4. zasedání
Monitorovacího
výboru
OP VaVpI

Praha, 2. 12. 2009

Úvod

Program 4. zasedání MV OP VaVpI
• Zahájení, úvodní slovo

10:00 – 10:15 hod.

• Program zasedání MV OP VaVpI, Jednací řád MV OP VaVpI

10:15 – 10:30 hod.

• Zpráva o realizaci OP VaVpI

10:30 – 10:45 hod.

• Přestávka

10:45 – 11:15 hod.

• Projednání Výzvy číslo 3.2/1 – Popularizace, propagace a medializace VaV, Prioritní osa 3,
včetně příloh (Výběrová kritéria, Indikátory pro prioritní osu 3 na úrovni projektů a Pravidla
způsobilosti výdajů pro prioritní osu 3 OP VaVpI)

11:15 – 12:00 hod.

• Projednání Výzvy číslo 3.2/2 Informační infrastruktury pro VaV, Prioritní osa 3, včetně příloh
(Výběrová kritéria, Indikátory pro prioritní osu 3 na úrovni projektů a Pravidla způsobilosti
výdajů pro prioritní osu 3 OP VaVpI)

12:00 – 12:45 hod

• Oběd

12:45 – 13:45 hod.

• Roční evaluační plán, Komunikační plán OP VaVpI

13:45 – 14:15 hod.

• Navrhované revize OP VaVpI

14:15 – 15:00 hod.

• Ostatní, závěr

15:00 – 16:00 hod.

Zpráva o realizaci
OP VaVpI

Zpráva o realizaci OP VaVpI - shrnutí
• informace o vývoji implementace od zasedání minulého MV (květen
2009) do 30.10.2009;
• celková alokace vyhlášených výzev činí 44 miliard Kč, coţ představuje
přibliţně 75% alokace OP VaVpI;
• byl ukončen příjem projektů v první vyhlášené výzvě a tyto projekty byly
podrobeny komplexnímu hodnocení, je sestaven seznam schválených
projektů, který zcela naplňuje alokaci na celou výzvu (6 mld. Kč);

• celkový objem dosud předložených projektových žádostí
představuje více neţ 80 mld. kč (převis nad celkovou alokací OP
VaVpI).

Hlavní priority Řídícího orgánu OP VaVpI

• Hodnocení projektů v ukončených výzvách;
• Vydání prvních Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
• Administrace při realizaci schválených projektů, poskytnutí prvních
plateb na účty Příjemců;
• Podpora Příjemců při přípravě a realizaci projektů;

• Publicita, informovanost a podpora absorpční kapacity;
• Příprava a vyhlášení dalších výzev;
• Posílení administrativní kapacity.

Vyhlášené výzvy

• Prioritní osa 1:
Výzva 1.1:

1.6.2009 – 16.11.2009, alokace 17 mld. Kč

• Prioritní osa 2:
Výzva 1.2:

15.12.2008 – 30.4.2009, alokace 6 mld. Kč

Výzva 2.2:

15.6.2009 – 16.11.2009, alokace 11 mld. Kč

• Prioritní osa 4:
Výzva 1.4.:

17.8. 2009 – 31.12.2010, alokace 10 mld. Kč (kontinuální)

Hodnocení projektů v rámci výzvy 1.2

• 30.4.2009 byl ukončen příjem projektů v první vyhlášené výzvě 1.2 Regionální VaV
centra.
• Předloženo bylo celkem 44 projektů, s poţadovanou alokací 23,5 mld. Kč.
• Komplexní hodnocení projektů probíhalo od června do října 2009.

• Je sestaven seznam schválených projektů, který plně naplňuje alokaci na celou
vyhlášenou výzvu (6 mld. Kč).
• Vydání prvních Rozhodnutí v listopadu 2009, příjemci podají první ţádost o zálohovou
platbu ihned po vydání Rozhodnutí.
• Další dvě výzvy s celkovou alokací 28 mld. Kč v polovině listopadu uzavřeny, ŘO OP
VaVpI proto intenzivně pracuje na zahájení hodnocení podaných projektových záměrů.

