Seminář pro
žadatele v rámci
PO 3, OP VaVpI

Praha, 16. 2. 2010

Úvod

Program semináře
1) Úvod

14:00 – 14:10

2) Základní informace a výběrová kritéria
Výzvy číslo 1.3

14:10 – 14:30

3) Základní informace a výběrová kritéria
Výzvy číslo 2.3

14:30 – 15:00

4) Způsobilé výdaje Výzvy 1.3 a 2.3

15:00 – 15:30

5) Přestávka

15:30 – 15:45

6) Monitorovací indikátory Výzvy 1.3 a 2.3

15:45 – 16:15

7) Pravidla pro výběr dodavatelů

16:15 – 16:30

8) Závěr, dotazy

16:30 – 17:00

Základní informace k Výzvě
číslo - 1.3 Popularizace,
propagace a medializace vědy
a techniky

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 možnost 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 možné míře názorné, interaktivní (tzn.
umožňující zapojení návštěvníka do jejich fungování), atraktivní (tzn.

demonstrující příslušný jev zajímavou formou) a edukativní (tzn. umožňující
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 úžeji zaměřených úsecích lidského poznání a vědeckých
disciplin), s regionálním dopadem.

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 mládeži, 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.

Výzva 1.3 – Popularizace, propagace a
medializace vědy a techniky
• Vytvořit podmínky pro posílení spolupráce s obdobnými centry
popularizace v ČR a v zahraničí s možnosti 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: 30. 06. 2010
• Příjem registračních žádostí: 01. 05. 2010 – 30. 06. 2010
• Systém sběru žádostí: 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.).

Výzva 1.3 – Popularizace, propagace a
medializace vědy a techniky
d) Další aktivity směřující k zabezpečení center popularizace a
služeb spojených jejích pořizováním.

Aktivity uvedené výše pod písm. c) a d) jsou možné pouze jako
doplňkové, v návaznosti na stěžejní aktivity dle bodu a) a b) či
jejich kombinaci.

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

a) mají oddělenou hospodářskou a nehospodářskou činnost;
b) převažující činnosti mají nehospodářskou povahu;
c) podniky (jakožto subjekty vykonávající hospodářské aktivity),
které mohou uplatňovat vliv na takovýto subjekt, např. jako
podílníci nebo členové, nemají žádný přednostní přístup

k infrastruktuře tohoto subjektu, nebo k výsledkům vytvořeným
tímto subjektem;

Výzva 1.3 – Popularizace, propagace a
medializace vědy a techniky
d) mezi jejich činnosti patří popularizace nebo propagace vědy a
techniky, případně výsledků VaV, přičemž 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):
Níže zmíněné subjekty se považují 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 složky státu, organizační jednotky Ministerstva

obrany a Ministerstva vnitra, státní příspěvkové organizace,
příspěvkové organizace územně samosprávných celků;
• Územní samosprávné celky.

Dotazy a odpovědi

Výběrová kritéria Výzvy
číslo - 1.3 Popularizace,
propagace a medializace vědy
a techniky

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA
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

Hodnocení projektů v rámci Výzvy 1.3
Systém hodnocení:
1. Podání žádosti.

2. Hodnocení formálních náležitostí a hodnocení přijatelnosti
žádosti.
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 dosažena prahová hodnota
v určitých kritériích části B. Projekty s nižším bodovým ziskem
budou zamítnuty.
C. Soulad s integrovaným plánem rozvoje měst (IPRM).

Hodnocení projektů v rámci Výzvy 1.3
Formální náležitostí a hodnocení přijatelnosti:
• kontrola formálních náležitostí (možnost doplnění chybějících
informací a formalit)
• kontrola přijatelnosti projektu (příjemce, soulad s Výzvou, výše
způsobilých výdajů projektu, výše celkových nákladů projektu, … )
Výstup:

• zamítnutí Projektové žádosti
• postoupení Projektové žádosti do dalšího hodnocení
• vrácení Projektové žádosti k opravě/doplnění

Hodnocení projektů v rámci Výzvy 1.3
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
stavební a techničtí experti, kteří posuzují zejm. následující:

•

stavebně technická připravenost tj. realizovatelnost stavby, územní
rozhodnutí / potvrzení o nepotřebnosti územního rozhodnutí – vylučovací
kritérium (ano/ne)

Hodnocení projektů v rámci Výzvy 1.3
•

přiměřenost

rozpočtu

tj.

dostatečně

podrobný

rozpočet,

hospodárnost a efektivnost stavebních výdajů, zábor nové plochy,
energetická náročnost budov – zásluhová kritéria
•

Při bodování zásluhových kritérií se využívá bodovací škála
s rozpětím 0 až 6.

