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Úvod

Program semináře
1. Obecné informace k PO 4
2. Výběrová kritéria PO 4 - stavebně technické aspekty

3. Výběrová kritéria PO 4 - věcná kvalita projektu
4. Principy financování a způsobilé výdaje v rámci PO 4

5. Monitorovací indikátory v rámci PO 4
6. Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci PO 4

7. Závěr a dotazy

Průběh implementace OP VaVpI
• První výzva do PO2 uzavřena 30. 4. 2009
– 44 podaných projektových ţádostí;
– Poţadovaná alokace 23,5 mld. Kč;

– Uzavřeno hodnocení, probíhají jednání k vyjasnění parametrů;
– 8 vybraných projektů, 8 v zásobníku.
• Další výzvy:

– PO1: vyhlášena 1. 6. 2009, byla ukončena 16. 11. 2009
– PO2: vyhlášena 15. 6. 2009, byla ukončena 16. 11. 2009
– PO4: vyhlášení 17. 8. 2009, kontinuální výzva do konce 2010.

– PO3: v přípravě, plán: podzim/zima 2009.

Průběh implementace OP VaVpI
• Příprava dokumentace:
– Aktualizována Příručka pro ţadatele;

– Zveřejněna Příručka pro příjemce;
– Zpřístupněn aktualizovaný ESOP;
– Vydán nový uţivatelský manuál k aplikaci ESOP;
– Spuštění výzev v informačním systému Benefit7
• Příprava hodnocení dalších výzev:

– Sběr údajů o tematickém zaměření projektů;
– Tvorba a doplňování databáze externích hodnotitelů.
• Aktualizace informací na webových stránkách, FAQ, semináře

Obecné informace k
prioritní ose 4

Obecné informace k prioritní ose 4
•

Vyhlášení:
17. srpna 2009

•

Příjem projektových ţádostí:
od ½ září do 31. 12. 2010
(kontinuální výzva)

•

Plánovaná alokace:
10 mld. Kč

•

Pozn.: Tato prioritní osa je
otevřena pro všechny DZSV

(Priority aplikovaného výzkumu,
vývoje a inovací).

Cíle výzvy a podporované aktivity
•

Podpořit stabilizaci a rozvoj kvalitní infrastruktury vysokých škol

•

Zkvalitnění a navýšení kapacity terciárního vzdělávání

•

Vytvoření podmínek pro zlepšení kvality vzdělávání s vazbou na výzkumně vývojové
a inovační aktivity

Specifické cíle výzvy
1) Zajištění moderní
infrastruktury
2) Zlepšení materiálně
technického zabezpečení
3) Investiční podpora vnitřní
reformy VŠ
4) Vytvoření podmínek pro
zvýšení počtu studentů

Podporované aktivity
• Investice do moderní
infrastruktury (klíčová)
• Investice do materiálového a
technického zabezpečení
(doplňková)
• Modernizace a rozšíření
informační infrastruktury
(doplňková)

Základní podmínky přijatelnosti
projektů
•

Umístění
–

místo realizace projektu (umístění infrastruktury, místo výkonu

práce,…) + v tomto regionu má vybudovanou infrastrukturní
základnu
–

sídlo VŠ/resp. dotčené součásti

VZNIK NOVÝCH SOUČÁSTÍ (FAKULTY, VŠ ÚSTAVY) SÍDELNĚ
PRAŢSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V REGIONECH KONVERGENCE
NENÍ OBECNĚ PODPOROVÁN
•

Přijatelnost žadatele / příjemce

•

Limitace

•

Další podmínky

Přijatelnost - parametry výzvy
•

Žadatel – pouze subjekty ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách při splnění dalších podmínek:
– Akreditovaný doktorský studijní program v oboru souvisejícím
s předkládaným projektem
– Prokazatelné výsledky v RIVu
– Výzkumná instituce dle podmínek Rámce

– (veřejné a státní VŠ se povaţují za subjekty tuto podmínku
splňující – bez dalšího prokazování)
•

Doba realizace – do 4 let od vydání Rozhodnutí (způsobilost výdajů

od 1. 1. 2008)

Stanovení finanční limitace VŠ – I.
•

•

Byla stanovena na základě tří parametrů:
→

normativní počet studentů,

→

výsledky výzkumu dle Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

→

a počet studentů doktorského stupně.