Vydaná Rozhodnutí k datu konání MV

• K datu konání MV (po zpracování Zprávy o realizaci) byla vydána 4 nová Rozhodnutí o
poskytnutí dotace v celkové výši 2,36 mld. Kč (výzva 1.2):
Přehled příjemců podpory k datu konání MV:

• Prioritní osa 2
– Vysoké učení technické v Brně
– Technická univerzita v Liberci
– Výzkumný ústav veterinárního lékařství

– Ústav přístrojové techniky AV ČR
• Prioritní osa 5
– Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Připravované výzvy

Prioritní osa 3:
Oblast podpory 3.2. (1) – výzva zacílená na Centra popularizace, propagace a medializace VaV
• Předpokládané vyhlášení: 15. 12. 2009 - 15. 06. 2010
• Předpokládaná alokace na výzvu: 2,2 mld. Kč

Oblast podpory 3.2. (2) - výzva zacílená na Informační infrastruktury VaV
• Předpokládané vyhlášení: 15. 12. 2009 - 29. 04. 2010
• Předpokládaná alokace na výzvu: 800 mil. Kč
Oblast podpory 3.1– Transfer technologií a komercializace výsledků VaV
• Předběţný termín vyhlášení: první pololetí roku 2010.
Oblast podpory 3.2 (3) – Zkvalitnění a zefektivnění politiky VaV
•

Předběţný termín vyhlášení : konec roku 2010.

Informace o finančním plnění OP VaVpI

• První čerpání formou ex-ante plateb příjemcům v prioritní ose 2 se
očekává v posledním čtvrtletí roku 2009.
• Příjemci podají první ţádost o zálohovou platbu ihned po vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
• Předpokládá se, ţe první výdaje budou certifikovány ve 2. - 3. čtvrtletí
roku 2010.

• Dosud nárokovány pouze prostředky na Technickou pomoc
– Realizováno 9 projektů (zajištění administrativní kapacity, hodnocení
a monitorování projektů apod.).
– Celkový rozpočet 734 mil. Kč.

Publicita, informovanost a podpora absorpční
kapacity

• Realizace Manuálu vizuální identity OP VaVpI;
• Průběţná aktualizace webových stránek MŠMT;
• Zodpovídání dotazů ţadatelů;
• Zřízení universálních kontaktních mailových adres pro ţadatele a příjemce;
• Bylo uspořádáno celkem 9 odborných seminářů pro ţadatele;
• Podpora absorpční kapacity - velké projekty:
– individuální konzultace k řešení specifických témat,
– intenzivní spolupráce se zástupci iniciativy Jaspers, zorganizován společný
workshop pro ţadatele.

Absorpční kapacita – vyhodnocení k datu konání MV

Výzva

Počet
předložených
projektů

Alokace
na výzvu

Požadovaná
alokace
projektů

Převis
požadavků
nad výzvou

1.2

44

6 mld. Kč

23,7 mld. Kč

395 %

2.2

59

11 mld. Kč

29,7 mld. Kč

270%

1.1

15

17 mld. Kč

28,7 mld. Kč

169 %

1.4*

1

10 mld. Kč

1,02 mld. Kč

10,2 %

*Kontinuální výzva 08/2009-12/2010, dosud neukončena
• Celkem registrováno 119 projektů, z toho 8 velkých projektů.
• Objem přijatých ţádostí převyšuje 80 mld. Kč
• Poţadovaná alokace představuje celkem 190 % z alokací na
vyhlášené výzvy.

Zajištění implementačních kapacit

• Nárůst kapacit ŘO na 64 pracovníků (v rámci MŠMT);
• Průběţně jsou doplňovány počty projektových a finančních manaţerů

v závislosti na vyhlašovaných výzvách a harmonogramu administrace.
• Specializované činnosti jsou zajišťovány externě (hodnocení projektů

atd.)

Výzvy v rámci PO 3

Výzva 1.3
POPULARIZACE, PROPAGACE A
MEDIALIZACE VĚDY A TECHNIKY
PRIORITNÍ OSA 3 – KOMERCIALIZACE A POPULARIZACE VAV
OBLAST PODPORY 3.2 – PROPAGACE A INFORMOVANOST O
VÝSLEDCÍCH VAV

Výzva 1.3 – Popularizace, propagace a medializace
vědy a techniky
Centrum popularizace, propagace a medializace vědy a techniky (Centrum
popularizace) = zábavně naučné centrum, které nenucenou populární formou a
prostřednictvím přístrojů, zařízení, interaktivních pomůcek, exponátů a dalších
prvků nabízí výuku a moţnost hlubšího porozumění podstaty fyzikálních a
přírodních jevů.
Centrum popularizace je tvořeno prostorem (expozicí), kde jsou umístěny přístroje,

zařízení, pomůcky, exponáty a další prvky, zaměřené na příslušný jev a které jsou
v maximálně moţné míře názorné, interaktivní (tzn. umoţňující zapojení
návštěvníka do jejich fungování), atraktivní (tzn. demonstrující příslušný jev
zajímavou formou) a edukativní (tzn. umoţňující pochopení demonstrovaného jevu
včetně jeho příčin a důsledků).