•

Maximální celkový bodový zisk (získané body*koeficient): 20 bodů

•

Projekty bez investicí do staveb automaticky získají 20 bodů
(výjimka: projekty realizované ve více objektech – zohlednění
energetické náročnosti budov)

Hodnocení projektů v rámci Výzvy 1.3
Odborné hodnocení (2):
Krok B:
•

Hodnocení celkové kvality projektového záměru – zásluhová kritéria
(kromě kritéria B.1.2.) s bodovací škálou 0 až 5 bodů.

•

Posuzuje se:
•

•

kvalita plánovaného centra a navržených aktivit s ohledem na cíle
výzvy
•

uplatněna prahová hodnota ve výši 3 bodů pro Návštěvnická
centra

•

prahová hodnota ve výši 4 bodů pro Science Learning Centra

dojížďková spádovost Science Learning Centra – vylučovací
kritérium ano/ne

Hodnocení projektů v rámci Výzvy 1.3
•
•

kvalita odborného týmu

kvalita managementu, organizační struktura, řízení kvality a rizik
(doporučeno vyčerpat 80 % ZV do 2 let od vydání Rozhodnutí)
• přiměřenost rozpočtu a finanční udržitelnosti projektu
– přiměřenost rozpočtu, odůvodněnost způsobilých výdajů
– věrohodný plán nákladů a výnosů, který zaručuje udržitelnost
projektu 5 let od ukončení realizace projektu - uplatněna
prahová hodnota ve výši 3 bodů
• Projekty, které nesplní prahové hodnotu pro příslušná kritéria,
nebudou doporučeny do další fáze hodnocení.
• Maximální celkový bodový zisk (získané body*koeficient): 80 bodů

Hodnocení projektů v rámci Výzvy 1.3
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 předloženého potvrzení o tom, že je
projekt součástí IPRM vydaného orgány odpovídajícího města
dodatečnou bonifikaci ve výši 10 % k celkovému skóre získanému na

konci kroků A a B.
•

Je projekt zaměřený na Science Learning Centre jediný nebo nejlepší
projekt v daném regionu (úroveň NUTS 3): vylučovací (ano/ne)

kritérium

Dotazy a odpovědi

Základní informace k Výzvě
číslo 2.3 - Informační
infrastruktury pro VaV

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 číslo 2.3 – Informační infrastruktury
pro VaV
Informační infrastruktura pro VaV = integrované propojení komunikačních
sítí a přidružených technologií za účelem poskytování alespoň následujících

základních služeb pracovníkům VaV, pracovištím VaV a dalším uživatelům:
• přenos, ukládání, archivace a sdílení velkého množství dat, včetně jejich
nezbytného zabezpečení;

• efektivní systém kontroly, zabezpečení a řízení komunikačních sítí;
• integrace a propojení pracovišť VaV;
• uživatelská rozhraní a prostředí pro spolupráci v národním

a mezinárodním měřítku;
• přistup k vysoce kvalitnímu výpočetnímu prostředí;
• přistup k nástrojům pro zpracování výsledků VaV.

Výzva číslo 2.3 – Informační infrastruktury
pro VaV
Hlavní cíl:
• vznik, rozvoj a modernizaci informačních infrastruktur
pro VaV, které posílí a zintenzívní propojení většího
množství

pracovišť

(výzkumných

výzkumu

organizací)

a

a

jejich

vývoje

ČR

výpočetních,

úložných a informačních kapacit, a současně přispějí

k jejich integraci do Evropského výzkumného
prostoru.

Výzva číslo 2.3 – Informační infrastruktury
pro VaV
Specifické cíle:
• Podpořit a posílit racionální a efektivní využití 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 využívat větší počet subjektů v ČR,
případně i v zahraničí.

Výzva číslo 2.3 – Informační infrastruktury
pro VaV
Základní parametry:
• Datum vyhlášení výzvy: 15. 12. 2009

• Datum ukončení výzvy: 29. 04. 2010
• Příjem registračních žádostí: 01. 03. 2010 – 29. 04. 2010
• Systém sběru žádostí: 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 číslo 2.3 – Informační infrastruktury
pro VaV
Podporované aktivity:
a) Investice do infrastruktury (úpravy, rekonstrukce a případně

náležitě

zdůvodněná

rozšíření)

spojené

budováním

s

informačních infrastruktur.
b) Investice

informačních
a

materiálního

do

infrastruktur

informačního

vybavení

a
pro
–

technického

zabezpečení

(nákup

přístrojového

zařízení,

technologie,

VaV
stroje,

hardware, sítě atd. včetně jejich instalace a zkušebního provozu).
c) Investice do nehmotného zabezpečení informačních infrastruktur
pro VaV (software, databáze, licence, know-how, atd.).

