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Jak podat projekt

1.Zajistit souhlas fakulty s podáním projektu – podpis
děkana/tajemníka fakulty.

2.Poslat souhlas fakulty a informaci o podání projektu proj.
manažerovi na PSUP, který založí projekt v MS 2014+.

3.Nejpozději do 18.8.2016 doručit zafinalizovanou žádost, vč.
příloh k projektu na PSUP k zajištění el. podpisu.



Výzva

Rozvoj výzkumně zaměřených
studijních programů

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Základní informace k výzvě

• Název výzvy: Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů

• Číslo výzvy: 02_16_018

• Prioritní osa: PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro

výzkum a vývoj

• Specifický cíl: SC 5 – Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s

výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje



Základní informace k výzvě
- Vyhlášena dne 5.2.2016
- Ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 9. 2016 do 14 hod.
- Předání na PSUP k zajištění podpisu: 18.8.2016
- Jednokolový model hodnocení

- Min. délka trvání projektů: 24 měsíců (2 roky)
- Max. délka trvání projektů: 72 měsíců (6 let)
- Ukončení fyzické realizace: nejpozději do 30. 09. 2022
- Udržitelnost není vyžadována



Základní informace k výzvě
- Fond: Evropský sociální fond (ESF)

- Alokace: 550 000 000 Kč
- Min. celkové způsobilé výdaje: 1 500 000 Kč
- Max. celkové způsobilé výdaje: 15 000 000 Kč

- Způsob financování: ex-ante
- Výše 1. zálohové platby: max. 20% celkových způsobilých

výdajů



Oprávnění žadatelé
• Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, které zároveň splňují
definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro
státní podporu VaVaI 2014/C 198/01:

- veřejné vysoké školy,
- státní vysoké školy (organizační složky státu),
- soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření

zisku vykonávající veřejně prospěšnou činnost - soukromé
vysoké školy (o. p. s),

- ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o).



Partnerství
- Aktivita č. 3 – povinné partnerství se zahraniční VŠ (Letter of intent),
- Aktivity č. 4 – povinné partnerství na národní úrovni (mimo

spolupráce fakult jedné VŠ).
- Pro ostatní aktivity není partnerství povinně vyžadováno.

Oprávnění partneři (mimo aktivitu č. 3)
Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle
Rámce pro státní podporu VaVaI 2014/C 198/01:
- organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních

složek státu,
- veřejné vysoké školy, výzkumné organizace,
- soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
- ostatní subjekty.



Územní zaměření výzvy
Místo dopadu realizace je území České republiky, tedy území méně
rozvinutých regionů i více rozvinutých regionů.

Přípustné místo realizace
- Operace musí být realizovány na území České republiky, s výjimkou

aktivit č. 3, 5 a 7, kdy může být místo realizace území EU.

Oprávněnost nebude posuzována pouze z hlediska území, na kterém
budou probíhat aktivity projektu, ale i z hlediska dopadu aktivit
projektu na cílovou skupinu. To znamená, že aktivity nemusí být
nutně realizovány pouze v daném území, ale musí být vždy ve
prospěch cílové skupiny z určeného/určených regionu/regionů.



Věcné zaměření výzvy

Cílem výzvy je umožnit rozvoj lidských zdrojů 
pro výzkum a vývoj prostřednictvím rozvoje 

výzkumně zaměřených studijních programů, 
a to ve vazbě na strategii VŠ a priority RIS3 
strategie. Výzkumně zaměřeným studijním 
programem se rozumí doktorský studijní 

program.



Popis podporovaných aktivit
• Povinná aktivita: Aktivita č. 1: Řízení projektu 

• Povinně volitelné aktivity 2 - 4:  
- Musí být minimálně jedna
- Musí vést k akreditaci

• Nepovinné doplňující aktivity 5 - 7:  
- K povinně volitelným aktivitám 2,3,4

• Doporučené aktivity



Povinná aktivita
Aktivita č. 1: Řízení projektu
• Nastavit postupy řízení projektu tak, aby zajišťovaly průběžné
řízení a kontrolu realizace projektu. Kvalitně nastavený systém
řízení umožní včas identifikovat případná rizika a eliminovat
jejich dopad na realizaci projektu.