Výzva 1.3 – Popularizace, propagace a medializace
vědy a techniky
Hlavní cíl:
• vznik a rozvoj omezeného počtu „Science Learning Center“ –

významných, vysoce atraktivních center popularizace, propagace a
medializace vědy a techniky, bádání a objevování přírodních a
technických zákonitostí s širším, nadregionálním či celostátním

dopadem;
• vznik a rozvoj „Návštěvnických center“, která jsou zaměřena na
popularizaci, propagaci a medializaci vědy a techniky (obvykle v úţeji

zaměřených

úsecích

lidského

s regionálním dopadem.

poznání

a

vědeckých

disciplin),

Výzva 1.3 – Popularizace, propagace a medializace
vědy a techniky
Specifické cíle:
• Zpřístupnit problematiku vědy a výzkumu co nejširšímu počtu potenciálních zájemců, zejména
dětem a mládeţi, a to populární a zajímavou formou.
• Vytvořit vhodné prostředí (zázemí, podmínky) pro aktivity směřující ke zvyšování zájmu (podněcující
zájem) mladé generace o přírodní a technické obory, jejich studium a kariéru ve vědě a výzkumu.
• Posílit příznivé podmínky pro růst počtu studentů a absolventů přírodovědných a technických
oborů na českých středních odborných, vyšších odborných a vysokých školách.

• Vytvořit podmínky pro posílení a zintenzívnění spolupráce se vzdělávacími a výzkumnými
organizacemi (veřejnými a soukromými) v ČR a (v relevantních případech) také v zahraničí, které
zajistí vazbu na odborné kapacity pro kvalifikovanou formu popularizace vědeckých poznatků.
• Vytvořit podmínky pro posílení spolupráce s obdobnými centry popularizace v ČR a v zahraničí

s moţnosti vzájemné výměny a zapůjčení exponátů/prvků/pomůcek.
• Zvýšit atraktivitu podpořených center popularizace a daného regionu přilákáním co nejširšího počtu
potenciálních zájemců o vědu a techniku, a tím posílit pozitivní dopady na rozvoj regionu (zvýšení
návštěvnosti regionu, zvýšení obecného zájmu o vědu a techniku).

Výzva 1.3 – Popularizace, propagace a medializace
vědy a techniky
Základní parametry:
• Datum vyhlášení výzvy: 15. 12. 2009
• Datum ukončení výzvy: 15. 06. 2010
• Příjem registračních ţádostí: 01. 05. 2010 – 15. 06. 2010
• Systém sběru ţádostí: Kolová výzva
• Plánovaná alokace: 2,2 mld. Kč
• Minimální výše způsobilých výdajů: 30 mil. Kč
• Maximální výše způsobilých výdajů: 150 mil. Kč – Návštěvnická centra
• Maximální výše způsobilých výdajů: 600 mil. Kč – Science learning centra

• Celkové náklady projektu nesmí překročit hranici 1,1 mld. Kč

Výzva 1.3 – Popularizace, propagace a medializace
vědy a techniky
Podporované aktivity:
a) Investice do infrastruktury (rekonstrukce, odůvodněná nová výstavba) spojené
s vytvořením a rozvojem center popularizace.
b) Investice do materiálního a technického zabezpečení (přístroje a zařízení,
expozice, pomůcky, exponáty a další prvky, spojené s vytvořením center
popularizace).
c) Investice do nehmotného zabezpečení (internetové portály, software, databáze,
licence, know-how atd.).
d) Další aktivity směřující k zabezpečení center popularizace a sluţeb

spojených jejích pořizováním.
Aktivity uvedené výše pod písm. c) a d) jsou moţné pouze jako doplňkové,
v návaznosti na stěţejní aktivity dle bodu a) a b) či jejich kombinaci.

Výzva 1.3 – Popularizace, propagace a medializace
vědy a techniky
Příjemce podpory (1):
Subjekty, splňující kaţdou z níţe uvedených podmínek:
a)

mají oddělenou hospodářskou a nehospodářskou činnost;

b)

převaţující činnosti mají nehospodářskou povahu;

c)

podniky (jakoţto subjekty vykonávající hospodářské aktivity), které mohou uplatňovat vliv
na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nemají ţádný přednostní přístup
k infrastruktuře tohoto subjektu, nebo k výsledkům vytvořeným tímto subjektem;

d)

mezi jejich činnosti patří popularizace nebo propagace vědy a techniky, případně výsledků
VaV, přičemţ objem (finanční obrat) těchto činností činil v posledních 2 účetních obdobích
(kumulativně) minimálně 5% způsobilých výdajů projektu;

e)

jejich majetek tvoří ke konci posledního uzavřeného účetního období minimálně 20 %
způsobilých výdajů či jejich roční obrat (celkové roční výnosy) činí alespoň 10 %
způsobilých výdajů projektu;

f)

reinvestují zisk z činností uvedených pod písm. d) zpět do těchto činností.

