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EDITORIAL
Vážení přátelé,
zdravím Vás na začátku podzimu, který vám kromě jiného přináší
i nové číslo Newsletteru OP VK. V něm se mimo jiné dozvíte o nových
výzvách, které jsme vyhlásili nebo budeme vyhlašovat, seznámíme Vás
s problematikou tzv. indexových indikátorů a budeme pokračovat v seriálu
věnovanému právům příjemců.
I přes říjnové parlamentní volby a tím pádem možné politické změny
ve vnímání priorit v segmentu školství a výzkumu, bude Řídicí orgán
OP VK i v podzimním období naplňovat své jasně definované priority
a strategické cíle, ať už se jedná o dlouhodobou personální stabilitu týmu
nebo o udržení stávajícího tempa čerpání finančních prostředků a jejich
důslednou kontrolu.
V polovině srpna jsme zveřejnili výzvu určenou vysokým školám
a výzkumným institucím. Ty si tak budou moci požádat o dotaci na vzdělávání
svých vědeckých pracovníků, kteří se následně uplatní v badatelsky
orientované výuce na ZŠ, SŠ a VOŠ. Za tímto účelem je připraveno 200 milionů
korun. MŠMT chce prostřednictvím těchto eurodotací vhodně využít
modernizované učebny technických a přírodovědných předmětů pro
výuku a volnočasové aktivity žáků základních a středních škol a tím zvýšit
jejich zájem o tento typ vzdělávání. Během přípravy této výzvy jsme
vycházeli z úspěchů podobných aktivit typu dětských univerzit, letních
vědeckých kurzů pro pedagogy nebo IPn projektu Podpora technických
a přírodovědných oborů.
Na říjen letošního roku připravujeme vyhlášení nové výzvy zaměřené
na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, podporu učitelů v jejich
práci ve třídách, výměnu zkušeností mezi školami a také zintenzivnění
spolupráce se zřizovateli škol. Zřizovatelé ve spolupráci se školami budou
moci pro vytvořenou síť škol vybrat témata, která vyhodnotí jako vhodná
k podpoře a která jsou specifická pro danou lokalitu.
Všem čtenářům newsletteru OP VK přeju příjemně strávený podzim
a mnoho sil do dalších dnů.

Ing. Michal Zaorálek
náměstek ministra pro Řízení operačních programů
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Možnost nastavení snížených odvodů
za porušení podmínek pro zadávání
veřejných zakázek
pro příjemce IPo a UC (OP VK)

V

článku »Možnost nastavení snížených odvodů za porušení
podmínek pro zadávání veřejných zakázek pro příjemce IPo
a UC (OP VK)« jste již byli informováni o novelizovaném § 44a
odst. 4, písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
který umožňuje v Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvést »jedno nebo více
procentních rozmezí pro stanovení nižšího odvodu za porušení rozpočtové
kázně pro každý jednotlivý případ, (…) při stanovení částky odvodu pak
bere v úvahu závažnost porušení povinnosti a její vliv na dosažení cíle
projektu«.
Příjemci individuálních projektů tedy mohou po novele výše zmíněného
zákona využít této možnosti, a to požádat si o podstatnou změnu projektu,
prostřednictvím které se upraví možnost stanovení sankce procentuálním

rozmezím již na úroveň Rozhodnutí, tudíž již nebude nutné využívat jako
doposud institut promíjení, ale sankce za porušení bude stanovena již
z úrovně poskytovatele dotace.
Z důvodu častých dotazů se Řídicí orgán OP VK ve spolupráci s Generálním
finančním ředitelstvím rozhodl pro objasnění některých faktů dotčené
problematiky vydat sdělení určené pro příjemce individuálních projektů
viz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/upresneni-k-clankumoznost-nastaveni-snizenych-odvodu-za doplněné o popis
nově připravované možnosti poskytovatele aplikovat § 14e) zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v případech odhalení
pochybení v zadávání veřejné zakázky.