Výše ZV → maximální částka dle tabulky (zelený sloupec „Maximální výše ZV“) = 85% podíl EU +
15% spolufinancování (ostatní výdaje zahrnout do NZV) při splnění finančních limitů

•

–

Min. výše ZV 50 mil. Kč

–

Max. výše celkových výdajů 1,19 mld. Kč

Částka finanční limitace v Kč nevyjadřuje nárok na vyčíslené prostředky, nýbrţ maximální
hodnotu způsobilých výdajů krytých z ERDF (oranţový sloupec „Limit v Kč (dotace) - 85 %”)

–

převis poptávky ve výši 20 % celkového alokovaného objemu

–

ţadatel nemůţe v rámci výzvy č. 1.4 podat více neţ 5 projektových ţádostí

Kód
VŠ/
fakulty

Název VŠ/fakulty

Limit bez 20%
převisu

Limit v Kč (dotace) 15% kofinancování
Maximální výše ZV
- 85 %
ZV

12000 JČU v ČB

465 987 593 Kč

559 185 111 Kč

98 679 726 Kč

657 864 837 Kč

13000 UJEP

259 041 745 Kč

310 850 094 Kč

54 855 899 Kč

365 705 993 Kč

1 599 668 338 Kč

1 919 602 006 Kč

338 753 295 Kč

2 258 355 301 Kč

15000 UP v Olomouci

778 303 273 Kč

933 963 928 Kč

164 817 164 Kč

1 098 781 092 Kč

16000 VFU Brno

200 151 526 Kč

240 181 831 Kč

42 385 029 Kč

282 566 860 Kč

17000 OU Ostrava

268 316 389 Kč

321 979 667 Kč

56 819 941 Kč

378 799 608 Kč

18000 U Hradec Králové

170 654 353 Kč

204 785 223 Kč

36 138 569 Kč

240 923 792 Kč

19000 SU Opava

189 155 144 Kč

226 986 173 Kč

40 056 383 Kč

267 042 556 Kč

23000 ZČU v Plzni

596 012 746 Kč

715 215 295 Kč

126 214 464 Kč

841 429 759 Kč

24000 TU v Liberci

311 786 503 Kč

374 143 804 Kč

66 025 377 Kč

440 169 181 Kč

25000 U Pardubice

377 869 282 Kč

453 443 139 Kč

80 019 377 Kč

533 462 516 Kč

1 106 339 273 Kč

1 327 607 127 Kč

234 283 611 Kč

1 561 890 738 Kč

27000 VŠ-BT v Ostravě

720 675 430 Kč

864 810 515 Kč

152 613 620 Kč

1 017 424 135 Kč

28000 U T. Bati ve Zlíně

380 671 866 Kč

456 806 240 Kč

80 612 866 Kč

537 419 106 Kč

43000 MZLU v Brně

438 664 912 Kč

526 397 894 Kč

92 893 746 Kč

619 291 640 Kč

54000 JAMU v Brně

77 259 532 Kč

92 711 438 Kč

16 360 842 Kč

109 072 280 Kč

11140 Lékařská fakulta, UK (Plzeň)

121 407 005 Kč

145 688 406 Kč

25 709 719 Kč

171 398 125 Kč

11150 Lékařské fakulta, UK (Hradec Králové)

139 097 948 Kč

166 917 538 Kč

29 456 036 Kč

196 373 574 Kč

11160 Farmaceutická fakulta, UK (Hradec Králové)

142 893 539 Kč

171 472 247 Kč

30 259 808 Kč

201 732 055 Kč

21460 Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT (Kladno)

25 845 931 Kč

31 015 117 Kč

5 473 256 Kč

36 488 373 Kč*)

31160 Fakulta managementu, VŠE (Jindřichův Hradec)

26 120 358 Kč

31 344 430 Kč

5 531 370 Kč

36 875 800 Kč*)

104 077 314 Kč

124 892 777 Kč

22 039 902 Kč

146 932 679 Kč

8 500 000 000 Kč 10 200 000 000 Kč
1 800 000 000 Kč
12 000 000 000,00 Kč
20% navýšení alokace

12 000 000 000 Kč

14000 Masarykova univerzita

26000 VUT v Brně

-

Univerzita obrany
CELKEM

*)

Výše limitace zvýšena na 50 mil Kč ZV!!!