Výzva číslo 2.3 – Informační infrastruktury
pro VaV
Podporované aktivity:
d) Další aktivity směřující k zabezpečení informačních infrastruktur

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

Výzva číslo 2.3 – Informační infrastruktury
pro VaV
Příjemce podpory:
Právnické subjekty, splňující všechny níže 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) převažující činnosti mají nehospodářskou povahu;

Výzva číslo 2.3 – Informační infrastruktury
pro VaV
c) podniky (jakožto subjekty vykonávající hospodářské aktivity),
které mohou uplatňovat vliv na takovýto subjekt, např. jako

podílníci nebo členové, nemají žádný přednostní přístup
k infrastruktuře tohoto subjektu, nebo k výsledkům vytvořeným
tímto subjektem;
d) mezi jejich činnosti patří provoz informačních infrastruktur pro
výzkumné organizace, přičemž 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.

Dotazy a odpovědi

Výběrová kritéria Výzvy číslo 2.3 Informační infrastruktury
pro VaV

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA
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 2.3
Systém hodnocení:
1. Podání žádosti.

2. Hodnocení formálních náležitostí a hodnocení přijatelnosti
žádosti.
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 dosažena prahová hodnota
v určitých kritériích části B. Projekty s nižším bodovým ziskem
budou zamítnuty.
C. Soulad s integrovaným plánem rozvoje měst (IPRM).

Hodnocení projektů v rámci Výzvy 2.3
Formální náležitostí a hodnocení přijatelnosti:
• kontrola formálních náležitostí (možnost doplnění chybějících
informací a formalit)
• kontrola přijatelnosti projektu (příjemce, soulad s Výzvou, výše
způsobilých výdajů projektu, výše celkových nákladů projektu, … )
Výstup:

• zamítnutí Projektové žádosti
• postoupení Projektové žádosti do dalšího hodnocení
• vrácení Projektové žádosti k opravě / doplnění

Hodnocení projektů v rámci 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 stavební a techničtí experti, kteří posuzují zejm.
následující:
•

stavebně technická připravenost tj. realizovatelnost stavby,
územní rozhodnutí / potvrzení o nepotřebnosti územního
rozhodnutí – vylučovací kritérium (ano/ne)

Hodnocení projektů v rámci Výzvy 2.3
•

přiměřenost rozpočtu tj. dostatečně podrobný rozpočet,
hospodárnost a efektivnost stavebních výdajů, zábor nové
plochy – zásluhová kritéria

•

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

•

Maximální celkový bodový zisk (získané body*koeficient): 10 bodů

•

Projekty bez investicí do staveb automaticky získají 10 bodů

Hodnocení projektů v rámci Výzvy 2.3
Odborné hodnocení (2):
Krok B:

•

Hodnocení celkové kvality projektového záměru – zásluhová
kritéria s bodovací škálou 0 až 5 bodů.

•

Posuzuje se:

•

potřebnost informační infrastruktury a kvalita navržených
aktivy - uplatněna prahová hodnota ve výši 3 bodů

•

kvalita odborného týmu

•

kvalita managementu, organizační struktura, řízení kvality a
rizik (doporučeno vyčerpat 80 % ZV do 2 let od vydání
Rozhodnutí)

Hodnocení projektů v rámci Výzvy 2.3
•

přiměřenost rozpočtu a finanční udržitelnosti projektu
- přiměřenost rozpočtu, odůvodněnost způsobilých výdajů
- věrohodný plán nákladů a výnosů, který zaručuje udržitelnost
projektu 5 let od ukončení realizace projektu - uplatněna
prahová hodnota ve výši 3 bodů

•

Projekty, které nesplní prahovou hodnotu pro tato kritéria, nebudou
doporučeny do další fáze hodnocení.

•

Maximální celkový bodový zisk (získané body*koeficient): 90 bodů

Hodnocení projektů v rámci 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 předloženého potvrzení o tom, že je projekt součástí

IPRM vydaného orgány odpovídajícího města dodatečnou
bonifikaci ve výši 10 % k celkovému skóre získanému na konci
kroků A a B.

