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Prezentace
• Zpráva o pokroku, představení současného stavu implementace
OP VaVpI

• Výzvy v prioritních osách 1, 2 a 4
• Projednání změn – indikátory, Prováděcí dokument k OP VaVpI

• Evaluační plán OP VaVpI a Roční evaluační plán OP VaVpI
• Projednání Výroční zprávy k OP VaVpI za rok 2008

Zpráva o pokroku, představení současného
stavu implementace OP VaVpI
Mgr. Michaela Šuleřová

Shrnutí priorit Řídicího orgánu OP VaVpI
• Vytváření implementační dokumentace
• Příprava vyhlášení výzev
• Příprava procesu hodnocení a administrace projektových záměrů
• Publicita, informovanost a podpora absorpční kapacity
• Zajištění implementačních kapacit

Příprava implementační dokumentace
• Vydána Příručka pro žadatele (zacílená na vyhlášenou výzvu do PO 2)
• Aktualizován a rozpracován Operační manuál – detailně upravuje interní
postupy v rámci implementační struktury OP VaVpI
• Připraven Evaluační plán OP VaVpI (rámec evaluačních aktivit) i Roční evaluační
plán (aktivity pro rok 2009)
• Materiály upravující oblast publicity (Komunikační plán, Roční komunikační
plán, Manuál vizuální identity atd.)

Příprava výzev
• Výzva k předkládání projektů do PO 2 – Regionální VaV centra (běžné projekty)
– Vyhlášení: 15.12.2008; alokace: 6 mld. Kč

• Výzva k předkládání projektů do PO 1 – Evropská centra excelence (velké i běžné
projekty)
– Vyhlášení plánováno k 1.6.2009; alokace: 17 mld. Kč

• Druhá výzva k předkládání projektů do PO 2 – Regionální VaV centra (velké i
běžné projekty)
– Vyhlášení plánováno k 15.6.2009; alokace: 11 mld. Kč

• Výzva k předkládání projektů do PO 4 – Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou
s výzkumem (běžné projekty)
– Vyhlášení plánováno k 17.8.2009; alokace: 10 mld. Kč

• Výzva k předkládání projektů do PO 3
– Vyhlášení plánováno v závěru roku 2009

Dosavadní výsledky první výzvy v PO 2
• Do 30. 4. 2009 přijato 44 projektových žádostí
• Celková požadovaná alokace 23,5 mld. Kč
• Intenzivní práce na hodnocení projektových žádostí (kontrola formálních
náležitostí, kontrola přijatelnosti)
• Příprava odborného hodnocení

Příprava hodnocení a administrace
projektových záměrů
• V současné době intenzivní příprava hodnocení projektových záměrů
• Využívání zahraničních expertů při hodnocení projektů v rámci PO 1 a 2
– Oslovena řada zahraničních výzkumných organizací se žádostmi o nominace expertů
– Vytvářena databáze externích hodnotitelů OP VaVpI

• Otevřena výzva pro hodnotitele z ČR, oslovena řada významných českých
institucí o nominace českých hodnotitelů
• Využívání databáze externích hodnotitelů MPO
• Přípravy organizačního zajištění procesu hodnocení

Publicita, informovanost žadatelů a podpora
absorpční kapacity
• Semináře pro žadatele – v závěru loňského roku a začátkem roku 2009
realizováno 8 odborných seminářů
• Slavnostní zahajovací konference k OP VaVpI – 8.12.2008 v Ostravě
• Zodpovídání dotazů žadatelů – zodpovězeny průměrně desítky dotazů týdně
• Rozšířeny webové stránky
• EK předložen Komunikační plán, zapracování připomínek EK
• Intenzivní spolupráce se zástupci iniciativy JASPERS

Informace o finančním plnění
• Sestavení finančního plánu na jednotlivé prioritní osy a jeho vložení do
MSC2007
• Dosud nárokovány pouze prostředky na Technickou pomoc
• Realizováno 9 projektů (zajištění administrativní kapacity, hodnocení a
monitorování projektů apod.)
• Celkový rozpočet 731 mil.
• První čerpání formou ex-ante plateb příjemcům se očekává v posledním
čtvrtletí 2009 (možnost podat první žádost o platbu ihned po vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

Zajištění implementačních kapacit
• Progresivní nárůst – do konce 2008 nárůst kapacit ŘO na 39 pracovníků
• Odbor řízení OP VaVpI disponuje kapacitou 22 pracovníků
• V roce 2009 plánován další nárůst – zejména administrativní kapacity
(např. během května a června nástup 10 nových pracovníků na pozice
projektových manažerů)

Děkuji za pozornost!