Výzva 1.3 – Popularizace, propagace a medializace
vědy a techniky
Příjemce podpory (2):
Níţe zmíněné subjekty se povaţují bez dalšího prokazování za subjekty splňující
podmínky uvedené pod písmenem d) a e) předchozího slajdu:
• Veřejné a státní vysoké školy provádějící výzkum a vývoj;
• Veřejné výzkumné instituce;
• Organizační sloţky státu, organizační jednotky Ministerstva obrany a Ministerstva
vnitra,

státní

příspěvkové

samosprávných celků;
• Územní samosprávné celky.

organizace,

příspěvkové

organizace

územně

Výzva 1.3 – Popularizace, propagace a medializace
vědy a techniky
Seznam způsobilých výdajů (1):
1. Příprava projektu (D; do výše 6 % ZV)
2. Nemovitosti
2.1 Nákup pozemků (do výše 10 % ZV)
2.2 Stavební výdaje
2.3 Nákup staveb
3. Pořízení vybavení a IT zařízení
3.1 Hardware, sítě
3.2 Vybavení

4. Nehmotný majetek
4.1 Software
4.2 Práva průmyslového vlastnictví

Výzva 1.3 – Popularizace, propagace a medializace
vědy a techniky
Seznam způsobilých výdajů (2):
5. Externě nakupované sluţby, poplatky (D; do výše 6 % ZV)
6. Příspěvek na mzdy (D)
7. Publicita
7.1 Povinná publicita (do výše 0,5 % ZV)
7.2 Propagace (D)
8. Materiál (D)
9. Energie (D)
Suma výdajů označených znakem D by neměla přesáhnout 21 % celkových ZV projektu

Výzva 1.3 – Popularizace, propagace a medializace
vědy a techniky
Monitorovací indikátory (1):
Na úrovni priority
Počet projektů návštěvnických
center a science learning center
pro popularizaci VaV
(kód indikátoru: 132100)

Zrekonstruované, rozšířené a nově
vybudované kapacity
(kód indikátoru: 110511)

Na úrovni projektu
-

Závaznost
monitorování
Závazný na úrovni
priority

Počet projektů návštěvnických center pro
popularizaci VaV
(Doplňkový indikátor, kód 3215)

Závazný

Počet projektů science learning center pro
popularizaci VaV
(Doplňkový indikátor, kód 3216)

Závazný

-

Nezávazný na úrovni
priority

Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity
(kód indikátoru: 110516)

Volitelný

Vybudované kapacity
(kód indikátoru: 110517)

Volitelný

Výzva 1.3 – Popularizace, propagace a medializace
vědy a techniky
Monitorovací indikátory (2):
Na úrovni priority
Počet návštěvníků v podpořených
návštěvnických centrech a science
learning centrech
(kód indikátoru: 132110)

Počet nově vytvořených
pracovních míst (zaměstnanci
VaV) celkem
(kód indikátoru: 110300)

Na úrovni projektu
-

Závaznost
monitorování
Závazný na úrovni
priority

Počet návštěvníků v podpořených
návštěvnických centrech
(Doplňkový indikátor, kód 3219)

Závazný

Počet návštěvníků v podpořených science
learning centrech
(Doplňkový indikátor, kód 3220)

Závazný

Počet nově vytvořených pracovních míst
(zaměstnanci VaV) celkem
(kód indikátoru: 110300)

Nezávazný

Výzva 2.3
INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURY PRO VAV
PRIORITNÍ OSA 3 – KOMERCIALIZACE A POPULARIZACE VAV
OBLAST PODPORY 3.2 – PROPAGACE A INFORMOVANOST O
VÝSLEDCÍCH VAV

Výzva 2.3 – Informační infrastruktury pro VaV

Informační infrastruktura pro VaV = integrované propojení komunikačních sítí a
přidruţených technologií za účelem poskytování alespoň následujících základních
sluţeb pracovníkům VaV, pracovištím VaV a dalším uţivatelům:
• přenos, ukládání, archivace a sdílení velkého mnoţství dat, včetně jejich
nezbytného zabezpečení;
• efektivní systém kontroly, zabezpečení a řízení komunikačních sítí;
• integrace a propojení pracovišť VaV;

• uţivatelská rozhraní a prostředí pro spolupráci v národním a mezinárodním
měřítku;
• přistup k vysoce kvalitnímu výpočetnímu prostředí;
• přistup k nástrojům pro zpracování výsledků VaV.