• Obsahem popisu musí být:
- složení realizačního týmu složeného z administrativního a
odborného týmu,
- popis případných podpůrných systémů (například SharePoint)

sloužících k efektivnímu řízení projektu,
- další informace k řízení projektu (například porady aj.).

• Příloha Realizační tým: PPČ, výše a druh pracovního poměru.



Povinně volitelné aktivity
Aktivita č. 2: Tvorba a rozvoj výzkumně zaměřených 
studijních programů

• V souladu se strategií VŠ a s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami
trhu práce v oblasti výzkumu a vývoje (soulad s RIS 3); podporována je
tvorba a rozvoj programů a jejich realizace i v cizím jazyce.

• Nový (vytvořený) SP = studijní program, který nově obsahuje min.
jeden nový obor, tj. obor doposud v rámci programu nevyučovaný.

• Modernizace SP = úprava obsahu stávajícího SP, která vyústí
v reakreditaci.



Úpravou obsahu studijního programu v době platnosti akreditace se rozumí:

• Změna týkající se profilu absolventa studijního programu a jeho uplatnění v praxi, s
cílem jej zkvalitnit (nikoli nutně rozšířit).

• Změna zvyšující kvalitu absolventů daného studia a jejich uplatnění v praxi
prostřednictvím zavedení nebo rozšíření praxe studentů v profilujících předmětech
studijního plánu nebo změna zahrnuje požadavky institucí využívajících absolventy
daného oboru promítnuté do příslušného studijního plánu.

Za úpravu obsahu studijního programu nelze bez splnění výše uvedených
podmínek považovat:

• Vznik pouze nové formy studia např. překlopením studijního programu do distanční
formy studia nebo akreditaci studijního programu v cizím jazyce, pokud je již stejný
studijní program akreditován v jazyce českém nebo jiném.

• Řešitelé budou v době implementace projektových aktivit postupovat v souladu s
platnou legislativou, jakožto i legislativou, která vešla v platnost během doby
řešení projektů.



Povinně volitelné aktivity
Aktivita č. 3: Tvorba výzkumně zaměřených studijních 
programů typu joint a multiple degree

• Tvorba mezinárodního výzkumně zaměřeného doktorského SP se
společným kurikulem, tvorba doktorských studijních programů
pod dvojím vedením (individuální studijní plány).

• Povinné partnerství s minimálně jednou zahraniční VŠ
(bilaterální či konsorciální dohoda).



Povinně volitelné aktivity
Aktivita č. 4: Tvorba a rozvoj doctoral school na národní
úrovni včetně podpory interdisciplinarity a spolupráce

• Vytvoření/modernizace společného výzkumně zaměřeného
studijního programu mezi fakultami VŠ, mezi VŠ navzájem a VŠ
a subjekty VaV.

• Povinné partnerství na národní úrovni (pouze v případě
spolupráce mezi fakultami jedné VŠ není nezbytné partnerství
uzavírat).



Nepovinné doplňující aktivity
Aktivita č. 5: Podpora Ph.D. studentů

• Podpora 20% nejúspěšnějších studentů Ph.D. v rámci
vytvořených či modernizovaných výzkumně zaměřených
studijních programů formou zahraniční praxe na dobu
maximálně 6 měsíců (žadatel v žádosti uvede informace o těchto
zahraničních praxích).

• Výběr v kompetenci vysoké školy, která v rámci žádosti předloží
způsob výběru studentů.

• Náklady na tuto aktivitu jsou uznatelné od zahájení výuky
ve vytvořeném či modernizovaném výzkumně
zaměřeném studijním programu po udělení akreditace.



Nepovinné doplňující aktivity
Aktivita č. 6: Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při 
vytváření výzkumně zaměřených studijních programů

• Zapojení odborníků z praxe a zahraničí do tvorby a 
modernizace výzkumně zaměřeného studijního programu a 
její celková délka by v součtu neměla přesáhnout 6 měsíců.