Stanovení finanční limitace VŠ - II.
•

Celková výše finanční limitace pro daného ţadatele nesmí být překročena! (Při

podávání ţádosti /í)
•

Na VŠ se sídlem v Praze majících více fakult ve způsobilém regionu je nahlíţeno:
– Pro stanovení a výpočet limitace jakoţto na samostatné subjekty

– Avšak pro podání projektu/ů se limitace sčítá a je na strategickém rozhodnutí
školy, zda prostředky vyuţije pro jeden či více projektů ve způsob. regionu
•

Pozn.: VŠ, jejichţ limitace nedosahuje limitu stanoveného pro nejniţší

hranici ZV
→ limit byl zvednut na 42,5 milionů Kč (85 % ERDF), resp. 50 mil. ZV.
– Fakulta managementu VŠE (Jindřichův Hradec)

– Fakulta biomedicínského inţenýrství ČVUT (Kladno)

Další podmínky
Fixace finančních prostředků pro projekt
= „zarezervování“ poţadovaného objemu podpory ze zdrojů ERDF
v rámci prostředků ERDF alokovaných na výzvu.
•

Zafixování je podmíněno současným splněním dvou skutečností:
– předloţením formálně správné projektové ţádosti a
– doloţením platného pravomocného stavebního povolení na

předkládaný projekt.
Další: pravomocné územní rozhodnutí + ţádost o stavební povolení
včetně příslušné dokumentace; partneři jsou vyloučeni; maximální počet

předloţených projektů – 5

Hodnocení projektů
•

Kontinuální výzva

1) Podání projektové ţádosti
2) Hodnocení formálních náleţitostí a přijatelnosti
3) Hodnocení dle odborných výběrových kritérií

a) hodnocení stavebních/investičních a technických aspektů
(bonifikace za stavební povolení, nízkoenergetické budovy)
b) věcná kvalita projektového záměru
(zaměřenost VŠ na doktorská studia, kvalita VaV výsledků, akreditace nových
stud.programů, vazba studentů na pracovní pozice va VaV, synergie s OP VK,…)
4) Výběrová komise na úrovni ŘO (přidělení IPRM)+ případná fáze přesnění
výkonnostních parametrů („negociace“)
! Minimální bodový zisk – 55 % (min 55 bodů ze 100 moţných)!

Komunikace s ŘO OP VaVpI
• Kontaktní adresa pro komunikaci a dotazy:
opvyzkum@msmt.cz

• Kontaktní adresa pro sjednání schůzky (individuální

konzultace, předání projektové ţádosti)
zadost.opvavpi@msmt.cz

Dotazy a odpovědi

Výběrová kritéria –
stavebně technické
aspekty

Závazná kritéria - binární
• A.1.1. V případě navyšování prostorových kapacit (nová
výstavba, přístavby, nadstavby apod.) je odůvodněna reálná
potřeba těchto kapacit.
• A.1.2. Projekt jiţ získal v době podání ţádosti územní
rozhodnutí, které je nezbytné pro jeho realizaci.
• A.1.3. Projekt je technicky realizovatelný v naplánovaném

časovém rámci.
• A.1.4. Projekt disponuje přiměřeným a dostatečně podrobným
rozpočtem plánovaných stavebních výdajů a výdajů na pořízení
vybavení v rámci realizační fáze.

A.1.1. V případě navyšování prostorových kapacit
… je odůvodněna reálná potřeba těchto kapacit.
1. Soulad s komplexní investiční strategií
2. Obzvláště nevýhodný „poměr ploch“ na studenta
3. Nová funkce ploch
4. Nevyhovující technický, případně funkční stav
5. Poptávka po studiu
6. Kombinací uvedených faktorů

A.1.2. Projekt jiţ získal v době podání ţádosti územní
rozhodnutí…

• Při podání ţádosti musí ţadatel předloţit pravomocné
územní rozhodnutí nebo dokument, který toto územní

rozhodnutí nahrazuje, případně doklady stvrzující, ţe
územní rozhodnutí není pro realizaci projektu nutné.