Cíle výzev a proces hodnocení
Operačního programu Výzkum a vývoj
pro inovace (OP VaVpI)

Dr. David Uhlíř

Cíle a základní parametry výzvy
1.1. „Evropská centra excelence“

Cíl výzvy: Prioritní osa 1 –
Evropská centra excelence
• Vytvoření omezeného počtu center excelence
• Centrum excelence = výzkumné centrum vybavené moderní, často
jedinečnou infrastrukturou, produkující v mezinárodním měřítku
vynikající výsledky výzkumu, včetně výsledků aplikovatelných v
praxi, vytvářející silná strategická partnerství s prestižními
výzkumnými pracovišti (soukromými i veřejnými) v ČR i zahraničí,
která přispívají k větší integraci českých VaV týmů s předními
mezinár. výzkumnými organizacemi a evropskými výzkumnými
infrastrukturami, a která přispějí k rozvoji lidských zdrojů ve
výzkumu prostřednictvím doktorských studijních programů a
přilákáním kvalifikovaných výzkumníků z ČR i ze zahraničí do
regionů Konvergence.

Specifické cíle výzvy: Prioritní osa 1 –
Evropská centra excelence
•
•
•

•
•

•
•

Podpořit a posílit rozvoj nejlepších výzkumných týmů.
Podpořit vznik a rozvoj unikátních infrastruktur VaV (integrace,
koncentrace).
Rozvíjet strategická partnerství, posílit spolupráci s předními VO (veř. a
soukr.) v zahraničí (event. i v ČR), včetně evropských výzk. infrastruktur.
Vytvářet poznatky využitelné v aplikační sféře, urychlit vznik a transfer
nových technologií a know-how do praxe a vzdělávání.
Posílit orientaci VaV na potřeby aplikační sféry, zvýšit prakt. relevanci
VaV posílením spolupráce s aplik. sférou a konkurenceschopnosti ČR.
Vytvářet podmínky pro vysoce kvalitní výcvik pro studenty (zejm. PhD.
programů) a pro mladé vědce.
Zvýšit atraktivitu podpořených center a daného regionu přilákáním
vysoce kvalifik. výzkumníků a posílit pozitivní dopady na rozvoj regionu.

Základní parametry výzvy (1)
• 85 % z ERDF, 15 % ze státního rozpočtu
• Min. výše způsobilých výdajů – 200 mil. Kč
• Hranice pro „velký projekt“ stanovena na 1,1 mld. Kč
celkových výdajů
• Uzávěrka: 29. 9. 2009
• Alokace na výzvu: 17 mld. Kč
• Ukončení k 31. 12. 2014, pro VP k 31. 12. 2015
(infrastrukturní část k 30. 6. 2015)

Základní parametry výzvy (2)
• Omezení na prvních 7 DZSV
• Indikativně 10 % pro běžné projekty
• Podmínkou pro podání žádosti je (v případě projektů,
které předpokládají stav. činnost), předložení žádosti o
vydání ÚR pro veškeré stavby obsažené v projektu.
• Pravomocná ÚR pro veškeré stavby musí žadatel dodat
nejpozději do 31. 1. 2010, SP do 31. 5. 2010; s výjimkou
projektů, které vyžadují tzv. velkou EIA, kde se lhůta
prodlužuje pro ÚR do 1. 6. 2010, pro SP do 30. 9. 2010.