• Náklady pro tuto aktivitu jsou uznatelné do doby podání 
žádosti o akreditaci.



Nepovinné doplňující aktivity
• Aktivita č. 7: Podpora zahraničních stáží akademických

pracovníků a výzkumných pracovníků (zejména post doktorandů) s
cílem využití příkladů dobré praxe v oblasti přípravy a rozvoje
výzkumně zaměřených studijních programů.

• Krátkodobé stáže do maximální délky 1 měsíce akademickým a
výzkumným pracovníkům podílejícím se na tvorbě a modernizaci
výzkumně zaměřeného studijního programu s cílem získat praxi ohledně
tvorby výzkumně zaměřených studijních programů pro využití k jejich
tvorbě.

• Náklady pro tuto aktivitu jsou uznatelné do doby podání žádosti o
akreditaci.

• Stáží se rozumí výzkumná praxe mimo mateřskou (vysílající) org.



Doporučené aktivity
• Žádosti budou bodově zvýhodněny v rámci věcného

hodnocení.

• Realizace doporučených aktivit nebude financována z OP
VVV, tzn. náklady na její/jejich realizaci jsou nezpůsobilé a
žadatel je nesmí uvádět v rozpočtu žádosti o podporu.

• Způsob zapracování v kompetenci žadatele.



Doporučené aktivity
• Stáže studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů relevantních

ke studovanému výzkumně zaměřenému studijnímu
programu.

• Individuální výuka a zapojení studentů bakalářských a
magisterských studijních programů do výzkumu.

• Získávání a zapracování klíčových a perspektivních
výzkumných a akademických pracovníků (včetně
zahraničních) pro výzkumně zaměřené studijní programy.



Popis vyloučených aktivit

• Výuka a její zajištění v akreditovaných výzkumně
zaměřených studijních programech.

• Stavby, dobudování, rekonstrukce, upgrade infrastruktury
nebo úprava prostorů.



Cílová skupina
- pracovníci výzkumných organizací,
- akademičtí a ostatní pracovníci VŠ,
- studenti VŠ.

Návaznost na strategie
- Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií

pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3
strategie) a/nebo jejími příslušnými krajskými přílohami.

- Soulad se strategickým dokumentem VŠ.



Monitorovací indikátory
……
Indikátory výstupu

Indikátor Měrná 
jednotka Popis

Počet nových či 
modernizovaných výzkumně 

zaměřených studijních 
programů akreditovaných i pro 

výuku v cizím jazyce

programy

Pro aktivity č. 2‐4
V příloze Žádosti o podporu – Přehled klíčových výstupů k 
naplnění indikátoru projektu ESF, je třeba uvést dílčí klíčové 

výstupy indikátoru.

Počet nově poskytovaných 
služeb akademickými 

pracovníky a odborníky ze 
zahraničí ve výzkumně 
zaměřených studijních 

programech

služby

Pro aktivity č. 3 a č. 6
Jedná se o poskytnutou službu (ne podpořené osoby), kterou 

využije škola pro přípravu studijního programu i výuku. Poskytnutá 
služba je míněna v tomto případě i na základě pracovně právního 

vztahu.
Jedna služba se rovná práce jednoho pracovníka pro jeden projekt 

(na tvorbě jednoho či vícero studijních programů). V tomto 
případě se do služeb započítávají i pracovní smlouvy.



Monitorovací indikátory
……
Indikátory výstupu

Indikátor Měrná 
jednotka Popis

Počet studentů výzkumně 
zaměřených studijních 

programů a Ph.D. studentů, 
kteří se zúčastnili stáže

osoby

Povinný indikátor pro povinnou aktivitu č. 2, 3 a 4 a doplňující 
aktivitu č. 5 Podpora talentovaných PhD.

Započítáváni budou PhD. studenti, kteří se zúčastnili stáže v rámci 
projektu OP VVV.