A.1.3. Projekt je technicky realizovatelný
v naplánovaném časovém rámci.
A.1.4. Projekt disponuje přiměřeným a
dostatečně podrobným rozpočtem plánovaných
stavebních výdajů a výdajů na pořízení vybavení
v rámci realizační fáze.

Zásluhová kritéria (bodovaná)
• A.2.1.1. Projekt jiţ získal v době podání ţádosti
stavební povolení na všechny jeho investiční části,
k jejichţ realizaci je potřeba stavebního povolení,
případně doloţil, ţe stavební povolení není nutné. 0/5
bodů
• A.2.2.2. Stavebně-technické řešení projektu obsahuje
sníţení energetické náročnosti budov a nákladů na
provoz. 0/15/25 bodů

A.2.2.2. Stavebně-technické řešení projektu obsahuje
sníţení energetické náročnosti budov a nákladů na
provoz.

• 25 bodů získá budova v třídě A dle PENB a zároveň B
dle EŠOB nebo památkově chráněná
• 15 bodů získá budova v třídě B dle PENB a v případě
novostavby zároveň B dle EŠOB
• Ostatní budovy získají nula bodů

Projekt zahrnuje více budov
• body budou přiděleny na základě průměrného počtu
bodů vypočteného metodou váţeného průměru podle
celkové podlahové plochy budov
Průměrný počet bodů

Přidělené body

≤10
>10 ; ≤20
>20

0
15
25

Dotazy a odpovědi

Výběrová kritéria –
věcná kvalita projektu

K přípravě ţádostí – obecně (1)
• Většina informací nezbytných pro posouzení ţádosti by měla
být obsaţena ve studii proveditelnosti
• Je moţné vyuţít přílohy (např. pro podrobnější dokladování
skutečností uvedených ve studii), ale jen velmi omezený
počet z nich je povinný – vyuţívejte nepovinné přílohy s

rozvahou!
• Kvantita ≠ kvalita!!! Dodrţujte limity ve studii proveditelnosti.
• Uvaţujte v logice cílů prioritní osy 4 – nejde o prostou opravu
/ výstavbu budov.

K přípravě ţádostí – obecně (2)
• 3 základní principy:
–Propojení výzkum a vývoje ↔ vzdělávání, zejm.
prostřednictvím doktorských programů;

–Projekt musí vycházet ze strategického plánu VŠ;
–Jasná souvislost se zvyšováním kvality a relevance
vzdělávací agendy.

Výběrová kritéria (1)
• B.1. Binární kritérium (ano/ne):
• B.1.1. Ţadatel disponuje klíčovými pracovníky / garanty pro realizaci
doktorských programů (na úrovni fakulty, event. ústavu)

• B.2. Zásluhová kritéria:
• B.2.1. Orientace na doktorské studijní programy
– 1 aţ 5 bodů

– výpočet dle předem definovaného algoritmu
– (počet doktorandů prezenční x 5 + počet doktorandů ostatní x
1)/celkový počet studentů)x100 (dle posledních dostupných dat, za

poslední ukončený školní rok)

Výběrová kritéria (2)
• B.2.2. Kvalita výsledků VaV ve vazbě na garanty dotčených doktorských
programů
– 0 aţ 15 bodů
– Předpoklady pro realizaci kvalitních doktorských programů - Hodnotí se za
garanty doktorských programů akreditovaných na úrovni součásti VŠ (fakulty,
ústavu) – ţivotopisy, výsledky v RIVu

• B.2.3. Akreditace nových programů v posledních 7 letech (s vazbou na projekt)
– 0 nebo 5 bodů
– Doklad o aktivní snaze poskytovat odborné vzdělání v nových směrech
– Musí se jednat o programy na úrovni dotčené součásti VŠ, která ţádá

Výběrová kritéria (3)
• B.2.4. Vazba studentů na pozice ve VaV a jiné vysoce kvalifikované pozice

– 0 aţ 10 bodů
– Zapojení studentů do výzkumné agendy (jsou součástí řešitelských týmů,
podílejí se na smluvním VaV?)
– Spolupráce se subjekty, kde je historicky doloţeno uplatnění ve VaV, nebo
jiných vysoce kvalifikovaných pozicích, resp. kde je smluvně zakotvena taková
spolupráce při uplatňování
• B.2.5. Systém pro motivaci mladých výzkumníků
– 0 aţ 10 bodů
– Cílem je posoudit schopnost ţadatele zajistit podmínky pro přilákání a udrţení

mladých výzkumníků (systematicky, dlouhodobě)