Výzva 2.3 – Informační infrastruktury pro VaV
Hlavní cíl:
• vznik, rozvoj a modernizaci informačních infrastruktur pro VaV, které

posílí a zintenzívní propojení většího množství pracovišť výzkumu a
vývoje ČR (výzkumných organizací) a jejich výpočetních, úloţných a
informačních kapacit, a současně přispějí k jejich integraci do

Evropského výzkumného prostoru.

Výzva 2.3 – Informační infrastruktury pro VaV
Specifické cíle:
• Podpořit a posílit racionální a efektivní vyuţití informačních infrastruktur a
datových zdrojů pro VaV v ČR.
• Vytvořit podmínky pro vznik, posílení a rozvoj platforem pro efektivní spolupráci
výzkumných týmů v ČR i v zahraničí (veřejných a soukromých), a jejich integraci
do Evropského výzkumného prostoru.
• Vytvořit podmínky pro propojení stávajících a plánovaných velkých infrastruktur
VaV (zejména infrastruktur podporovaných z OP VaVpI), které bude moci
vyuţívat větší počet subjektů v ČR, případně i v zahraničí.

Výzva 2.3 – Informační infrastruktury pro VaV
Základní parametry:
• Datum vyhlášení výzvy: 15. 12. 2009
• Datum ukončení výzvy: 29. 04. 2010
• Příjem registračních ţádostí: 01. 03. 2010 – 29. 04. 2010
• Systém sběru ţádostí: Kolová výzva
• Plánovaná alokace: 800 mil. Kč
• Minimální výše způsobilých výdajů: 50 mil. Kč
• Maximální výše způsobilých výdajů: 600 mil. Kč
• Celkové náklady projektu nesmí překročit hranici 1,1 mld. Kč

Výzva 2.3 – Informační infrastruktury pro VaV
Podporované aktivity:
a) Investice

do

infrastruktury

(úpravy,

rekonstrukce

a

případně

náleţitě

zdůvodněná rozšíření) spojené s budováním informačních infrastruktur.
b) Investice do materiálního a technického zabezpečení informačních infrastruktur
pro VaV (nákup přístrojového a informačního vybavení – stroje, zařízení,
technologie, hardware, sítě atd. včetně jejich instalace a zkušebního provozu).
c) Investice do nehmotného zabezpečení informačních infrastruktur pro VaV
(software, databáze, licence, know-how, atd.).
d) Další aktivity směřující k zabezpečení informačních infrastruktur a sluţeb

spojených s jejich pořizováním.
Aktivity uvedené výše pod písm. c) – d) nejsou podporované samostatně, musí být
přidruţeny k aktivitám a), b) či jejich kombinaci.

Výzva 2.3 – Informační infrastruktury pro VaV
Příjemce podpory:
Právnické subjekty, splňující všechny níţe uvedené podmínky vycházející z definice výzkumné
organizace dle čl. 2.2 d) Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
2006/C 323/01 :
a)

mají oddělenou hospodářskou a nehospodářskou činnost;

b)

převaţující činnosti mají nehospodářskou povahu;

c)

podniky (jakoţto subjekty vykonávající hospodářské aktivity), které mohou uplatňovat vliv
na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nemají ţádný přednostní přístup
k infrastruktuře tohoto subjektu, nebo k výsledkům vytvořeným tímto subjektem;

d)

mezi jejich činnosti patří provoz informačních infrastruktur pro výzkumné organizace,

přičemţ objem (finanční obrat) těchto činností činil v posledních 2 účetních obdobích
(kumulativně) minimálně 20% způsobilých výdajů projektu;
e)

reinvestují zisk z činností uvedených pod písm. d) zpět do těchto činností.

Výzva 2.3 – Informační infrastruktury pro VaV
Seznam způsobilých výdajů (1):
1. Příprava projektu (D; do výše 6 % ZV)
2. Nemovitosti
2.1 Stavební výdaje – rekonstrukce a modernizace
2.2 Nákup staveb
3. Pořízení vybavení a zařízení
3.1 Stroje, zařízení, technologie (včetně zaškolení jakoţto součásti dodávky)
3.2 Hardware, sítě
4. Nehmotný majetek

4.1 Software
4.2 Práva průmyslového vlastnictví

Výzva 2.3 – Informační infrastruktury pro VaV
Seznam způsobilých výdajů (2):
5. Externě nakupované sluţby, poplatky (D)
6. Příspěvek na mzdy (D)
7. Povinná publicita (D; do výše 0,5 % ZV)
8. Energie (D)
9. Nájem

Suma výdajů označených znakem D by neměla přesáhnout 26 % celkových ZV projektu

Výzva 2.3 – Informační infrastruktury pro VaV
Monitorovací indikátory:
Na úrovni priority

Na úrovni projektu

Závaznost
monitorování

Počet podpořených projektů
informačních infrastruktur pro VaV
(kód indikátoru: 132500)