Nová výzva k předkládání
projektových žádostí v oblasti podpory
2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Ř

ídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dne
15. srpna 2013 vyhlásil výzvu v oblasti podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Výzva navazuje na ukončenou výzvu č. 44 oblasti podpory 1.1.
Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK, která se svým charakterem a danými klíčovými aktivitami zaměřila na podporu přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách. Projekty realizované v rámci této navazující
synergické výzvy oblasti podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji OP VK
mají především doplnit neinvestiční a doplňkové klíčové aktivity, a to především
ve vzdělávání vědeckých kapacit směrem k jejich pozdějšímu využití v badatelsky
orientované výuce na ZŠ, SŠ a VOŠ.
Zaměření výzvy vychází i z úspěchů podobných aktivit v již realizovaných projektech OP VK, např. v oblasti podpory 2.3 (dětské univerzity, letní vědecké kurzy pro
pedagogy, Otevřená věda), Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO) nebo aktivit mimo OP VK (Vědecké oříšky).
Výzva je zaměřena na následující podporované aktivity:
• Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje, popularizace a komunikace, šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe,
transferu technologií a v osvojování si znalostí o ochraně, ohodnocování a správě duševního vlastnictví pracovníků z oblasti výzkumu a vývoje.
• Aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro
společnost.
• Podpora systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s VaV.

Cílem těchto aktivit je prostřednictvím podporované cílové skupiny této výzvy
a jejího synergického zaměření sladit výstupy předchozí výzvy č. 44 (např. využití modernizovaných učeben pro výuku a volnočasové aktivity žáků SŠ/ZŠ) s výstupy jiných projektů OP VK podobného tematického zaměření a tím zvýšit zájem
žáků SŠ/ZŠ o technické a přírodovědné obory a navázat dlouhodobou spolupráci a partnerství ZŠ-SŠ-VOŠ-VŠ a institucí vědy, výzkumu a inovací. Pro účely této
výzvy také vše směřuje k podpoře využití nových metod a forem práce v technickém a přírodovědném vzdělávání, které budou dále využitelné pro práci na nižších stupních škol.
Celková alokace na výzvu je 200 mil. Kč. Začátek realizace projektů se předpokládá
v prvním čtvrtletí roku 2014.
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Příprava nové výzvy v oblasti podpory
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Ř

ídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost připravuje v současné době k vyhlášení výzvu v oblasti podpory
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva je zaměřena na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem (nejedná se zde pouze o žáky
se SVP). Dále je výzva zaměřena na spolupráci zřizovatelů a základních
škol v regionech a na síťování škol. Vyhlášení nové výzvy v oblasti podpory 1.1 je plánováno na říjen 2013 s tím, že realizace projektů by mohla
začít v prvním čtvrtletí roku 2014.
Výzva bude zaměřena na následující podporované aktivity:
• Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení

• S polupráce institucí počátečního vzdělávání se státní správou
a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce
včetně zapojení škol do komunitního rozvoje.
Cílem těchto podporovaných aktivit je podpora žáků ohrožených školním
neúspěchem, podpora učitelů v jejich práci ve třídách, výměna zkušeností
mezi školami a také zintenzivnění spolupráce se zřizovateli škol. Zřizovatelé
ve spolupráci se školami budou moci pro vytvořenou síť škol vybrat
témata, která vyhodnotí jako vhodná k podpoře a která jsou specifická
pro danou lokalitu (např. zlepšování školního klimatu, podpora rozvoje
čtenářské a matematické gramotnosti apod.). Příjemci mohou při návrhu
témat vycházet například ze zjištěných slabých míst z výsledků testování
5. a 9. tříd. Celková alokace na výzvu je cca 100 mil. Kč.

Výroční konference OP VK

D

ne 23. října 2013 proběhne v Praze již tradičně Výroční
konference OP VK, prezentující pokrok a průběh implementace
programu. Stejně jako v minulosti jsou na programu hlavní
milníky, stav čerpání a plánované využití zbylých prostředků. Stěžejním
tématem však tentokrát bude regionální školství a systémové projekty
s přesahem do budoucího programového období. Diskuse se tak
přirozeně dotkne i stavu příprav nového operačního programu

v gesci MŠMT pro roky 2014–2020 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Cílem je zužitkovat nabyté zkušenosti a nový systém implementace
nastavit tak, aby reflektoval a navázal na kvalitní výstupy, které vznikly
právě již v OP VK. Odpolední část konference pak proběhne formou
praktického workshopu pro příjemce z řad základních a středních
škol s důrazem na problematiku ukončování projektů.