Výběrová kritéria (4)
• B.2.6. Zvýšení relevance vzdělávací agendy
– 0 aţ 10 bodů
– Cílem je posoudit dosavadní úsilí ţadatele o zvýšení praktické relevance
poskytovaného vzdělání:
• Spolupráce s praxí - zapojení odborníků z praxe do výuky, stáţe u
potenciálních zaměstnavatelů, podpora podnikavosti… (za dotčenou
součást)

• Uplatnitelnost absolventů (za dotčenou součást)
• Zkvalitňování vnitřního řízení VŠ, posilování „třetí role“ VŠ, správa a
ochrana duševního vlastnictví, kariérní řád (za dotčenou součást)

Výběrová kritéria (5)
• B.2.7. Zvýšení kvality vzdělávací agendy
– 0 aţ 10 bodů
– Cílem je posoudit míru otevřenosti vůči zahraničí a vůči novým
a netradičním skupinám studentů
• Zahraniční spolupráce – zapojení pedagogů / výzkumníků ze
zahraničí, zahraniční stáţe (cílená politika, počty/podíly studentů)
• Jinojazyčné programy
• Celoţivotní vzdělávání

Výběrová kritéria (6)
• B.2.8. Synergické projekty s OP VK
– 0 nebo 5 bodů
– Cílem je posoudit snahu řešit komplementární problémy
prostřednictvím dalších prostředků SF (co přináší projektu do
PO4?)
– Smyslem není doloţit co největší počet projektů, ale projekty
jasně návazné, synergické
– Pouze projekty realizované, schválené ke dni podání, nebo

podané do výzev dosud nevyhodnocených

Výběrová kritéria (7)
• C.1. Soulad s IPRM
– 10 % bonifikace ( k bodovému zisku z kroků A a B)
– Cílem je posoudit,zda je projek součástí šiřšího strategického a
plánovacího rámce a místního / regionálního parnterství
– Posuzuje se na základě potvrzení, ţe je projekt součástí IMRP
daného města

Dotazy a odpovědi

Principy financování a
způsobilé výdaje v
rámci PO 4

Principy financování a způsobilé výdaje v
rámci PO 4

1.

Zajištění kofinancování PO4

2.

Finanční plán – harmonogram
ţádostí o platbu

3.

Způsobilé výdaje PO4

Zajištění kofinancování PO 4
Postup:
a) Vysoká škola poţádá o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací a
vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost
(dále jen příspěvek) – zpravidla do konce listopadu předchozího roku.

b) V případě, ţe v tomto okamţiku (podání ţádosti o příspěvek) jiţ bude známa
předpokládaná výše spolufinancování schváleného projektu / schválených projektů v
rámci PO 4 na daný rok, tj. projekt/projekty v rámci PO4 jiţ budou schváleny k
financování výběrovou komisí, poţádá VŠ rovnou o pouţití odpovídající části
příspěvku jako dotace na spolufinancování projektu/projektů.
c) MŠMT vydá na přelomu kalendářního roku Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku ve
výši 25% příspěvku na vzdělávací činnost poskytnutého v předchozím roce.
d) Pro projednání rozpisu rozpočtu VŠ poradou vedení MŠMT je vydáno Rozhodnutí o
poskytnutí příspěvku do výše 75 % příspěvku stanoveného rozpisem.

Zajištění kofinancování PO 4
e)

V případě, ţe je projekt VŠ v rámci PO4 schválen k financování rozhodnutím výběrové

komise aţ v průběhu roku.
f)

VŠ poţádá MŠMT (v termínech do 31. března, 30. června a 31. října) o to, aby určitou
částku (odpovídající předpokládané výši spolufinancování projektu na daný rok)
stanoveného příspěvku (nejvýše 25 %) ministerstvo přiznalo jako dotaci na

spolufinancování projektu PO4 a zbývající část jako příspěvek. (Pokud by VŠ současně
ţádala o přiznání části příspěvku jako kapitálový příspěvek, nesmí součet sníţení
příspěvku a změny na kapitálový příspěvek přesáhnout uvedených 25 %).
g)

Jako podklad pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt v rámci PO4 (dále jen
Rozhodnutí) musí VŠ vţdy doloţit kopii této ţádosti s dokladem o doručení této ţádosti na
MŠMT (skupinu III).

h)

Po provedení rozpočtového opatření v rámci MŠMT je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na projekt v rámci PO4 a rozpočtář Sekce IV zapojí tyto prostředky jako národní
podíl spolufinancování daného projektu PO4.