-

Závazný na úrovni
priority

Zrekonstruované, rozšířené a nově
vybudované kapacity
(kód indikátoru: 110511)

-

Nezávazný na úrovni
priority

Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity
(kód indikátoru: 110516)

Volitelný

Počet subjektů vyuţívajících sluţeb
informačních infrastruktur pro VaV
(kód indikátoru: 132400)

Počet subjektů vyuţívajících sluţeb
informačních infrastruktur pro VaV
(kód indikátoru: 132400)

Závazný

Počet nově vytvořených pracovních
míst (zaměstnanci VaV) celkem
(kód indikátoru: 110300)

Počet nově vytvořených pracovních míst
(zaměstnanci VaV) celkem
(kód indikátoru: 110300)

Nezávazný

Hodnocení projektů
V RÁMCI VÝZVY 1.3 – POPULARIZACE,
PROPAGACE A MEDIALIZACE VĚDY A TECHNIKY
A VÝZVY

2.3 – INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURY
PRO VAV

PRIORITNÍ OSA 3 – KOMERCIALIZACE A POPULARIZACE VAV
OBLAST PODPORY 3.2 – PROPAGACE A INFORMOVANOST O
VÝSLEDCÍCH VAV

Hodnocení projektů v rámci výzvy 1.3 a výzvy 2.3
Systém hodnocení:
1. Podání ţádosti.
2. Hodnocení formálních náleţitostí a hodnocení přijatelnosti ţádosti.
3. Odborné hodnocení (Rozdělení do tří kroků):
A. Hodnocení technických a stavebních aspektů projektu.
B. Hodnocení celkové kvality projektového záměru.
Minimální bodový zisk projektu (v částí A a B) – 60 bodů ze 100 možných.
Zároveň musí být dosaţena prahová hodnota v určitých kritériích části B.
Projekty s niţším bodovým ziskem budou zamítnuty.
C. Soulad s integrovaným plánem rozvoje měst (IPRM).

Hodnocení projektů v rámci výzvy 1.3 a výzvy 2.3
Formální náležitostí a hodnocení přijatelnosti:
• kontrola formálních náleţitostí (moţnost doplnění chybějících informací a
formalit)
• kontrola přijatelnosti projektu (příjemce, soulad s Výzvou, výše způsobilých
výdajů projektu, výše celkových nákladů projektu, … )
Výstup:
• zamítnutí Projektové ţádosti
• postoupení Projektové ţádosti do dalšího hodnocení

• vrácení Projektové ţádosti k opravě / doplnění

Hodnocení projektů v rámci výzvy 1.3 a výzvy 2.3
Odborné hodnocení (1):
•

Rozděleno do 3 kroků – A, B, C.

•

Hodnocení probíhá na základě vylučovacích binárních (ano/ne) kritérií a kritérií
zásluhových.

Krok A:
•

Hodnocení technických a stavebních aspektů projektu. Hodnotí zejm.
stavební a územně plánovací experti.

•

Posuzuje se zejm. stavebně technická připravenost, přiměřenost rozpočtu a
nízkoenergetické parametry stavby.

•

Při bodování zásluhových kritérií se vyuţívá bodovací škála s rozpětím 0 až 2.

•

Maximální celkový bodový zisk:
20 bodů – výzva 1.3
10 bodů – výzva 2.3

Hodnocení projektů v rámci výzvy 1.3 a výzvy 2.3
Odborné hodnocení (2):
Krok B:
•

Hodnocení celkové kvality projektového záměru. Hodnotí zejm. experti v oblasti
popularizace a propagace vědy a techniky, případně výsledků VaV (výzva 1.3) a experti
v oblasti informačních infrastruktur (výzva 2.3).

•

Posuzuje se zejm. kvalita plánovaného centra / informační infrastruktury, kvalita odborného
týmu, kvalita managementu, organizační struktura, řízení kvality a rizik, přiměřenost
rozpočtu a finanční udrţitelnosti projektu.

•

Při bodování zásluhových kritérií se vyuţívá bodovací škála s rozpětím 0 až 5.

•

Pro kritérium B.1.1 uplatněna prahová hodnota ve výši 3 bodů pro projekty
Návštěvnických center (výzva 1.3), Informačních infrastruktur (výzva 2.3) a ve výši 4
bodů – pro projekty Science Learning Center (výzva 1.3). Projekty, které nesplní prahovou
hodnotu pro tato kritéria, nebudou doporučeny do další fáze hodnocení.

•

Pro kritérium B.4.2 uplatněna prahová hodnota ve výši 3 bodů pro všechny projekty (výzva
1.3 a výzvy 2.3).

•

Projekty, které nesplní prahovou hodnotu pro kritéria B.1.1 a B.4.2, nebudou doporučeny do
další fáze hodnocení.