Dotazy a odpovědi

Způsobilé výdaje
v rámci Výzvy 1.3 a 2.3

Výzva 1.3 – Popularizace, propagace a
medializace vědy a techniky
Seznam způsobilých výdajů (1):
Suma výdajů označených znakem D by neměla přesáhnout
21 % celkových ZV projektu

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

Výzva 1.3 – Popularizace, propagace a
medializace vědy a techniky
Seznam způsobilých výdajů (2):
4. Nehmotný majetek
4.1 Software

4.2 Práva průmyslového vlastnictví
5. Externě nakupované služby, 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)

Výzva 2.3 – Informační infrastruktury pro
VaV
Seznam způsobilých výdajů (1):
Suma výdajů označených znakem D by neměla přesáhnout
26 % celkových ZV projektu

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 jakožto
součásti dodávky)
3.2 Hardware, sítě

Výzva 2.3 – Informační infrastruktury pro
VaV
Seznam způsobilých výdajů (2):
4. Nehmotný majetek
4.1 Software

4.2 Práva průmyslového vlastnictví
5. Externě nakupované služby, poplatky (D)
6. Příspěvek na mzdy (D)
7. Povinná publicita (D; do výše 0,5 % ZV)
8. Energie (D)
9. Nájem

Obecné finanční záležitosti
• Omezení pro výdaje spojené s kompletací projektové žádosti
se vztahuje pouze na vyhotovení práce externím dodavatelem –

omezení se nevztahuje na zaměstnance žadatele (partnera)
• Celkové náklady projektu = celkové způsobilé výdaje +
celkové nezpůsobilé výdaje včetně nezpůsobilé DPH
• Provozní náklady (energie, příp. nájem) – pouze přímo
přiřaditelné projektu

Obecné finanční záležitosti
• Harmonogram žádostí o platbu (Finanční plán)
– Modelový harmonogram:
• První žádost o ex-ante platbu do 1 měsíce od vydání

Rozhodnutí – způsobilé výdaje před vydáním Rozhodnutí a
odhad na 1. šest měsíců realizace projektu
• Druhá žádost o ex-ante platbu do 4 měsíců od vydání
Rozhodnutí – odhad na 7. – 9. měsíc realizace projektu
• Každá další ex-ante platba vždy po 3 měsících na další

tříměsíční období

Dotazy a odpovědi

Monitorovací indikátory
Výzvy číslo 1.3 a 2.3

Monitorovací indikátory OP VaVpI
Monitorovací indikátory

Nezávazné indikátory

Zbylý(é)
indikátor(y)

Závazné indikátory

Volitelné
indikátory

Ostatní závazné
indikátory
Indikátor(y) zvolený(é)
žadatelem jako
závazný(é)

Monitorovací indikátory pro Výzvu 1.3
Kód

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Zkrácená definice/popis

počet

Počet podpořených projektů návštěvnických center pro
popularizaci VaV, …

počet

Počet podpořených projektů science-learning center pro
popularizaci VaV,…

132110

Počet návštěvníků v podpořených
návštěvnických centrech a science
learning centrech

počet

Počet návštěvníků v návštěvnických centrech a science
learning centrech, přičemž evidence návštěvníků se
předpokládá na základě výkazů od příjemce (např.
prodané vstupenky, prezenční listiny z akcí konaných v
centru),…

Doplňkový
3219

Počet návštěvníků v podpořených
návštěvnických centrech

počet

Počet návštěvníků v návštěvnických centrech, …

počet

Počet návštěvníků v science learning centrech,…

132100

Doplňkový
3215

Počet projektů návštěvnických
center pro popularizaci VaV

Doplňkový
3216

Počet projektů science learning
center pro popularizaci VaV

Doplňkový
3220

Počet návštěvníků v podpořených
science learning centrech

ZÁVAZNÉ INDIKÁTORY

počet

Počet podpořených projektů návštěvnických center a
science learning centres pro popularizaci VaV (např.
oborových nebo regionálních), která budou přístupná
pro veřejnost s cílem propagovat a popularizovat
výsledky výzkumu a vývoje.