Příprava nových webových stránek OP VK

P

odobně jako došlo k proměně grafického
designu a modernizaci webového portálu
MŠMT v létě připravuje ŘO OP VK
na podzim 2013 spuštění vlastních webových
stránek. Webové stránky umožňují oslovit široké
spektrum cílových skupin ve značné hloubce
a rozsahu sdělení. Původní webová prezentace
OP VK se potýkala s řadou nedostatků
z hlediska atraktivity, přehlednosti a struktury.
V některých případech bylo obtížné dohledat
požadované informace. ŘO OP VK věří, že nové
webové stránky povedou ke zvýšení kvality
z obsahového i vizuálního hlediska. Klíčový
záměrem je vytvořit samostatný, přehledný
a uživatelsky intuitivní portál OP VK tak, aby
splňoval standardy moderního komunikačního
nástroje (např. zavedení možností anket,
vyhledávacích filtrů, začlenění diskusních vláken,
inovace FAQ a mnoho dalších prvků). Portál
po spuštění bude následně doplněn o veřejně
přístupnou databázi projektových výstupů,
která umožní volné šíření inovativních materiálů
vzniklých v rámci projektů OP VK. To zajistí jejich
větší využitelnost napříč vzdělávacími subjekty,
poskytne vhodné příklady dobré praxe a přispěje
k transparentnosti čerpání z evropských fondů
v České republice.
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Několik poznámek
k vykazování monitorovacích indikátorů
OP VK, stejně jako všechny operační programy podpořené z Evropského sociálního fondu, má povinnost u indikátorů podpořených osob
sledovat a vykazovat také rozpadové indikátory v členění dle přílohy 23 Nařízení Komise (ES) 1828/2006 (tzv. annexové indikátory).

V

počátcích realizace OP VK řídicí orgán (ŘO) získával hodnoty
výpočtem v rámci evaluační studie. Evropská komise však tento
postup neakceptovala a jednoznačně požaduje získávání hodnot
přímo u příjemců.
ŘO proto rozhodl, že všechny projekty předložené do výzev vyhlášených
od začátku roku 2011 budou mít povinnost sledovat a vykazovat annexové indikátory. Tato povinnost je zakotvena v Metodice monitorovacích
indikátorů, a to od její 3. verze, která je platná od 22. 8. 2011. Na Metodiku monitorovacích indikátorů odkazuje jak Příručka pro žadatele, tak Příručka pro příjemce.

Přehled annexových indikátorů relevantních pro OP VK
74104

Zaměstnaní

74108

74118

Neaktivní osoby celkem
Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě
(žáci, studenti a učni)
Mladí lidé 15–24 let

74109

74119

Starší pracovníci 55–64 let

74125

Menšiny

74126

Migranti

74127

Zdravotně znevýhodnění

74128

Ostatní znevýhodněné skupiny

74141

Základní ISCED 1 a 2

74142

Střední ISCED 3

74143

Nástavbové studium ISCED 4

74144

Vysokoškolské ISCED 5 a 6

V projektové žádosti příjemce annexové indikátory neuvádí, neboť
u nich nelze stanovit cílovou hodnotu. (Zpravidla nelze předem říct, kolik
z podpořených osob bude migrantů, zdravotně postižených, starších 54
let apod.) Z toho důvodu není jejich naplnění nebo nenaplnění nikterak
hodnoceno. Avšak je nutné zde zdůraznit, že příjemce je vázán povinností
tyto indikátory sledovat a vykazovat a v případě nesplnění této povinnosti
se příjemce vystavuje riziku vyměření sankce.
Způsob, jakým bude hodnoty získávat, si stanoví sám příjemce na začátku
realizace projektu a zdokumentuje ho pro případné kontroly. Může
se jednat např. o vyplněnou přihlášku na akci, křížky u charakteristik
osoby v prezenční listině, případně anonymní dotazník vyplněný během
akce. Pokud někteří účastníci (ve výjimečných případech) odmítnou
dotazník vyplnit, může je příjemce dopočítat kvalifikovaným odhadem.
Hodnoty těchto indikátorů příjemce vykazuje v monitorovací zprávě
a dokládá pouze podpisem čestného prohlášení, které je zahrnuto
do ostatních bodů čestného prohlášení na konci monitorovací zprávy.

Vztahy mezi annexovými indikátory

Annexové indikátory nemají stanoveny cílové hodnoty, nicméně u nich
platí některé zákonitosti, které je třeba dodržet.
Tyto zákonitosti je tedy třeba dodržovat i na nižších úrovních – tedy na každém projektu.
Pro OP VK platí že:
• počet podpořených osob celkem (074100) musí být roven součtu počtu
zaměstnaných (074104) a neaktivních celkem (074108)
• počet neaktivních celkem (074108) musí být vyšší nebo stejný jako počet
neaktivních ve vzdělávání (074109)
• u indikátorů podpořených osob – pedagogů (074165) musí být počet
podpořených osob roven součtu počtů podpořených osob dle
dosaženého vzdělání (074141+074142+074143+074144) u indikátorů
podpořených osob – žáků a studentů (074114, 061200, 061210, 074155)
musí být počet podpořených osob roven počtu neaktivních ve vzdělávání
(074109) a zároveň počtu neaktivních celkem (074108)
• u indikátorů podpořených osob – pedagogů (074165) musí být počet
podpořených osob roven počtu zaměstnaných (074104)
Z výše uvedených důvodů ŘO apeluje na příjemce, aby řádně plnili
povinnost vykazování annexových indikátorů s dodržením výše
uvedených vazeb.

