SEZNAM ZMĚN V RÁMCI VÝZVY 1.4 – INFRASTRUKTURA PRO VÝUKU NA
VYSOKÝCH ŠKOLÁCH SPOJENOU S VÝZKUMEM, PRIORITNÍ OSA 4 OPERAČNÍHO
PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE
Dokument
Výzva 1.4 Infrastruktura
pro výuku na
vysokých školách
spojenou s
výzkumem
Výběrová kritéria
pro prioritní osu
4 OP VaVpI,číslo
výzvy 1.4

Kapitola č.
5 Forma a výše
podpory

Změny v textu
Změna textu - rozšíření okruhu možného
spolufinancování.
Zbývajících 15 % je hrazeno z národních veřejných
zdrojů.

2 Vylučovací (binární
ano/ne) kritéria
(kritérium č. 16)

Text změněn v souladu s Pravidly způsobilosti výdajů.
Podíl rozpočtovaných výdajů na pořízení strojů, zařízení
a technologií na celkových rozpočtovaných stavebních
výdajích je maximálně do 20%.
Upraven text v souladu s Pravidly způsobilosti výdajů.
Podíl rozpočtovaných způsobilých výdajů zařaditelných
do kategorie 3.1 dle Pravidel způsobilosti výdajů pro
PO 4 na rozpočtovaných způsobilých výdajích
zařaditelných do kategorie 2 smí dosahovat maximálně
20%.

2 Vylučovací (binární
ano/ne) kritéria
(kritérium č. 16 –
Poznámka pod čarou
č. 11)
II. Odborné hodnocení
(Výběrové kritérium:
A.2.2.2.; Hodnocení
stavebních/
investičních a
technických aspektů)

Zjednodušen text týkající se environmentálního kritéria.
Předmětem posuzování jsou budovy, na které je
v rámci projektu žádáno o finanční podporu. V případě
polyfunkční budovy je každá podporovaná funkční část
budovy posuzována jako samostatná budova a na
každou funkční část musí být zpracován samostatný
průkaz energetické náročnosti budovy s přihlédnutím k
interakci jednotlivých částí budovy.
25 bodů získá budova, která splní požadavky pro
klasifikační třídu A dle Průkazu energetické náročnosti
budovy definované ve vyhlášce č. 148/2007 Sb. a dle
průměrného součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540
bude spadat nejhůře do kategorie B dle Energetického
štítku obálky budovy.
15 bodů získá budova, která splní požadavky pro
klasifikační třídu B dle Průkazu energetické náročnosti
budovy definované ve vyhlášce č. 148/2007 Sb. a
v případě novostavby bude spadat nejhůře do kategorie
B dle Energetického štítku obálky budovy dle
průměrného součinitele prostupu tepla dle ČSN
730540, nebo památkově chráněná budova.

II. Odborné hodnocení
(Výběrové kritérium:
A.2.2.2.; Posuzování
hodnocení více staveb
s různými průkazy)

Zjednodušen text týkající se environmentálního kritéria.
V případě, že bude projekt zahrnovat více budov, bude
počet bodů přidělen podle níže uvedené tabulky na
základě
získaného
průměrného
počtu
bodů
vypočteného metodou váženého průměru podle
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II. Odborné hodnocení
(Výběrové kritérium:
A.2.2.2.; Památkově
chráněné budovy a
jejich hodnocení)

Pravidla
způsobilosti
výdajů pro
prioritní osu 4 OP
VaVpI,číslo výzvy
1.4

II. Odborné hodnocení
(Výběrové kritérium:
B.2.7.)
Kategorie 1: Příprava
projektu

Kategorie 3: Pořízení
vybavení a zařízení
Podkategorie 3.1:
Stroje, zařízení,
technologie (včetně
zaškolení jakožto
součásti dodávky)
Podkategorie 3.2:
Hardware, sítě

celkové podlahové plochy budov:
Průměrný počet bodů = *(počet bodů budova 1) x
(celková podlahová plocha 1) + (počet bodů budova 2) x
(celková podlahová plocha 2)+…+ / *(celková podlahová
plocha 1) + (celková podlahová plocha 2) +…+
Dále upravena tabulka, podle které budou body
přiděleny.
25 bodů získá budova, která splní požadavky pro
klasifikační třídu A dle Průkazu energetické náročnosti
budovy definované ve vyhlášce č. 148/2007 Sb. a dle
průměrného součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540
bude spadat nejhůře do kategorie B dle Energetického
štítku obálky budovy, nebo památkově chráněná
budova, pro kterou žadatel doloží písemné potvrzení
místně příslušného orgánu památkové péče, že
naplnění parametru kategorie B Energetického štítku
obálky budovy není možné.
15 bodů získá budova, která splní požadavky pro
klasifikační třídu B dle Průkazu energetické náročnosti
budovy definované ve vyhlášce č. 148/2007 Sb. a
v případě novostavby bude spadat nejhůře do kategorie
B dle Energetického štítku obálky budovy dle
průměrného součinitele prostupu tepla dle ČSN
730540, nebo památkově chráněná budova
Úprava názvu kritéria.
Zvýšení kvality vzdělávací agendy
Změna limitu pro maximální velikost projektu.
V rámci projektu s rozpočtem celkových výdajů do 500
mil. Kč je možné za způsobilé výdaje považovat výdaje
na služby expertů a poradců spojené s kompletací
Projektové žádosti v maximální výši 2 člověkoměsíců; v
rámci projektu s rozpočtem celkových výdajů od 500
mil. Kč do 1,19 mld. Kč je to výdaj odpovídající 3
člověkoměsícům. Sazby za člověkoměsíce musí být v
místě a čase obvyklé.
Podíl rozpočtovaných ZV zařaditelných do kategorie 3.1
na celkových rozpočtovaných ZV zařaditelných do
kategorie 2 nesmí přesáhnout 20%.
Do vysvětlivky doplněna charakteristika hmotného
majetku.
Hmotný majetek. Kupní cena včetně montáže, dopravy,
zapojení apod. Při jednotkové ceně vyšší než 10 mil. Kč
bez DPH může být jako způsobilý výdaj zahrnuto max.
10 mil. Kč bez DPH, část výdajů převyšující tuto hranici
bude součástí nezpůsobilých výdajů projektu.
Do vysvětlivky doplněna charakteristika hmotného
majetku. Část položek z podkategorie 3.2 byla
přesunuta do podkategorie 3.3. Ostatní vybavení.
Pořízení serverů, stacionárních a přenosných
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personálních počítačů, tiskáren, komunikačních a
síťových zařízení, specializovaných koncových zařízení,
lokálních sítí.

Podkategorie 3.3:
Ostatní vybavení

Teze zacílení
podpory PO 4

3. Základní parametry
a omezení výzvy (pátá
odrážka)

Hmotný majetek. Kupní cena včetně montáže, dopravy,
zapojení apod.
Vybavení kanceláří, výukových a VaV pracoven
nábytkem (mobilním i vestavěným), mikroskopy,
mobilní telefony, flash disky, atd., odborná literatura.
Položky investičního i neinvestičního charakteru.
Text upraven.
Spolufinancování projektů ve výši 15 % je hrazeno
z národních veřejných zdrojů. Tyto prostředky nebudou
kryty z programového financování.
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