•

Maximální celkový bodový zisk:
80 bodů – výzva 1.3
90 bodů – výzva 2.3

Hodnocení projektů v rámci výzvy 1.3 a výzvy 2.3
Odborné hodnocení (3):
Krok C:
•

Soulad s integrovaným plánem rozvoje měst (IPRM). Projekty, které splní
všechna kvalifikační kritéria a prahové hodnoty pro kritéria B.1.1 a B.4.2 a
překročí prahovou hodnotu nejméně 60 % z maximálního bodového zisku,
získají na základě předloţeného potvrzení o tom, ţe je projekt součástí IPRM
vydaného orgány odpovídajícího města dodatečnou bonifikaci ve výši 10 % k
celkovému skóre získanému na konci kroků A a B.

•

Vylučovací kritérium C.2 se uplatňuje pouze pro projekty zaměřené na budování
Science Learning Center.

Roční evaluační plán
OP VaVpI

Roční evaluační plán OP VaVpI pro rok 2010

• Obsahuje zhodnocení plnění REP pro rok 2009
• Rozpracovává a specifikuje evaluační aktivity ŘO OP VaVpI
pro rok 2010
• Vychází z EP OP VaVpI a navazuje na Evaluační plán NSRR a
jeho plánované aktivity pro rok 2010

• Byl projednán Pracovní skupinou pro evaluace OP VaVpI a byl
projednán s NOK

Plánované aktivity REP pro rok 2010 - Specifické
strategické a operativní evaluace
• Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI
– vyhodnocení problematických činitelů, vazeb a vnějších vlivů implementace prioritních os OP
VaVpI a následné sestavení doporučení pro vylepšení systému implementace a
pro předcházení problematickým vnějším vlivům
– externě vytvořená tematická evaluační studie
• Hodnocení výsledků informačních a propagačních opatření, pokud jde o viditelnost OP
VaVpI a povědomí o něm a o úlohu Společenství
– zhodnocení výsledků informačních a propagačních opatření provedených v první polovině
programového období v rámci OP VaVpI
– externě vytvořená tematická evaluační studie
• Roční problémové vyhodnocování
– interní provedení, výsledek bude předán NOK

Plánované aktivity REP pro rok 2010 - 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

Plánované finanční zdroje REP pro rok 2010

• Náklady na externě zajišťované aktivity REP 2010 (Strategické a operativní evaluace) se
předpokládají ve výši 5–6 mil. Kč.
• Aktivita „Semináře a školení ve vztahu k evaluaci, prohlubování odborných znalostí a
vědomostí pracovníků zapojených do evaluace“ bude realizována v rámci projektu TP
zaměřeného na vzdělávání pracovníků implementační struktury OP VaVpI.
• Aktivita „Systematické šíření informací a publicita výstupů evaluací OP VaVpI“ bude
realizována v rámci projektu TP zaměřeného na informovanost a publicitu OP VaVpI.

Indikativní harmonogram REP pro rok 2010

Komunikační plán
OP VaVpI

Komunikační plán OP VaVpI

• KoP = rámcová komunikační strategie OP VaVpI
– Zaslání na Evropskou komisí v létě 2009;
– Průběţně zpřesňován RKoP, které jsou zpracovávány ve vyšší míře detailu.
.(V tomto roce je realizován RKoP2009 a připravován RKoP2010.)

• Hlavní cíl KoP
– profesionálním přístupem zajistit, aby pomoc poskytovaná z ERDF na rozvoj
oblasti VaV v programovacím období 2007 – 2013 byla dostupná
a transparentní pro všechny cílové skupiny;
– zdůraznit pozitivní roli politiky hospodářské a sociální soudrţnosti EU.

Komunikační plán OP VaVpI

• Základní cílové skupiny
– Široká veřejnost
– Ţadatelé a příjemci

• Indikativní rozpočet = 3 836 835 €
→(5.2 – Informovanost a publicita + část 5.3 Absorpční kapacita)

Navrhované revize
OP VaVpI

Revize OP VaVpI

Navrhované změny jsou technického charakteru neměnící cíle OP VaVpI:
• Definice příjemce u prioritní osy 3
- seznam potenciálních příjemců podpory byl rozšířen o organizace, které se zabývají činnostmi
specifikovanými pro jednotlivé oblasti podpory v rámci prioritní osy 3 (3.1. a 3.2.).

• Oprava pojmu „cílová skupina“ a „realizační orgán“ v celém textu OP VaVpI
„Cílová skupina“ → „Příjemce podpory“ ; „Realizační orgán“ → „Řídicí orgán“.

• Forma financování u prioritní osy 4
- prostředky na spolufinancování byly rozšířeny na všechny národní veřejné zdroje.