Další vztahy mezi indikátory
I mezi dalšími monitorovacími indikátory (kromě annexových) jsou v OP
VK nastaveny vztahy, které je třeba dodržovat a kontrolovat:
• Ve všech indikátorech podpořených osob je vždy celkový počet roven
součtu mužů a žen. To platí všude, kromě indikátoru 074114 v oblasti podpory 1.2, kam se připočítávají navíc ještě podpoření rodiče žáků se SVP.
• Počet úspěšně podpořených osob (074600) nemůže být menší než
počet podpořených osob celkem (074100). To platí obdobně i pro jejich
podřízené indikátory (074155 a 074655, 074165 a 074665, atd.).
• Nově vytvořený/inovovaný produkt s komponentou ŽP (064312) se
zároveň započítává i do MI Počet nově vytvořených/inovovaných
produktů (064310). Totéž se týká i všech ostatních dílčích indikátorů
produktů (064311, 064313, 064317–22).
• Poměrně složitá struktura vzájemných vazeb je dána nápočtovými
a rozpadovými pravidly podpořených a úspěšně podpořených osob. Tyto
vztahy jsou pro jednotlivé oblasti podpory znázorněny ve schématech
na konci Metodiky monitorovacích indikátorů.

Pro kontrolu na místě musí být příjemce schopen vše řádně doložit včetně
systému evidence či způsobu získávání dat.

§ § § Práva kontrolované osoby § § §

P

oslední dvě čísla Newsletteru OP VK se mj. věnovala způsobu podání
námitek v I. a II. instanci proti postupu poskytovatele při administraci
monitorovací zprávy a žádosti o platbu. Práva kontrolované osoby,
a to v případech výkonu veřejnosprávní kontroly na místě a auditního
šetření, jsou blíže popsána zde http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/
prava-kontrolovane-osoby. Článek shrnuje především možnosti příjemce,

jak vyjádřit nesouhlas s případnými kontrolními závěry a využít tak veškeré
nástroje pro vysvětlení případných nedorozumění a následnou úpravu
zjištění kontrolního orgánu. V této souvislosti je však nutné podotknout, že
argumentace kontrolované osoby, použitá v rámci popisovaných praktik
pro rozporování zjištění kontrolního orgánu, musí být předložena spolu
s důkazními prostředky prokazujícími pravdivost daného tvrzení.
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Požadavky na dokládání průběhu
veřejné zakázky
financované z projektu OP VK
Odbor CERA MŠMT se velmi často setkává s tím, že podklady k uskutečněné veřejné zakázce nejsou dokládány kompletní. Za účelem
urychlení kontroly monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, odbor CERA žádá příjemce, aby před odevzdáním monitorovací zprávy obsahující doklady k provedenému výběrovému řízení, provedli kontrolu úplnosti těchto dokladů.

P

ro účely osvědčení správnosti postupu zadavatele při zadávání zakázky jsou při kontrolách dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole vyžadovány dle typu výběrového řízení následující dokumenty:

