově omezené způsobilé výdaje – energie, provozní náklady?
Výdaje na energie nejsou časově omezené. Žádná z doplňkových aktivit není časově omezena.
4. Je možné pronajmout si optické vlákno?
Ano, je to možné. Pronájem optického vlákna by se zařadil do kategorie externě nakupovaných
služeb.
5. Je způsobilým výdajem energie na provoz zařízení?
Náklady na energii potřebou na provoz zařízení zapojeného do projektu je způsobilým výdajem a to i
pro zařízení, které je využíváno v projektu, nicméně nebylo pořízeno z prostředku OP VaVpI. Je také
třeba brát v úvahu, že by se jednalo pouze o dobu realizace projektu, maximálně do výše 26 %
způsobilých výdajů projektu (pokud si žadatel/příjemce nebude nárokovat proplacení dalších
doplňkových aktivit jako jsou mzdové náklady nebo příprava projektu).
6. Je způsobilým výdajem také servis zařízení pořizovaného z prostředků OP VaVpI?
Ano, po dobu realizace projektu, případně na dobu přesahující realizaci projektu, pokud je tento
servis standardní součástí pořizovací ceny zařízení.
7. Je možné započítat do způsobilých výdajů část rekonstrukce, která by proběhla před zahájením
projektu?
Ne, takové výdaje nebudou uznány za způsobilé.
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8. Je nějak určen poměr v nákladech na pracovní sílu/provoz/investice?
Náklady na pracovní sílu jsou omezené v rámci doplňkových aktivit, které nesmí přesáhnout 26 %
způsobilých výdajů projektu. Většina nákladů by měla mít investiční charakter.
9. Když se DPH vrátí, je účetně evidované jako příjem? Kam se započítává?
Vratka DPH není účetně evidovaná jako příjem a nezapočítává se do výpočtu finanční mezery. Platba
DPH, na jejíž odpočet má žadatel/příjemce nárok, musí být uvedena v nezpůsobilých výdajích
projektu.
10. Dotaz k monitorovacím indikátorům. Pokud projekt spojuje více právnických osob, nemůže
vykázat řádné rozšíření, i když vznikne řada propojení původně zamýšlených, nově vzniklých
v rámci projektů v PO 1 a PO 2. Jak lze dokázat rozšíření, když projekty patří pod VŠ nebo VVI?
Za jeden subjekt je považováno jedno IČO. ŘO OP VaVpI k tomuto došel po konzultaci s odborníky.
Jsme si ale vědomi, že to nemusí plně odpovídat realitě. V této situaci to bylo jediné možné řešení.
Plánované rozšíření v rámci jednoho právnického subjektu bude předmětem studie proveditelnosti,
v době realizace pak bude popsáno v monitorovacích zprávách.
11. Je nutné vyplňovat všechny nezávazné indikátory?
Není. Ovšem v případě, že Váš projekt bude naplňovat nezávazný indikátor, vyberete ho v aplikaci
Benefit7 ze seznamu a zvolíte cílovou hodnotu 0. Pak je nutné zadat datum naplnění cílové hodnoty
31. 12. 2015. Nezávazný indikátor poté budete vykazovat v monitorovacích zprávách.
12. Zaslání podkladů pro VŘ na Řídicí orgán je z důvodu možné konzultace?
Ano.
13. Způsob realizace výběrového a jeho řízení je odpovědností zadavatele. V určitých případech je
opodstatněné využít rámcové smlouvy. Je uplatnitelná rámcová smlouva před realizací
projektu?
Uzavřené rámcové smlouvy je obecně možné využít i pro projekty v rámci OP VaVpI, pokud jejich
uzavření přeběhlo transparentním způsobem (tj. přiměřená cena, vhodně nastavené hodnotící
kritéria a kvalifikační předpoklady apod.) v souladu se zákonem a Pravidly pro výběr dodavatele (s
výjimkou určitých povinností, které nebylo možné dodržet, jako např. prvky povinné publicity apod.).
Pro účely posouzení a kontroly veřejných zakázek bude potřebné předmětnou rámcovou smlouvu
doložit ŘO OP VaVpI. V případě přetrvávající poptávky po dodávkách, službách či pracích, které byly
předmětem rámcové smlouvy, i po skončení platnosti rámcové smlouvy, je možné zadat veřejnou
zakázku opětovně v souladu se zákonem a Pravidly pro výběr dodavatele.
14. Studie proveditelnosti – seznam přístrojů nad 1 milion Kč. Připravuje se plán na rok 2012. Co
když bude mít dodavatel roku 2012 jiný typ přístroje? Jak postupovat v tomto případě?
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Specifikace parametrů přístroje je vždy otázkou samotného výběrového řízení (obsahem zadávací
dokumentace). V této fázi je otázka obtížně posouditelná, je nutné vždy řešit problém ad hoc.
15. Jak postupovat v případě zahraničního výrobce, který má výhradní zastoupení v ČR?
Záleží na konkrétní zakázce a posouzení ŘO OP VaVpI. Jednodušší je, aby jeden dodavatel dodal celek
– pro větší kompatibilitu.
16. Dotaz k IPRM – pokud má projekt stavební záměr v 9 městech, stačí, pokud je potvrzení o
souladu s IPRM předkládáno pouze u jednoho z nich?
Ano, stačí.
17. Vzhledem k tomu, že je v rámci projektu uvažováno pořízení HW, chtěla bych se zeptat, zda pro
splnění podmínek publicity postačí samolepky a případně informační tabule na pracovišti, kde
se bude projekt realizovat, nebo musí být v areálu univerzity umístěna i pamětní deska?
V době realizace stačí zmíněné samolepky a cedulky na pracovišti. Nemusí tedy být velkoplošný
informační panel. Po skončení realizace projektu je nutné pořídit stálou pamětní desku.
18. Na přípravě metodiky full cost teprve pracujeme, proto nemůžeme uvádět do položky rozpočtu
energie žádný požadavek na dotaci, i když tento náklad vznikne. Je tato úvaha správná?
Metodika full cost nebude v projektech PO 3 uznávána! Jak je uvedeno v Pravidlech způsobilosti
výdajů, způsobilými jsou pouze přímé náklady, nikoli režijní.
19. Dotaz k příloze č. 7 Doklady o schopnosti financovat projekt: Je nutné dokládat část druhou a
třetí, tj. Potvrzení záměru subjektů podílet se na budoucím spolufinancování projektu, a to
zejména úhradě provozních nákladů v době udržitelnosti projektu a Informace o dosavadní
spolupráci s dalšími subjekty včetně finančního objemu, který byl žadatelem z této spolupráce
získán i v případě, že je uvažováno s pokrytím provozních nákladů v době udržitelnosti
z vlastních zdrojů?
Pokud se počítá se stavem, kdy jsou provozní náklady plně kryty z vlastních zdrojů žadatele, potvrzení
od tzv. sponzorů samozřejmě není třeba. Popis zdrojů financování je však třeba uvést ve studii
proveditelnosti.
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