Zajištění kofinancování PO 4
i)

„Z pohledu příspěvku“ : nebude-li známa předpokládaná výše spolufinancování schválených

projektů v rámci PO 4 na daný rok do 31.10., vydá MŠMT (skupina III) Rozhodnutí o poskytnutí
zbývající části příspěvku.
j)

„Z pohledu dotace PO4“: Nebude-li známa předpokládaná výše spolufinancování schválených
projektů v rámci PO 4 na daný rok do 31.10., tj. projekt bude rozhodnutím výběrové komise

schválen k financování v časovém úseku od 31.10. do 31.12., mohou nastat dvě varianty:
Varianta 1: MŠMT (Sekce IV) bude schopno zajistit předfinancování z jiných zdrojů rozpočtu.
•

Jako podklad pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt v rámci PO4 musí VŠ doloţit
čestné prohlášení o zajištění spolufinancování projektu v rámci PO4 z příspěvku příštích let a
návrh ţádosti na MŠMT (skupinu III) o přiznání určité části příspěvku příštího roku (odpovídající
předpokládané výši spolufinancování projektu na daný a příští rok) jako dotace na
spolufinancování projektu PO4.

Varianta 2: MŠMT (Sekce IV) nebude schopno zajistit předfinancování z jiných zdrojů rozpočtu.
•

Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude odloţeno na začátek následujícího roku. Následně
bude postupováno obdobně jako v případě, ţe je projekt schválen do 31.10.

Finanční plán – harmonogram ţádostí o
platbu
 Ţádosti o ex-ante platbu jsou propláceny vţdy v poměru 85 % spolufinancování z EU (ERDF) a 15

% národního spolufinancování, na které jsou pouţity právě prostředky z příspěvku.
• první žádost o ex-ante platbu do 1 měsíce od vydání Rozhodnutí
 ţádost o zálohu ve výši způsobilých výdajů před vydáním Rozhodnutí a plánovaných
způsobilých výdajů na prvních šest měsíců realizace projektu,
 zároveň předloţeno vyúčtování realizovaných výdajů za období před vydáním Rozhodnutí.
• druhá žádost o ex-ante platbu do 4 měsíců od vydání Rozhodnutí
 ţádost o zálohu ve výši plánovaných způsobilých výdajů na 7. – 9. měsíc realizace projektu,
 zároveň předloţeno vyúčtování realizovaných výdajů za období 1.- 3. měsíc realizace.
• každá další žádost o ex-ante platbu vždy po 3 měsících
 ţádost o zálohu ve výši plánovaných způsobilých výdajů na další tříměsíční období ,

 vyúčtování za předchozí 3 měsíce realizace projektu.

Způsobilé výdaje PO 4
Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z
hlediska:
• Času: výdaje vzniklé v průběhu realizace projektu (nejdříve od 1.1.2008 a
nejdéle do data ukončení projektu).

• Umístění: území ČR (mimo Prahu)
• Účelu: kaţdý ZV je nezbytný pro realizaci projektu a má vztah k účelu
podporovaných aktivit.
a musí být vynaloţeny v souladu se zásadami:
• Hospodárnosti: zajištění stanovených úkolů s přiměřeno mírou vynaloţených
prostředků, při dodrţení odpovídající kvality

• Efektivnosti: max. poměru mezi vstupy a výstupy
• Účelnosti: pouţití prostředků, které zajistí optimální míru dosaţení cílů při plnění
stanovených úkolů

Způsobilé výdaje PO 4
1.
•

Příprava projektu
Omezení pro výdaje spojené s kompletací projektové ţádosti (2-3 člověkoměsíce

dle velikosti projektu do/nad 500 mil. Kč) se vztahuje pouze na vyhotovení práce
externím

dodavatelem

-

omezení

se

nevztahuje

na

zaměstnance

ţadatele/partnera.
•

Projektová dokumentace a sluţby, případně mzdové výdaje přípravného
týmu – zařazení do investiční/neinvestiční části rozpočtu na základě platné legislativy
při dodrţení interních účetních směrnic ţadatele.