U Zakázek zadávaných podle Příručky pro příjemce finanční podpory
z OP VK: zakázky malého rozsahu při předpokládané hodnotě plnění
nejméně 200 000 Kč a nedosahující 1 000 000 Kč bez DPH pro zakázky
na služby a dodávky a nedosahující 3 000 000 Kč bez DPH pro zakázky
na stavební práce nebo zakázky na dodávky a služby s vyšší hodnotou,
uvedené v §18 odst. 1 nebo 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též ZVZ):
• text výzvy k podání nabídky (příp. oznámení o zahájení zadávacího řízení)
a další dokumenty vymezujících předmět zakázky (zejména zadávací
dokumentace a technická specifikace vč. všech příloh), a to vč. dokladů
prokazujících jejich odeslání osloveným dodavatelům (resp. zveřejnění
na stránkách poskytovatele či profilu zadavatele-dobrovolně),
• d odatečné informace k zadávacím podmínkám, příp. odpovědi
na »dotazy« dodavatelů vč. dokladů prokazujících jejich odeslání
a uveřejnění stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno oznámení
o zahájení výběrového řízení, resp. výzva k podání nabídek,
• jmenování hodnotící komise, resp. komise pro otevírání obálek, vč.
čestného prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti, příp. pověření
zadavatele k otevírání obálek a hodnocení nabídek tzv. pověřenou
osobou,
• protokol/zápis o posouzení a hodnocení nabídek podepsaný přítomnými
členy hodnotící komise, resp. pověřenou osobou,
• oznámení o výsledku výběrového řízení odeslané všem uchazečům, kteří
podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek a to vč. dokladů prokazujících
odeslání,
• oznámení o vyloučení nabídky odeslané všem uchazečům, jejichž
nabídka byla vyloučena, a to vč. dokladů prokazujících odeslání,
• doklad o uveřejnění oznámení o výsledku výběrového řízení na webových
stránkách poskytovatele podpory (MŠMT nebo ZS), příp. na profilu
zadavatele, je-li zveřejnění vyžadováno,
• smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, vč. všech změn a dodatků,
a to vč. dokladu o uveřejnění na profilu zadavatele, MŠMT či ZS (je-li
uveřejnění vyžadováno).
U veřejných zakázek zadávaných zcela dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:
• text výzvy k podání nabídky/jednání a další dokumenty vymezujících
předmět zakázky (zejména zadávací dokumentace a technická
specifikace vč. všech příloh), a to vč. dokladů prokazujících odeslání
osloveným dodavatelům,
•d
 oklad o uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele, jeli to zákonem vyžadováno (viz §26 ZVZ), příp. na webových stránkách
poskytovatele podpory (MŠMT či ZS), je-li zveřejnění dobrovolně
provedeno,

• Oznámení o zakázce, vč. dokladu prokazujícího jeho odeslání k uveřejnění
ve Věstníku VZ, je-li zakázka zahajována Oznámením o zakázce,
• dodatečné informace k zadávacím podmínkám, příp. odpovědi na žádosti
dodavatelů o dodatečné informace vč. dokladů prokazujících jejich
odeslání a uveřejnění stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno
oznámení o zahájení zadávacího řízení resp. výzva k podání nabídky/
jednání,
• jmenování hodnotící komise, resp. komise pro otevírání obálek, vč.
čestného prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti,
• protokol o otevírání obálek podepsaný přítomnými členy komise pro
otevírání obálek,
• protokol o posouzení kvalifikace podepsaný zadavatelem nebo přítomnými
členy hodnotící komise nebo členy komise pro posouzení kvalifikace,
• z právu o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsanou
přítomnými členy hodnotící komise,
• rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, podepsané
zadavatelem a odeslané všem uchazečům, kteří podali nabídku ve lhůtě
pro podání nabídek, a to vč. dokladů prokazujících odeslání, pokud
toto oznámení nebylo uveřejněno na profilu zadavatele (v případě, že si
zadavatel tuto možnost v zadávacích podmínkách vyhradil),
• doklad o uveřejnění rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na profilu
zadavatele (v případě, že si zadavatel tuto možnost v zadávacích
podmínkách vyhradil),
• oznámení rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení odeslané
všem uchazečům, jejichž nabídka byla vyloučena, a to vč. dokladů
prokazujících jejich odeslání, pokud toto oznámení nebylo uveřejněno
na profilu zadavatele (v případě, že si zadavatel tuto možnost v zadávacích
podmínkách vyhradil),
• Oznámení o zadání zakázky, vč. dokladu prokazujícího jeho odeslání
k uveřejnění ve Věstníku VZ,
• smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, vč. všech změn a dodatků,
a to vč. dokladu o uveřejnění na profilu zadavatele,
• odeslání informace o uzavření smlouvy, druhému a třetímu uchazeči
v pořadí,
• písemná zpráva zadavatele, vč. dokladu o uveřejnění na profilu zadavatele,
• skutečnou výši (doposud) uhrazené ceny, vč. dokladu o uveřejnění
na profilu zadavatele
• seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky zadavatel uhradil
více než 10% nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 %
z celkové ceny zakázky, vč. dokladu o uveřejnění na profilu zadavatele.
Požadavky na předkládání materiálů se mohou v rámci OP VK mírně lišit
dle jednotlivých poskytovatelů a formy kontroly – administrativní/na místě.

Kontakty
Korespondenční adresa:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor Řízení OP VK/Odbor CERA
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Kontaktní adresa:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor Řízení OP VK/Odbor CERA
Budova CORSO IIA
Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8,

e-mail: opvzdelavani@msmt.cz
www.msmt.cz
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