Podporované aktivity (1)
• Rekonstrukce a rozšíření VaV infrastruktury, popř.
odůvodněná výstavba nových kapacit
• Pořízení přístrojového, laboratorního a
informačního vybavení a infrastruktury pro VaV
• Projekty špičkového VaV (start-up granty)
především ve spolupráci s předními národními a
mezinárodními partnery s relevancí pro trh a
ekonomický rozvoj ČR

Podporované aktivity (2)
• Aktivity zaměřené na posilování spolupráce s předními
mezinárodními výzkumnými partnery s cílem posílit
schopnost získávat prostředky ze zahraničních grantů
• Aktivity zaměřené na posílení spolupráce s aplikačním
sektorem a veřejným sektorem s cílem posílit
praktickou relevanci výzkumu
• Další aktivity směřující k naplnění cílů oblasti podpory

Indikativní seznam způsobilých výdajů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Příprava projektu
Nemovitosti
Pořízení vybavení a zařízení
Nehmotný majetek
Ostatní služby, výdaje, finanční poplatky
Provozní výdaje
Příspěvek na mzdy
Zaškolení zahraničí
Publicita

Cíle a základní parametry výzvy
2.2. „Regionální VaV centra“

Cíl výzvy: Prioritní osa 2 –
Regionální VaV centra
• Vznik a rozvoj Regionálních VaV center
• Regionální VaV centrum = aplikačně zaměřená
pracoviště s rozvinutou spoluprací a silnými vazbami na
partnery z aplikační sféry (podniky, zejm. MSP, a další
relevantní subjekty a uživatele výsledků), jejichž činnost
posílí konkurenceschopnost regionu a jeho potenciál
pro export zboží, služeb a know-how.

Specifické cíle výzvy: Prioritní osa 2 –
Regionální VaV centra
• Podpora regionálních VaV center s kvalitními výzkumnými týmy a
potenciálem z hlediska produkce aplikovatelných výsledků
• Posílení spolupráce center s aplikační sférou a využití výsledků
jejich činnosti (firmami, klastry, a dalšími relevantními subjekty)
• Zvýšení počtu studentů a mladých výzkumníků se zkušeností ze
spolupráce s aplikační sférou
• Zrychlení transferu nových poznatků (z výzkumu do praxe a z
praxe do výuky)

• Vznik platforem pro spolupráci mezi centry a aplikační sférou

Základní parametry výzvy (1)
• 85 % z ERDF, 15 % ze státního rozpočtu
• Min. výše způsobilých výdajů – 100 mil. Kč
• Hranice pro „velký projekt“ stanovena na 1,1
mld. Kč celkových výdajů
• Ukončení k 31. 12. 2014, pro VP k 31. 12. 2015
(infrastrukturní část k 30. 6. 2015)
• Alokace na výzvu: 11 mld. Kč
• Uzávěrka: 16. 11. 2009

Základní parametry výzvy (2)
• Omezení na prvních 7 DZSV
• Podmínkou pro podání žádosti je (v případě projektů,
které předpokládají stav. činnost), předložení žádosti
o ÚR pro veškeré stavby obsažené v projektu.
• Pravomocná ÚR pro veškeré stavby musí žadatel
dodat nejpozději do 31. 1. 2010, SP do 31. 5. 2010;
s výjimkou projektů, které vyžadují tzv. velkou EIA,
kde se lhůta prodlužuje pro ÚR do 1. 6. 2010, pro SP
do 30. 9. 2010.

Podporované aktivity (1)
• Rekonstrukce a rozšíření VaV infrastruktury, popř.
odůvodněná výstavba nových kapacit
• Pořízení přístrojového, laboratorního a informačního
vybavení a infrastruktury pro VaV
• Projekty VaV především se zaměřením na spolupráci
center s aplikační sférou (start-up granty) s cílem
vytvářet partnerství a posílit kapacitu pro
kolaborativní výzkum a smluvní výzkum

Podporované aktivity (2)
• Aktivity spolupráce s aplikační sférou a veřejným
sektorem
• Aktivity spolupráce s předními mezinárodními
výzkumnými partnery
• Další aktivity směřující k naplnění cílů oblasti podpory

Indikativní seznam způsobilých výdajů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Příprava projektu
Nemovitosti
Pořízení vybavení a zařízení
Nehmotný majetek
Ostatní služby, výdaje, finanční poplatky
Provozní výdaje
Příspěvek na mzdy
Zaškolení v zahraničí
Publicita

Hodnocení projektů v rámci OP VaVpI,
Prioritní osy 1 a 2

Podávání a hodnocení projektů
1.

