Dotazy ze semináře pro žadatele – 16. 7. 2009
Výzva 1.1 – Evropská centra excelence, prioritní osa 1, OP VaVpI
Bude mít existence partnera vliv na bodové hodnocení projektu?
Ne.
Je možné, aby byl žadatel či partner v rámci OP VaVpI z Prahy?
Ano, je to možné, ale projekt musí být realizován mimo hl. město Praha.
Jaká je přesná definice partnera? Může jím být i dodavatel?
Partneři, jakožto subjekty mající podíl na způsobilých výdajích projektu, musí splnit všechny
podmínky přijatelnosti a to stejným způsobem jako žadatel/příjemce. Co se týká dodavatele,
ten musí být vybrán v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dle Pravidel pro výběr
dodavatelů, která jsou přílohou PPŽ i PPP. Dodavatel partnerem být nemůže, neboť mezi
partnerem a žadatelem/příjemcem nesmí být komerční vztah. Více informací naleznete
v Příručce pro žadatele, která je zveřejněna na webových stránkách MŠMT.
Je možné někde nalézt ceník stavebních prací?
Ceník stavebních prací v rámci OP VaVpI není předepsán, cena stavebních prací musí být
v místě a čase obvyklá. V průběhu hodnocení, resp. ve fázi negociace bude možné, aby
žadatelé svůj rozpočet i ceny v něm uvedené vysvětlili a zdůvodnili (stavební posudky
hodnotí rovněž nákladovou přiměřenost stavebních prací). Nicméně ve fázi negociace není
možné zvyšovat původně předložený stavební rozpočet.
Je možné zavedení metodiky full cost zahrnout do způsobilých výdajů v rámci OP VaVpI?
Výdaje související se zavedením metodiky full cost nebude možné zahrnout do způsobilých
výdajů v rámci projektů OP VaVpI. V rámci projektů OP VaVpI bude možné uplatnit jako
způsobilé pouze příslušné režijní výdaje stanovené na základě této certifikované metodiky.
Certifikaci bude zajišťovat ŘO OP VaVpI pouze u schválených projektů. Na zavedení metodiky
full cost, však bude možné žádat o podporu v rámci OP VK, kde budou administrativní a
technické výdaje způsobilé.
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Podmínky certifikace metodiky full cost? Je možné uznat za metodiku certifikovanou pro
OP VaVpI i metodiku, která získala jinou certifikaci (EUA)?
Metodika vykazování skutečných nepřímých nákladů bude certifikována ŘO OP VaVpI pouze
příjemcům OP VaVpI, tzn. pouze úspěšným žadatelům. Více informací je uvedeno v Příloze č.
10, Příručky pro žadatele i Příručky pro příjemce OP VaVpI.
Full cost metodika certifikovaná EUA bude uznávána i pro potřeby OP VaVpI.
Je možné část současného vybavení fakulty vložit do centra tj. zapojit do aktivit projektu?
V které části projektové žádosti je možné takovou informaci uvést tj. jaké stroje, kdy a
z jakého důvodu budou převedeny do nového centra? Je zůstatková hodnota takového
vybavení součástí rozpočtu projektu?
Ano, zapojení stávajícího vybavení fakulty do aktivit projektu možné je. V tomto případě je
nutné takový majetek a popis jeho zapojení do projektu uvést v ESOPu v komentáři
k příslušné části rozpočtu (hlavně kapitola 2). Zůstatková hodnota takového vybavení
součástí rozpočtu není, ale opotřebení takového majetku související s projektem by mělo být
vyčísleno ve výdajích projektu – buď ve způsobilých výdajích v kapitole Odpisy (pokud
vybavení bylo původně pořízeno z neveřejných zdrojů, viz Pravidla způsobilosti výdajů pro
danou výzvu), nebo v nezpůsobilých výdajích projektu, pokud bylo vybavení pořízeno
z veřejných zdrojů
Co dělat v případě, že v elektronické žádosti Benefit7 je ve výběru uvedeno špatné PSČ?
Automaticky dotahované údaje o žadatelích a partnerech jsou přebírány z oficiálních registrů
ARES a UIR-ADR. Pokud se zde vyskytne chyba, je nutné sjednat nápravu přímo v těchto
registrech, což je v kompetenci žadatele/partnera.
Kdy bude možné žádost v Benefitu7 vyplňovat?
Pro výzvu číslo 1.1 – Evropská centra excelence by měla být žádost v Benefit7 zpřístupněna
nejpozději dne 5. 8. 2009. U výzvy 2.2 – Regionální VaV centra se spuštění webové žádosti
předpokládá dne 17. 8. 2009.
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Co dělat v případě, že budeme chtít do způsobilých výdajů zahrnout náklady vzniklé od
1. 1. 2008, ale nejsou splněny např. prvky povinné publicity, pravidla pro výběr dodavatelů
apod.?
Všemi vydanými pravidly i příručkami je nutné se řídit ode dne jejich platnosti, v případě
jejich aktualizací, vždy ode dne platnosti nové verze. Pravidly pro publicitu i Pravidly pro
výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI je nutné se řídit od 15. prosince 2008, kdy byla
zveřejněna jejich první verze. V případě zakázek, pro něž bylo výběrové řízení zadavatelem
zahájeno před zveřejněním těchto pravidel, je zadavatel nicméně povinen respektovat při
výběru dodavatele obecný princip rovného zacházení, transparentnosti a nediskriminace a
naplňovat také pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků,
aby bylo možné výdaje uznat za způsobilé.
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