Celkový počet účastníků osoby

Počet osob vykazovaný v indikátoru „Počet studentů…“ snížený o 
případnou opakovanou podporu – tj. každá konkrétní osoba 

podpořená v rámci projektu se vykazuje pouze jednou. Ke každé 
zde vykázané osobě se vykazují také indikátory podle annexu č. 1 

Nařízení č. 1304/2013 v kartě účastníka.
Účastník se započítá ve chvíli, kdy splní minimální hranici bagatelní 

podpory.



Monitorovací indikátory
……
Indikátory výsledku

Indikátor Měrná 
jednotka Popis

Počet absolventů prvních 
ročníků v nových či 

modernizovaných výzkumně 
zaměřených studijních 

programech akreditovaných i 
pro výuku v cizím jazyce

studenti

Pro aktivity č. 2‐4.
V rámci projektu se student započte jednou, a to ve chvíli, kdy 

bude zapsán do druhého ročníku vytvořeného/modernizovaného 
studijního programu.

Počet podpořených spoluprací spolupráce Pro aktivitu č. 4



Způsobilost výdajů
• Přiměřenost výdaje - hospodárné, efektivní, účelné.
• Věcná způsobilost - Všechny náklady musí být spjaté s

uznatelnými aktivitami, v případě částečného využití pro
projekt je způsobilá pouze daná část.

• Monitorovací období - 6 měsíců

• Spolufinancování - 5 % celkových způsobilých výdajů
projektu.

• Věcné příspěvky - jsou způsobilé pouze do výše 
spolufinancování, tj. skutečně čerpaných celkových 
způsobilých výdajů projektu – pouze dobrovolnická práce.



Způsob vykazování výdajů

• Forma zjednodušeného vykazování financováním paušální
sazbou 40 % přímých způsobilých nákladů na zaměstnance
za účelem pokrytí zbývajících způsobilých nákladů na
projekt.

• Vykazovány budou pouze přímé osobní náklady.
• V případě, že při následné kontrole bude část osobních

nákladů klasifikována jako nezpůsobilá, stane se
nezpůsobilou i odpovídající část ostatních nákladů určená
paušální sazbou.



Osobní výdaje
Způsobilé výdaje:
• Hrubá mzda/plat,
• DPP/DPČ,
• Odvody na sociální a zdravotní pojištění,
• Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a ostatní

obligatorní výdaje (SF),
• Dovolená dle úvazku a zapojení do projektu (neplánuje se

do projektu),
• Nemocenská (neplánuje se do projektu).



Osobní výdaje
• Mzdy/platy v místě a časně obvyklé
• Vnitřní směrnice organizace
• Stanovení sazby pomocí ISPV 

(http://www.mpsv.cz/ISPV.php), sazba v kvartilu Q3

• Maximální limit hrubé způsobilé měsíční mzdy/platu pro 
OP VVV je 56 000 Kč nebo 390 Kč/hod.

• Klíčový pracovník – max. 72 800 Kč.
• Excelentní pracovník – max. 84 000 Kč.



Přílohy žádosti o podporu
• Čestné prohlášení
• Doklad o právní subjektivitě žadatele/partnera
• Harmonogram klíčových aktivit
• Realizační tým
• Komentář k rozpočtu
• Doklady prokazující splnění definice oprávněného žadatele
Organizace pro výzkum a šíření znalostí

• Prohlášení o splnění/nesplnění definice výzkumné
organizace dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací



Přílohy žádosti o podporu
• Doklad o ročním obratu nebo o finančním zdraví

žadatele/partnera – v případě VŠ výroční zprávy
• Čestné prohlášení o doložení obratu (v případě nedoložení
obratu)

• Prokázání vlastnické struktury žadatele/příjemce
• Principy partnerství a prohlášení o partnerství (pokud není

uzavřena smlouva o partnerství)
• Smlouva o partnerství (pokud je již uzavřena)
• Memorandum o spolupráci nebo Letter of intent (v případě

nedoložení Smlouvy o partnerství)



Přílohy žádosti o podporu
• Doložení způsobu výběru PhD studentů (aktivita č. 5)
• CV členů odborného týmu (aktivita č. 6)
• Potvrzení o návaznosti aktivit na strategické cíle Národní RIS3

strategie
• Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF
• Popis úprav obsahu studijních programů
• Materiálně-technické a infrastrukturní zabezpečení aktivit

projektu
• Přehled aktivit výzvy a jejich provázanost s rozpočtem
• Analýza rizik
• Identifikace styčných bodů (aktivit) mezi strategickými cíli 

vysoké školy a strategickými cíli (aktivitami) OP VVV



Dotazy?