Podání žádosti

2.

Hodnocení formálních náležitostí a hodnocení přijatelnosti žádosti

3.

Odborné hodnocení

a)

Hodnocení aplikačního potenciálu, včetně synergií a finanční udržitelnosti –
završeno zasedáním Panelu pro aplikace

b) Hodnocení stavebně-technické stránky projektu (1. úroveň) (Pozn.: a) a b)
mohou probíhat současně)
c)

Hodnocení odbornými hodnotiteli (zahraniční experti) – završeno zasedáním
Panelu expertů (mezinárodního)

d) Hodnocení stavebně-technické stránky projektu (2. úroveň)
e) Zhodnocení a výběr na úrovni ŘO (Výběrová komise)

4.

Fáze upřesnění výkonnostních parametrů

Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti
• kontrola formálních náležitostí (možnost doplnění
chybějících informací a formalit)
• kontrola přijatelnosti projektu (příjemce, soulad s Výzvou)
Výstup:
• zamítnutí Projektové žádosti
• postoupení Projektové žádosti do dalšího hodnocení
• vrácení Projektové žádosti k opravě / doplnění

Hodnocení – postup (1)
• Rozčleněno do 4 kroků – A, B, C, D
• Krok A
– Posuzuje se aplikační potenciál, synergie s OP PI / OP PP a OP
VK a finanční udržitelnost
– Hodnotí zejm. zástupci aplikační sféry, experti na transfer
technologií, experti na financování VaV, ekonomiku investic,
zástupci centrálních orgánů v oblasti financování VaV
– Hodnocení 3 posudky (jednotlivá kvalitativní a kvantitativní
hodnocení), následované konsensus meetingem = souhrnný
posudek za všechny 3 hodnotitele (kvalitativní a kvantitativní)

Hodnocení – postup (2)
• Krok B
– Posuzuje stavebně technické parametry projektu, přiměřenost
a hospodárnost nákladů (stavebně technický posudek 1.
úrovně) a enviromentální kritéria hodnocení projektu
– Hodnotí experti v oblasti územně plánovací, stavební a
technologické
– Hodnocení 2 nezávislými posudky
– Navrhuje, zda projekt musí dodat dodatečné podklady pro
posouzení stavebně technické připravenosti a hospodárnosti
ve 2. stupni

Hodnocení – postup (3)
Panel pro aplikace
→na základě výsledků z kroku A sestaví seznam zamítnutých
projektů (má právo veta – tj. možnost vyřadit projekty, které
nesplní některé vylučovací kritérium - neudržitelné projekty a
projekty s velmi nízkým aplikačním potenciálem)
→ sestaví seznam doporučených projektů s výší bodového zisku,
který bude mít formu procentní bonifikace, jež se připočte k
bodovému zisku v kroku C

Hodnocení – postup (4)
• Krok C
– Posuzuje odbornou kvalitu záměru s ohledem na kvalitu
výzkumné aktivity, kvalitu týmu, specifikaci uživatelů, rozvoj
lidských zdrojů, management, rozpočet a fin. udržitelnost
– Hodnotí zahraničí experti na VaV, hodnocení projektů a
programů výzkumu, vývoje a inovací
– Hodnocení 3 posudky (jednotlivá kvalitativní a kvantitativní
hodnocení), následované konsensus meetingem → souhrnný
posudek za všechny 3 hodnotitele (kvalitativní a kvantitativní)

Hodnocení – postup (5)
Mezinárodní panel
→ schválí výsledky přidělené konsensuálním hodnocením
→ přičte bonifikaci přidělenou Panelem pro aplikace (resp. za
stavebně technické posudky)
→ sestaví pořadí projektů a určí:
• které projekty budou vyřazeny (nesplní prahové hodnoty některého
kritéria),
• které projekty budou vyzvány k upřesnění podmínek realizace (s
ohledem na disponibilní prostředky ve výzvě)
• které budou podmínečně vyzvány k upřesnění podmínek realizace (tzv.
rezervní seznam)