•

Max. do 6% ZV

2.

Nemovitosti

•

Zahrnuje pozemky, stavební výdaje a nákup staveb

•

Nákup pozemků : také součástí přípravné fáze projektu, moţno realizovat před
vydáním Rozhodnutí , max. do 10% ZV

Způsobilé výdaje PO 4
3. Pořízení vybavení a zařízení
•

stroje, zařízení, technologie – hmotný majetek, max. 10 mil.Kč bez
DPH/kus do ZV, max. 20% z kapitoly 2 Nemovitosti

•

Hardware, sítě – hmotný majetek

•

Ostatní vybavení – poloţky investičního i neinvestičního charakteru

4.

Nehmotný majetek

•

Software, databáze, práva duševního vlastnictví

•

Jen dlouhodobý nehmotný majetek

Způsobilé výdaje PO 4
5.

Ostatní sluţby, výdaje, finační poplatky

•

Výdaje na výběrová řízení,

•

Poplatky

•

Ostatní externě nakupované sluţby

6.

Příspěvek na mzdy

•

Mzdy realizačního týmu

•

ZV pouze takové, které vedou k realizaci investice, nebo k jejímu zprovoznění

•

ZV nejsou výdaje samotného zajištění výuky, VaV a související činnosti

•

Max. superhrubá mzda do ZV ze 100% : 75 000 Kč na 1,0 úvazku/měsíc

Součet 5 + 6 : max. 6% ZV

Způsobilé výdaje PO 4
7.
•

Povinná publicita
Označení objektu či majetku spolufinancovaného z fondů EU – vývěsní
tabule, pamětní desky, samolepky atd.

•

Max. 0,5 % ZV

Dotazy a odpovědi

Monitorovací
indikátory v rámci
PO 4

Monitorovací indikátory v rámci PO 4
Monitorovací indikátory

Nezávazné indikátory

Závazné indikátory

Povinně
volitelné
indikátory

Zbylý(é) indikátor(y)

Ostatní závazné
indikátory

Indikátor(y) zvolený(é)
žadatelem jako závazný(é)

Monitorovací indikátory PO 4
No

Kód

Název Indikátoru dle NČI

Zkrácený název Indikátoru v
BENEFIT7

NEZÁVAZNÉ INDIKÁTORY
1

-

No

Kód

Zrekonstruované, rozšířené a nově
vybudované nízkoenergetické kapacity
(Environmentální indikátor)
Název Indikátoru dle NČI

Zahrnuje projekt vybudování
nízkoenergetické budovy?
Pozn.: Benefit7 kapitola č. 5
Zkrácený název Indikátoru v
BENEFIT7

ZÁVAZNÉ INDIKÁTORY
2 110520

Počet studentů mající prospěch z nové /
zrekonstruované infrastruktury

Počet studentů mající prospěch z nové /
3 110521 zrekonstruované infrastruktury, studenti
doktorských studijních programů

Počet stud. majících prospěch z
nové/rek. infrast.
Počet stud.(Phd.)mající
prospěch z nové/rek. infrast.

No

Kód

Název Indikátoru dle NČI

Zkrácený název Indikátoru v
BENEFIT7

POVINNĚ VOLITELNÉ INDIKÁTORY
Rozšířené nebo
zrekonstruované kapacity

4

110516 Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity

5

4121

6

4122

7

4123

Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity; plochy knihoven

-

8

4124

Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity; plochy jiné

-

9

110517 Vybudované kapacity

10

4125

11

4126

12
13

4127
4128

Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity; plochy laboratoří
spojené s výukou
Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity; plochy nezbytné
pro terciární vzdělávání spojené s VaV

Vybudované kapacity; plochy laboratoří spojené s výukou
Vybudované kapacity; plochy nezbytné pro terciární
vzdělávání spojené s VaV
Vybudované kapacity; plochy knihoven
Vybudované kapacity; plochy jiné