Výzva

Výzkumné infrastruktury pro 
vzdělávací účely – budování 

či modernizace
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Základní informace k výzvě
Identifikace výzvy

• Název výzvy: Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či 
modernizace

• Prioritní osa: PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 

• Investiční priorita: IP 1 – Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro 
rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména 
těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu 

• Specifický cíl: SC 3 – Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely

• Číslo výzvy: 02_16_017



Základní informace k výzvě
Komplementární výzva

„Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů“ 

V návaznosti na jednu ESF žádost o podporu může žadatel 

předložit max. 2 ERDF žádosti o podporu. 



Základní informace k výzvě
Časové nastavení
Datum zahájení příjmu žádostí: 5. 2. 2016
Datum ukončení příjmu žádostí: 1. 9. 2016 do 14 hod.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 9. 2022

Minimální délka trvání projektu: 24 měsíců
Maximální délka trvání projektu: 72 měsíců



Základní informace k výzvě
Finanční alokace
Alokace na výzvu: 3 500 000 000 Kč 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 2 000 000 Kč 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 200 000 000 Kč 

Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj 

Způsob financování: Ex ante financování

Výše 1. zálohové platby: max. 20 % z celkových způsobilých výdajů 
projektu 



Základní informace k výzvě
Oprávnění žadatelé
Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí 
dle definice Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 
(2014/C 198/01): 
• organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních 

složek státu, 
• veřejné vysoké školy, výzkumné organizace, 
• soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou 

činnost, 
• ostatní subjekty. 



Základní informace k výzvě
Partnerství
Účast partnera v projektu musí být nezbytná a musí být náležitě 
zdůvodněna. 
Povinný partner u subjektů, které nejsou VŠ – vysoká škola garantující 
vytvořený/modernizovaný výzkumně zaměřený studijní program, pro nějž 
bude infrastruktura pořízena
Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle 
definice Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 
198/01): 
• organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních 

složek státu, 
• veřejné vysoké školy, výzkumné organizace, 
• soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, 
• ostatní subjekty. 



Věcné zaměření výzvy

• Cílem výzvy je rozvoj kvalitní infrastruktury výzkumně zaměřených 
studijních programů v souladu s potřebami identifikovanými v RIS3 
strategii a strategii zapojené vysoké školy, z důvodů zatraktivnění 
zázemí pro VaV ve výuce a následně podpory lidských zdrojů a 
zlepšení podmínek vzdělávání spojené s výzkumem. 

• Výzkumně zaměřeným studijním programem se rozumí 
doktorský studijní program. 



Věcné zaměření výzvy

• Všechny aktivity musí být navázány na rozvoj/modernizaci výzkumně 
zaměřených studijních programů, které doplňují z hlediska 
infrastrukturálních potřeb:

a) návaznost investičních aktivit projektu na výzkumně zaměřený 
studijní program vytvořený či modernizovaný v rámci komplementární 
výzvy „Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů“.

Nebo
b) návaznost na výzkumně zaměřený studijní program 
vytvořený/modernizovaný v minulém programovém období.



Věcné zaměření výzvy
Popis podporovaných aktivit: 
a) Řízení projektu 
b) Zajištění moderní infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem 

a inovacemi, tedy pro potřeby výzkumně zaměřených studijních 
programů (např. přestavba, rozšiřování prostor). 

c) Zajištění přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkumně 
zaměřené studijní programy. 

d) Zajištění dodatečného podpůrného vybavení nezbytného pro 
kvalitu výzkumně zaměřených studijních programů včetně 
informační infrastruktury (materiál, hardware a osobní 
vybavení nezbytné pro studijní program aj.). 