Hodnocení – postup (6)
• Krok D
– Formální výběrová komise sestavená ŘO
– Posuzuje soulad s IPRM (Integrovaný plán rozvoje měst) a
přiděluje bonifikaci 10 % za soulad všem projektům, které
budou vyzvány k upřesnění podmínek realizace a soulad
doloží
– Posuzuje přiměřenost a hospodárnost stavebně technických
nákladů (na základě stavebně technických posudků 2. úrovně)
(pouze pro projekty vyzvané v 1. stupni hodnocení k doplnění
dodatečných podkladů)

Fáze upřesnění podmínek realizace
projektu

• Cíl:
– Zajistit upřesnění podmínek realizace projektu (zejména
konkretizace a kvantifikace cílů, upřesnění výkonnostních
parametrů)
– Zajistit náležité zohlednění připomínek a komentářů ze strany
hodnotitelů v opravené, upřesněné žádosti (zejm. požadavky
podmínečného financování)
– Dát žadatelům možnost objasnit nevyjasněné aspekty projektu
(za účasti zahraničních expertů/hodnotitelů)
• Výstup:
– Upřesněné podmínky realizace projektu

Cíle a základní parametry výzvy
4.1. „ Infrastruktura pro výuku na
vysokých školách spojenou s výzkumem “

Kontext výzvy „Infrastruktura pro výuku na
vysokých školách spojenou s výzkumem“ (1)

• VŠ trpí infrastrukturním deficitem, byť existují rozdíly

• Rozdíly souvisejí s náročností studia a míro jeho zaměření na
výzkumnou činnost (podíl PhD. studentů)
• Není však možný další extenzivní růst – je nutná vnitřní
diferenciace mezi VŠ a uvnitř nich (mezi fakultami, ústavy)
• Samotné VŠ musí stanovit své priority/strategii (vnitřní
diferenciace,, relevance studia, uplatnitelnost absolventů,
spolupráce s praxí, se zahraničím, vnitřní řízení, celoživ.vzdělávání)
• MŠMT / ŘO OP VaVpI vytváří rámcová pravidla, stanovuje limity
(na základě ověřitelných parametrů)

Kontext výzvy „Infrastruktura pro výuku na
vysokých školách spojenou s výzkumem“ (2)

• Snaha urychlit čerpání prostředků – reakce na hospodářskou krizi
i na zpoždění OP VaVpI
• Kontinuální výzva – projekty možno předkládat jakmile budou
připraveny k realizace (povinnost předložit s žádostí ÚR).
• Zjednodušení výběrových postupů (ale ne na úkor kvality
projektů!).
• Stanovení limitů na jednotlivé způsobilé žadatele (snaha zabránit
zmařeným investicím).

Cíl výzvy: Prioritní osa 4 –
Infrastruktura pro výuku na vysokých
školách spojenou s výzkumem
• Podpořit stabilizaci a rozvoj kvalitní infrastruktury vysokých škol
s cílem zkvalitnit a navýšit kapacity terciárního vzdělávání a
vytvoření podmínek pro zlepšení kvality vzdělávání s vazbou na
výzkumně vývojové a inovační aktivity.
• Umožnit kvantitativní i kvalitativní nárůst v nabídce lidských
zdrojů pro VaV a eliminovat důsledky podfinancování
vzdělávacích infrastruktur akumulovaných z minulosti.
• Umožnit selektivní podporu pro VŠ (resp. jejich součásti), které
aktivně modernizují studijní plány, vzdělávací metody,
zohledňují požadavky trhu práce i nejnovější poznatky VaV.