-

Vybudované kapacity
-

Doporučení při vyplnění hodnot monitorovacích
indikátorů v aplikaci BENEFIT7:

• Hodnoty MI vyplňujte v souladu s
- PPŽ, přílohou č.8 PPŽ.
- Příručkou pro BENEFIT.
• Datum naplnění cílových hodnot závazných
indikátorů je 31. 12. 2015.
• Datum naplnění cílových hodnot indikátorů
„Rekonstrukce“ a „Novostavba“ je hodnota
indikátorů
uváděná
v
roce
předání
zrekonstruovaných,
rozšířených
nebo
nově
vybudovaných kapacit do užívání.
• FAQ, dotazy na opvyzkum@msmt.cz

Dotazy a odpovědi

Pravidla pro výběr
dodavatelů

Pravidla pro výběr dodavatelů

• Aktuální verze 2.3, platnost od 25. 9. 2009 (nová
verze v průběhu prosince 2009)

• V případě nedodrţení PVD (resp. ZVZ) nemohou

být výdaje uznány za způsobilé.

Pravidla pro výběr dodavatelů (PVD) –
změny v aktuální verzi (2.3)
• Upraveny lhůty pro zasílání výběrových řízení ŘO OP VaVpI – významné zakázky (50 mil. Kč

a/nebo 10% způsobilých výdajů) je nutné zasílat 30 dnů před zveřejněním, ostatní zakázky 7
dní
• Upravena povinnosti sčítat předpokládanou hodnotu zakázek v rámci projektu
• Výslovně upravena povinnost neaplikovat výjimku dle § 18 odst. 1 bod 1 a 2 ZVZ (velká
infrastruktura, specifický VŠ výzkum, spolupráce VO hrazená z institucionální podpory) pro
rozpor se směrnicemi EU (výjimka bude zrušena k 1.1.2010 zák. č. 417/2009 Sb.)
• Doplněna povinnost zohlednit sloţitost zakázky při stanovování lhůt, zákaz hodnotících
kritérií, které vedou k neekonomickému postupu zakázky
• Rozšířena povinnost předloţit znalecký posudek, pokud se nerealizuje výběrové řízení
• Stanovena povinnost opakovat zakázku, pokud nebyla předloţena ţádná nabídka

Pravidla pro výběr dodavatelů (PVD) –
na co si dát pozor
• Správné stanovení předmětu zakázky, včetně jeho klasifikace (dle CPV) - zakázka nesmí obsahovat

odkazy na obchodní firmy či konkrétní produkty (soutěţena musí být rovněţ i ta plnění, která jsou
výslovně uvedena ve schválené projektové ţádosti)
• Správné určení předpokládané hodnoty zakázky a s tím souvisejícího druhu řízení a minimálních
lhůt (nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu) – pozor na sníţení limitů od 1.1.2010

• Povinná publicita i na textu výzvy/zadávací dokumentace
• Povinnost odeslat na MŠMT (zakazky.opvavpi@msmt.cz) Výzvu 7 či 30 kalendářních dní před
plánovaným zveřejněním – MŠMT zveřejní odkaz na Výzvu / zadávací dokumentaci
• Výzva / zadávací dokumentace musí být ve stavu způsobilém k vyvěšení
• Stanovit objektivní a hodnotitelná výběrová kritéria, stanovit přiměřená kvalifikační kritéria
• Minimální obsah výzvy, resp. zadávací dokumentace
• Odůvodnění výjimky z působnosti ZVZ či PVD (potřeba, výhodnost – znalecký posudek)

Stavební zakázky – na co si dát pozor
• Projekční práce by měly být soutěţeny společně (min. od dokumentace ke

stavebnímu povolení) tak, aby nedocházelo k rozdělení zakázek ani ke
zpomalení projektu dodatečnými výběrovými řízeními
• Pro kaţdou stavbu by měla být zpracována podrobná tendrová stavebně-

technická dokumentace pro minimalizaci následných víceprací a sporů s
dodavatelem stavby, jakoţ i lepší kontrolu nad rozpočtem projektu

Dotazy a odpovědi

Děkujeme za Vaši pozornost!
Písemné dotazy: opvyzkum@msmt.cz