• Monitorovací indikátory
- specifikace názvů, definic, měrných jednotek v souladu s Národním číselníkem indikátorů (NČI); vloţení
nových indikátorů.

• Implementační struktura Řídicího orgánu
- všechny činnosti implementace (kromě administrace TA) budou realizovány Odborem řízení OP VaVpI;
- vytvoření Oddělení administrace projektů v rámci Odboru řízeni OP VaVpI.

Revize OP VaVpI

• Upřesnění definice souladu veřejné podpory

• Změna pojmu Dlouhodobé základní směry výzkumu (DZSV)
„DZSV“→ „Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací“
• Odstranění definice popisující implementaci OP VaVpI tak, že bude
zajištěna agenturou CzechInvest
- veškeré aktivity Řídicího orgánu OP VaVpI budou plně zajištěny v rámci MŠMT (soulad se studií
zpracovanou NOK „Zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovacím období 2007
– 2013“).

• Úprava indikativního seznamu operací oblasti podpory 3.1.
- rozšíření podpory i na financování grantových mechanismů pro přímou podporu spolupráce mezi podniky a
výzkumnými organizacemi.

Ostatní

Výběrová kritéria v rámci prioritní osy 5

• Upřesnění výběrových kritérií pro projekty technické pomoci OP VaVpI:
1. Projektová ţádost je úplná a formálně správná

2. Soulad Projektové ţádosti s cíli prioritní osy 5 a příslušnou oblastí
podpory
3. Finanční prostředky technické pomoci jsou v rámci projektu

vyuţívány hospodárně a účelně pro plnění úkolů Řídicího orgánu
OP VaVpI
4. Prostředky z projektu technické pomoci jsou vyuţívány pouze pro

úhradu způsobilých výdajů

Projednání výběrových kritérií programu
START – Výzva II
Discussing the selection criteria of
START programme – Call II

Ing. Zuzana Matějíčková
MPO

START – Výzva II

START – Call II

•

Vyhlášení / Announcement : 5. 1. 2010

•

Příjem žádostí / Receipt of applications : 5. 1. 2010

•

Plánovaná alokace / Planned allocation : 150 mil. Kč (5,9 mil. €)

•

Systém sběru žádostí : kontinuální /
System of application collection : continuous

Charakteristika Výzvy II

Description of the Call II

•

Podpora je zaměřena na realizaci podnikatelských záměrů začínajících
podnikatelů / The support is oriented towards the implementation of start-up
entrepreneurs’ business plans

•

Forma
podpory:
zvýhodněná
záruka
aţ
do
výše
80 % jistiny zaručovaného úvěru a finanční příspěvek aţ do výše 15 %
zaručovaného úvěru / Form of the support: preferential guarantees at an
amount of up to 80% of the principal of the guaranteed bank loan and a
contribution towards the guaranteed loan of 15% of the drawn guaranteed
loan

Změny proti Výzvě I

Changes vs. the Call I

•

Podpora
pouze
ve
formě
záruky
s
příspěvkem
k zaručovanému úvěru / Aid exclusively as preferential guarantees with a
contribution towards the guaranteed loan

•

Zaručovaný úvěr zvýšen z 1,5 mil. Kč (59 tis. €) na 3 mil. Kč (118 tis. €) a
finanční příspěvek sníţen z 15 % na 10 % / Guaranteed loan increased
from EUR 59 thousand to 118 thousand and financial contribution
decreased from 15% to 10%

•

Podpora projektů zakládajících synergie s OP VaVpI (úvěry do výše 10 mil.
Kč (393 tis. €) a příspěvek k zaručovanému úvěru ve výši 15 %
vyčerpaného úvěru) / Aid for projects establishing synergies with OP RDI
(loans of up to EUR 393 thousand and a contribution towards the
guaranteed loan of 15% of the drawn guaranteed loan)

Změny proti Výzvě I

Changes vs. the Call I

•

Nově
vymezen
pojem
začínající
podnikatel
(registrace
k dani z příjmu aţ 2 roky před rokem
podání ţádosti,
5 let v případě synergie z OP VaVpI) / The new definition of a start-up
entrepreneur (registration with the tax office in the 2 proceeding years before
the submitting the application, 5 years in case of projects establishing synergies
with the OP RDI)

•

Podporovány CZ - NACE v rozsahu zpracovatelského průmyslu,
stavebnictví a vybraných sluţeb / Economic activities (CZ – NACE) that
include manufacturing, construction and selected services are supported

•

Podpora pouze investičně zaměřených projektů včetně souvisejících zásob
/ Projects focused solely on investment including related stock are
supported

Děkujeme za Vaši pozornost!