Specifické cíle výzvy: Prioritní osa 4 –
Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s
výzkumem (1)
•

•

Zajištění moderní infrastruktury pro výuku na vysokých školách
spojenou s výzkumem s přímým dopadem na nárůst a zvýšení kvality
lidských zdrojů pro VaV aktivity a lepší připravenost absolventů pro
praxi.
Zlepšení materiálně technického zabezpečení výzkumně zaměřených
vysokých škol (tj. škol s akreditovanými doktorskými studijními
programy), resp. jejich součástí s ohledem na:
– zvýšení kvality výuky studentů v doktorských studijních
programech pro jejich uplatnění ve VaV činnostech a v aplikační
sféře;
– připravenost studentů pro výzkum a vývoj a pro procvičování
základních tvůrčích dovedností pro jejich budoucí uplatnění ve VaV;

Specifické cíle výzvy: Prioritní osa 4 –
Infrastruktura pro výuku na VŠ
spojenou s výzkumem (2)
–

•
•

vytvoření podmínek pro zrychlení transferu nových poznatků
z aplikační sféry do výukového procesu a vzdělávací činnosti (a
naopak), pro vznik a šíření inovací a zvyšování praktické relevance
studijních programů;
– vytvoření podmínek pro zapojení absolventů do VaV agend
(programů, projektů) mateřské instituce, a její spolupráce s partn.
organizacemi (výzk. organizacemi, podniky, aplikační sférou).
Investiční podpora vnitřní reformy vysokých škol s důrazem na
doplňkovost s intervencemi z OP VK a na posílení „třetí role“ VŠ.
Vytvoření podmínek pro zvýšení počtu a kompetencí studentů a
mladých výzkumníků se zkušeností z VaV projektů.

Základní parametry výzvy (1)
•

•

•
•
•
•

Žadatelé pouze subjekty ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. (o VŠ) a
současně splňují podmínku sídla rektorátu / děkanátu na území ČR
mimo území hl.m. Prahy (nejpozději od 1.1.2009) a mají akreditovaný
doktorský stud. program v oboru souvisejícím s předkl. projektem.
Podporuje se infrastruktura související primárně se vzděláváním
a výchovou budoucích výzkumníků (ne sportoviště, zařízení pro
volnočasové aktivity, ubytovací kapacity pro studenty, menzy atp.).
85 % z ERDF, 15 % příjemce z nár. veř. zdrojů
Min. výše způsobilých výdajů – 50 mil. Kč
Max. výše celkových výdajů - 1 mld. Kč
Alokace na výzvu: 10 mld. Kč

Základní parametry výzvy (2)
•
•
•

•
•

•

Uzávěrka: kontinuální výzva do 31. 12. 2010.
Ukončení do 4 let od vydání Rozhodnutí.
Pro jednotlivé VŠ je stanoven algoritmus pro výpočet limitu, který
však zajistí převis poptávky (princip soutěže), a to na základě 3
parametrů: 1) počet normativních studentů,
2) výsledky VaV v bodovém vyjádření (dle RIV),
3) podíl PhD. na celkovém počtu studentů.
(Pozn.: Subjekty bez výsledků v RIV a bez PhD. studentů nejsou
způsobilé).
Podmínkou pro podání žádosti je pravomocné územní rozhodnutí pro
veškeré stavby obsažené v projektu.

Podporované aktivity (1)
•

•

Investice do moderní infrastruktury (investice do stávajících
budov, resp. odůvodněné rozšiřování prostor) spojené s
výzkumem s přímým dopadem na nárůst a zvýšení kvality
lidských zdrojů pro VaV aktivity (např. laboratorní a
experimentální provozy, učebny, kanceláře pro vysokoškolské
zaměstnance a studenty PhD. a mgr. studijních programů).
Investice do materiálního a technického zabezpečení výzkumně
zaměřených vysokých škol (tj. škol s akreditovanými doktorskými
studijními programy), resp. jejich součástí, ve vazbě na zajištění
provozu moderní infrastruktury (např. vybavení učeben a
laboratoří pomůckami a laboratorním a výukovým zařízením, vč.
vybavení standardní výpočetní technikou apod.).

Podporované aktivity (2)
• Modernizace a rozšíření informační infrastruktury vysokých škol
nezbytné pro výzkum a vzdělávání (např. zavedení nových
informačních technologií, modernizace a rozšíření knihoven,
zajištění informačních zdrojů včetně jejich nákupu, nákup odborné
literatury a databázových licencí, síťování knihoven a informačních
center a vzájemné propojování informačních systémů apod.).
• Další aktivity směřující k naplnění operačních cílů oblasti podpory.