Věcné zaměření výzvy
Popis vyloučených aktivit
• aktivity nesouvisející primárně se vzděláváním spojeným s výzkumem 

(např. ubytovací kapacity pro studenty, menzy) a infrastruktura sloužící 
k realizaci ekonomických aktivit nesouvisejících primárně s výzkumem, 
vývojem a vzděláváním; 

• výstavba a rekonstrukce infrastruktury nesouvisející se vzděláváním pro 
výzkum tj. jídelní a ubytovací prostory, sklady apod., rekonstrukce 
spojené se stavebními pracemi na vnější obálce budov (např. 
zateplování, výměna oken apod.) a modernizací nebo rozšiřováním 
centrálního technického provozního zázemí (kotle apod.); 

• výstavba nové infrastruktury, která nesouvisí se vznikem nových oborů 
(především technických), které jsou poptávány výzkumnými 
organizacemi a odvětvími náročnými na znalosti. 



Věcné zaměření výzvy
Cílová skupina: 
• pracovníci výzkumných organizací
• akademičtí a ostatní pracovníci VŠ
• studenti VŠ



Věcné zaměření výzvy
Návaznost na strategie:
• Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro 

inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) 
a/nebo jejími příslušnými krajskými přílohami – projekt je realizován v 
souladu s alespoň jednou generickou znalostní doménou nebo s 
alespoň jedním klíčovým odvětvím aplikací a aplikačním tématem 
uvedenými v Národní RIS3 strategii či regionální příloze.

• Soulad se strategickým dokumentem VŠ zpracovaný dle instrukcí 
uvedených v dokumentu „Informace ke zpracování strategických 
dokumentů vysokých škol pro potřeby čerpání finančních prostředků z 
OP VVV“ zveřejněný na www.msmt.cz. 

Žadatel popíše soulad a doloží jej v příloze k žádosti o podporu. 



Věcné zaměření výzvy
Udržitelnost: 
Udržitelnost projektu je stanovena po dobu 5 let od poslední platby 
příjemci (tj. od data, kdy projekt nabyl centrální stav „Projekt 
finančně ukončen ze strany ŘO“).
Udržitelnost se vztahuje na veškerou infrastrukturu pořízenou, 
vytvořenou, dobudovanou a modernizovanou v rámci realizace 
projektu. 
Výdaje spojené s financováním udržitelnosti výstupů projektu po 
dobu udržitelnosti jsou hrazeny z vlastních zdrojů příjemce.



Územní zaměření

Místo dopadu realizace je území České republiky. 

Projekty musí být realizovány na území České republiky. 

Aktivity musí být vždy ve prospěch cílové skupiny z určeného 
regionu. 



Monitorovací indikátory
Indikátory výstupů:

Indikátor Měrná 
jednotka Popis

Počet studentů, kteří využívají 
nově vybudovanou, rozšířenou 
či modernizovanou 
infrastrukturu pro výzkumně 
zaměřené studijní programy

studenti

Počet studentů vysokých škol, kteří využívají infrastrukturu pro 
výzkumně zaměřené studijní programy, nově vybudovanou, 
rozšířenou či modernizovanou ze zdrojů OP VVV.
V rámci projektu se student započte jednou, a to ve chvíli, kdy 
začne využívat infrastrukturu.

Počet nově vybudovaných, 
rozšířených či modernizovaných 
infrastruktur pro výzkumně 
zaměřené studijní programy

infrastruktury

Počet infrastruktur pro výzkumně zaměřené studijní programy. 
Infrastrukturou se rozumí materiální zázemí pro výchovu studentů 
v rámci programů, které propojují výuku, výzkum a vývoj a 
inovace (výstavba a vybavení informačních infrastruktur, 
knihoven, laboratoří, učeben).
Dokládá se přílohou Přehled klíčových výstupů k naplnění 
indikátoru projektu EFRR, je třeba uvést dílčí klíčové výstupy 
indikátoru.