Počet projektů návštěvnických
center a science learning centres
pro popularizaci VaV

Monitorovací indikátory pro Výzvu 1.3
Název indikátoru

110511

Zrekonstruované, rozšířené a nově
vybudované kapacity

110516

110517

110300

Vybudované kapacity

Název indikátoru

Počet nově vytvořených
pracovních míst, zaměstnanci VaV
- celkem

Zkrácená definice/popis

m2

Plocha zrekonstruovaných, rozšířených a nově
vybudovaných kapacit v m 2 užitné plochy celkem
(zkolaudovaných nebo povolených k užívání).

m2

Plocha rozšířených nebo zrekonstruovaných kapacit v
m2 užitné plochy celkem, tj. rekonstrukce stávajících
prostor a dále nástavby, kde nedochází k záboru nové
půdy (zkolaudovaných nebo povolených k užívání)

m2

Plocha nově vytvořených kapacit (takových, při kterém
dochází k záboru dosud nezastavěné plochy) v m 2
užitné plochy celkem (zkolaudovaných nebo
povolených k užívání)

Měrná
jednotka

Zkrácená definice/popis

počet

Počet nově vytvořených (FTE) pracovních míst,
obsazených zaměstnanci VaV, tj. je dána součtem
FTE úvazků všech zaměstnanců VaV v podpořených
centrech - jak centrech excelence, tak v regionálních
centrech VaV. Délka udržitelnosti pracovního místa je
stanovena na 5 let po ukončení projektu.

NEZÁVAZNÉ

Kód

Rozšířené nebo zrekonstruované
kapacity

Měrná
jednotka

VOLITELNÉ
INDIKÁTORY

Kód

Monitorovací indikátory pro Výzvu 2.3

132400

Název indikátoru

Počet subjektů využívajících
služeb informačních infrastruktur
pro V a V

Měrná
jednotka

počet

Zkrácená definice/popis
Počet subjektů využívajících služby informačních
infrastruktur pro VaV. Subjektem využívajícím služby
informačních infrastruktur se rozumí ty subjekty, které
prostřednictvím zřízených komunikačních sítí a
přidružených technologií mají přístup k vybudované
informační infrastruktuře.

Kód

Název indikátoru

Měrná
jednotka

110511

Zrekonstruované, rozšířené a nově
vybudované kapacity

m2

Plocha zrekonstruovaných, rozšířených a nově
vybudovaných kapacit v m 2 užitné plochy celkem
(zkolaudovaných nebo povolených k užívání).

110516

Rozšířené nebo zrekonstruované
kapacity

m2

Plocha rozšířených nebo zrekonstruovaných kapacit v
m2 užitné plochy celkem, tj. rekonstrukce stávajících
prostor a dále nástavby, kde nedochází k záboru nové
půdy (zkolaudovaných nebo povolených k užívání)

m2

Plocha nově vytvořených kapacit (takových, při kterém
dochází k záboru dosud nezastavěné plochy) v m 2
užitné plochy celkem (zkolaudovaných nebo
povolených k užívání)

Vybudované kapacity

Zkrácená definice/popis

VOLITELNÉ
INDIKÁTORY

110517

ZÁVAZNÉ
INDIKÁTORY

Kód

Monitorovací indikátory pro Výzvu 2.3

110300

Název indikátoru

Počet nově vytvořených
pracovních míst, zaměstnanci VaV
- celkem

Měrná
jednotka

počet

Zkrácená definice/popis
Počet nově vytvořených (FTE) pracovních míst,
obsazených zaměstnanci VaV, tj. je dána součtem
FTE úvazků všech zaměstnanců VaV v podpořených
centrech - jak centrech excelence, tak v regionálních
centrech VaV. Délka udržitelnosti pracovního místa je
stanovena na 5 let po ukončení projektu.

NEZÁVAZNÉ

Kód

Aplikace BENEFIT 7

Doporučení při vyplnění hodnot monitorovacích
indikátorů v aplikaci BENEFIT7:
• Hodnoty MI vyplňujte v souladu s Příručkou pro žadatele, přílohou
číslo 8 d)

• Pracujte s Příručkou pro BENEFIT7
• Datum naplnění cílových hodnot většiny závazných indikátorů je
31.12. 2015

• Datum naplnění cílových hodnot indikátorů „Rozšířené nebo
zrekonstruované kapacity“ a „Vybudované kapacity“ 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 2.4, účinnost od 8. 2. 2010!!!

• V případě nedodržení 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 složitost zakázky při stanovování lhůt, zákaz
hodnotících kritérií, které vedou k neekonomickému postupu zakázky
• Rozšířena povinnost předložit znalecký posudek, pokud se nerealizuje
výběrové řízení
• Stanovena povinnost opakovat zakázku, pokud nebyla předložena žádná
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
(soutěžena musí být rovněž i ta plnění, která jsou výslovně uvedena ve
schválené projektové žádosti)
• Správné určení předpokládané hodnoty zakázky a s tím souvisejícího druhu
řízení a minimálních lhůt (nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu) – pozor na

snížení 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

Pravidla pro výběr dodavatelů (PVD) –
na co si dát pozor
• 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)

Dotazy a odpovědi

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