Indikativní seznam způsobilých výdajů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Příprava projektu
Nemovitosti
Pořízení vybavení a zařízení
Nehmotný majetek
Ostatní služby, výdaje, finanční poplatky
Příspěvek na mzdy
Povinná publicita

Hodnocení projektů v rámci OP VaVpI,
Prioritní osa 4

Podávání a hodnocení projektů
1. Podání žádosti

2. Hodnocení formálních náležitostí a hodnocení přijatelnosti
žádosti
3. Odborné hodnocení
a) Hodnocení stavebně-technické stránky projektu (1. úroveň)
(Pozn.: a) a b) mohou probíhat současně)
b) Hodnocení celkové kvality projektu
c) Hodnocení stavebně-technické stránky projektu (2. úroveň) (v
relevantních případech)
d) Zhodnocení a výběr na úrovni ŘO (Výběrová komise)

Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti
• kontrola formálních náležitostí (možnost doplnění
chybějících informací a formalit)
• kontrola přijatelnosti projektu (příjemce, soulad s Výzvou)
Výstup:
• zamítnutí Projektové žádosti
• postoupení Projektové žádosti do dalšího hodnocení
• vrácení Projektové žádosti k opravě / doplnění

Hodnocení – postup (1)
• Rozčleněno do 3 kroků – A, B, C
• Krok A (max. zisk 30 bodů)
– Posuzuje se stavebně technická stránka projektu
– Hodnotí zejm. stavební a územně plánovací experti – posuzuje
se zejm. stavebně technická připravenost, přiměřenost
rozpočtu, a enviromentální kritéria (nízkoenergetické
parametry – až 25 % bodového zisku); navrhuje i případné
požadavky na dodatečné podklady pro posouzení stavebně
technické připravenosti a hospodárnosti ve 2. stupni
– Hodnocení posudky (jednotlivá kvalitativní a kvantitativní
hodnocení)

Hodnocení – postup (2)
• Krok B (max. zisk 70 bodů)
– Posuzuje se celková kvalita projektu
– Hodnotí experti v oblasti VaV a terciárního vzdělávání
– Hodnocení 2 nezávislými posudky, výsledné skóre je
aritmetickým průměrem (v případě potřeby možnost
3. posudku)
– Hodnotí se zejména výzkumná orientace a kvalita
žadatele (jeho součásti), zvýšení kvality a relevance
vzdělávací agendy, vazba na pracovní pozice ve VaV,
synergie s OP VK

Hodnocení – postup (3)
• Krok C
– Formální výběrová komise sestavená ŘO
– Posuzuje soulad s IPRM (Integrovaný plán rozvoje měst) a
přiděluje bonifikaci 10 % za soulad všem projektům, které
soulad doloží
– Ověřuje dosažení prahové hodnoty (min. 55 bodů ze 100)
– Posuzuje přiměřenost a hospodárnost stavebně technických
nákladů (na základě stavebně technických posudků)

Děkuji za pozornost!

Změny – Monitorovací indikátory,
Prováděcí dokument k OP VaVpI
Ing. Gunča Garadžajeva, PhD.

Změny v Prováděcím Dokumentu
• Upřesnění názvů, měrných jednotek, informačního systému a definic
jednotlivých monitorovacích indikátorů uvedených v textu PD.

• Drobné redakční úpravy, zejména
–
–

Upřesnění pojmu „Běžný projekt“ a „Velký projekt“.
Upřesnění podmínek pro příjemce podpory uvedených v textu PD

Změny v návrhu monitorovacích indikátorů
• Upřesnění popisů jednotlivých monitorovacích indikátorů.
• Uvedení měrných jednotek jednotlivých monitorovacích indikátorů.
• Upřesnění závaznosti naplňování/vykazování jednotlivých
monitorovacích indikátorů.
• Redakční a technické úpravy, zejména
–
–
–
–

–

Vložení prvků (loga) publicity v záhlaví dokumentu.
Upřesnění názvu dokumentu.
Sloučení kódů a názvů indikátorů na úrovni priority do jednoho sloupce.
Přejmenování sloupce „Povinné / volitelné sledování“ na „Závaznost
monitorování“.
Vložení sloupce „Měrná jednotka“.