Monitorovací indikátory
Indikátory výstupů:

Indikátor Měrná 
jednotka Popis

Rozšířené, zrekonstruované 
nebo nově vybudované 
kapacity bez záboru 
zemědělského půdního fondu

m2 užitné 
plochy

Environmentální indikátor.
Zvolí žadatelé, kteří plánují aktivity typu rozšíření, rekonstrukce 
nebo nově vybudované kapacity. Plocha rozšířených, 
zrekonstruovaných nebo nově vybudovaných kapacit v m2 užitné 
plochy celkem, tj. rekonstrukce stávajících prostor a dále nástavby 
nebo nově vybudované kapacity, kde nedochází k záboru nové 
půdy (zkolaudovaných nebo povolených k užívání). V případě 
vícepodlažních staveb se započítává vždy jen plocha půdorysu.



Monitorovací indikátory
Indikátory výsledků:

Přehled monitorovacích indikátorů je uveden v příloze č. 1 výzvy.

Indikátor Měrná 
jednotka Popis

Podíl studentů doktorského 
studia využívajících 
infrastrukturu na VŠ

%

Podíl studentů doktorského studia VŠ využívajících infrastrukturu 
pro výzkumně zaměřené studijní programy, nově vybudovanou, 
rekonstruovanou či rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu 
ze zdrojů OP VVV, vůči celkovému počtu studentů doktorského 
studia na VŠ. Počet studentů využívajících infrastrukturu bude 
zjišťován na základě rozvrhu příslušných místností a počtu 
studentů zapsaných do programů využívajících tyto místnosti, 
případě z přístrojových deníků laboratorního vybavení.



Způsobilé výdaje
Časová způsobilost výdajů

• výdaje jsou časově způsobilé od 1. 1. 2015. 

• podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen 
nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o 
podporu. 

• před datem zahájení fyzické realizace projektu jsou způsobilé 
výdaje spojené s přípravou projektu.

• fyzická realizace musí být zahájena do 6 měsíců od vydání 
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.



Způsobilé výdaje
Věcná způsobilost výdajů:
• výdaje spojené s pořízením přístrojového, laboratorního vybavení 

pro provádění výuky spojené s výzkumem; 
• výdaje spojené s pořízením dodatkového vybavení pro provádění 

výuky spojené s výzkumem (materiál, hardware a osobní 
vybavení); 

• výdaje spojené s rekonstrukcí, modernizací, upgrade výzkumné 
infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem. 



Způsobilé výdaje
Kategorie způsobilých výdajů:
• Výdaje na přímé aktivity
a) Výdaje na přímé aktivity – investiční
b) Výdaje na přímé aktivity – neinvestiční
• Nepřímé náklady

Limity rozpočtu: 
• Kapitola rozpočtu Výdaje na přímé aktivity – neinvestiční – max. 

40 % z kapitoly rozpočtu Celkové způsobilé výdaje.



Způsobilé výdaje
Přímé výdaje – investiční
- výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého 

hmotného nebo nehmotného majetku s dobou použití delší než 
1 rok a částkou pořizovací ceny vyšší než 40 000 Kč u hmotného a 
vyšší než 60 000 Kč u nehmotného majetku;

Podle druhu:
• Pozemky
• Budovy a stavby
• Stroje a zařízení
• Hardware a osobní vybavení
• Dlouhodobý nehmotný majetek



Způsobilé výdaje
Přímé výdaje – investiční
• V případě aktivit konaných v prostorách, které nejsou v majetku 

příjemce/partnera, jsou u těchto aktivit z investičních výdajů 
způsobilé pouze investiční výdaje do přístrojů a vybavení, které 
lze z pronajatých prostor demontovat a odvézt. Pokud nejsou 
výdaje na instalaci vybavení do pronajatých prostor (stavební 
zabudování) součástí celkového výdaje na pořízení vybavení, 
hradí je příjemce z vlastních zdrojů. 

• Způsobilými přímými výdaji jsou v rámci pořizovací ceny budovy 
nebo stavby také výdaje na notářské a správní poplatky nutné pro 
realizaci stavby/rekonstrukce/ úpravy pláště budovy, stejně jako 
další výdaje, které je dle platné legislativy možné zahrnout do 
pořizovací ceny. 