Děkuji za pozornost!

Evaluační plán a roční evaluační plán
Operačního programu Výzkum a vývoj
pro inovace (OP VaVpI)

Mgr. Martina Anděrová

Evaluační plán OP VaVpI
• osnova pro realizaci evaluačních aktivit OP VaVpI pro celé programové
období
• v souladu s ustanoveními o evaluaci stanovenými v rámci článků 47 až 49
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
• v souladu s Evaluačním plánem NSRR
• Struktura a obsah dokumentu:
– Postup při přípravě, schvalování a realizaci Evaluačního plánu OP VaVpI a ročních
evaluačních plánů OP VaVpI
– Nastavení systému spolupráce s NOK
– Provázanost s procesem monitorování
– Institucionální zabezpečení, řídící a koordinační struktury
– Obsahová náplň a definice hlavních evaluačních otázek
– Indikativní harmonogram, plánované finanční zdroje

Koordinace evaluačního procesu
Řídící orgán

Socio-ekonomické
změny a změny
priorit ES /
národních s
dopadem na OP

Sběr
monitorovacích
dat

Evaluačníplán
OP VaVpI 20072013:
plánované
evaluační aktivity

Monitorovací výbor

Schválení
Evaluačního plánu
OP

Analýza
monitorovacích
dat

Definice ad-hoc
evaluačních potřeb

Schválení Ročního
evaluačního plánu
OP

Roční evaluační
plán OP VaVpI

Zpráva o plnění
Ročního
evaluačního
plánu OP VaVpI

Výroční zpráva o
provádění OP
VaVpI

Schválení Výroční
zprávy o provádění
OP

Řídicí a koordinační struktury odpovědné za
evaluaci OP VaVpI
• Koordinační role ŘO OP VaVpI
• Pracovní skupina pro evaluaci OP VaVpI
• Odborné oponentní skupiny v rámci evaluačních aktivit
• Monitorovací výbor OP VaVpI
• Systém spolupráce s NOK
– Spolupráce s Evaluační jednotkou NSRR
– Účast v Pracovní skupině pro evaluaci NSRR
• Role EK dle čl. 49 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
• Realizátoři evaluačních aktivit

Obsahová náplň a aktivity EP OP VaVpI
• Průběžné strategické a operativní evaluace
– Spolupráce při sestavení Souhrnné strategické evaluace

– Hodnocení přínosů, dopadů a efektivnosti vybraných projektů
– Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na
implementaci OP VaVpI

– Ad-hoc evaluace, roční problémové vyhodnocování
• Příprava na programové období 2014-2020
– Hodnocení plnění cílů OP a provázanosti realizace OP s realizací
národních programů a strategií
– Ex-ante analýzy OP a SEA pro období 2014-2020
• Rozvoj evaluační kapacity a publicita výstupů evaluací

Indikativní harmonogram evaluačních aktivit
OP VaVpI

Roční evaluační plán OP VaVpI pro rok 2009
• Rozpracovává a specifikuje evaluační aktivity ŘO OP VaVpI pro rok
2009.
• Vychází z EP OP VaVpI a navazuje na Evaluační plán NSRR a jeho
plánované aktivity pro rok 2009.
• Obsah odpovídá tomu, že realizace OP VaVpI je teprve v úvodní
fázi.

Plánované aktivity REP pro rok 2009
• Souhrnná strategická evaluace 2009

– poskytování součinnosti EJ NSRR
• Roční problémové vyhodnocování
– interní provedení, výsledek předán NOK
– realizace v únoru a v srpnu 2009
• Rozvoj evaluační kapacity a publicita výstupů evaluací
– semináře a školení ve vztahu k evaluaci, prohlubování odborných
znalostí a vědomostí pracovníků zapojených do evaluace
– systematické šíření informací a publicita výstupů evaluací OP VaVpI

Indikativní harmonogram REP pro rok 2009

Děkuji za pozornost!

Projednání Výroční zprávy OP VaVpI
za rok 2008

Ing. Jan Vitula

Děkuji za pozornost!