Způsobilé výdaje
Přímé výdaje – neinvestiční
• Osobní náklady
- Odborné pozice projektu - zajišťují aktivity projektu 
- Administrativní tým - zajišťují chod projektu. Způsobilými přímými 

výdaji jsou výdaje související:
a) s úklidem, ostrahou či údržbou budovy/ stavby, která je 

výstupem projektu. 
b) administrací projektu (projektový, finanční manažer) a veřejných 

zakázek.
Varianty pro stanovení mezd/platů  - řídí se mzdovými limity, lze 
využít limitů pro klíčové/excelentní zaměstnance



Způsobilé výdaje
Přímé výdaje – neinvestiční
• Cestovní náhrady
- Zahraniční cesty realizované osobami zapojenými do projektu
- Cestovní náhrady zahraničním expertů, tzv. „per diems“

- Účel cesty musí souviset s projektem



Způsobilé výdaje
Přímé výdaje – neinvestiční
• Hmotný majetek a materiál
- Hardware a osobní výdaje
- Stroje a zařízení
- Materiál – vybavení a výzkumný či výukový materiál, které slouží 

pro odborné klíčové aktivity nebo přímou práci s cílovou skupinou

• Nehmotný majetek



Způsobilé výdaje
Přímé výdaje – neinvestiční
• Nákup služeb
- outsourcované služby 
- nájem a leasing
- správní a jiné poplatky

Způsobilými přímými výdaji jsou rovněž výdaje související s 
úklidem, ostrahou, údržbou či pojištěním budovy/stavby, která 
je výstupem projektu. Přímým výdajem je rovněž zajištění 
administrace veřejných zakázek. 



Způsobilé výdaje
Nepřímé náklady
Zjednodušené vykazování výdajů:
• nepřímé náklady 15 % způsobilých přímých výdajů na 

zaměstnance

Nepřímým nákladem se rozumí náklad, který vznikl při realizaci 
projektu či v jeho důsledku, ale jeho výše je odvozená nepřímo 
výpočtem paušální sazbou. Jedná se o náklady, které organizaci 
vznikají v souvislosti se zajištěním servisních činností, které nelze 
přímo přiřadit ke konkrétnímu projektu.
Nepřímé náklady jsou podrobně definovány v Příručce pro 
žadatele a příjemce – obecná část.



Způsobilé výdaje
Nepřímé náklady – VÝJIMKA z obecných pravidel
Výdaje na odměňování pracovníků:
• výdaje spojené s činnostmi administrativního týmu projektu (např. projektový manažer, finanční 

manažer, jejich asistenti, apod.); 
• zajištění ostrahy; 
• zajištění úklidu a čištění;
• administrace zadávacích řízení.

Výdaje za služby:
• zajištění opravy a údržby zařízení, 
• notářské a správní poplatky nutné pro realizaci projektu (např. ověřování dokumentů, znalecké posudky 

atd.); 
• úklidové a čisticí služby; 
• zajištění ostrahy; 
• administrace zadávacích řízení; 
• pojištění majetku nakupovaného či budovaného v rámci projektu. 



Nezpůsobilé výdaje

• výdaje spojené s výstavbou a rekonstrukcí infrastruktury nesouvisející 
primárně se vzděláváním, tj. jídelní a ubytovací prostory, sklady apod., 

• výdaje na rekonstrukce spojené se stavebními pracemi na vnější obálce 
předmětného objektu (např. zateplování, výměna oken apod.) a výdaje na 
modernizaci nebo rozšiřování centrálního technického provozního zázemí 
(kotle apod.), 

• výdaje spojené s nákupem infrastruktury sloužící k realizaci ekonomických 
aktivit nesouvisejících primárně s výzkumem, vývojem a vzděláváním; 

• výdaje spojené s instalací zařízení do pronajatých prostor (stavební 
zabudování), které nejsou součástí celkového výdaje na pořízení tohoto 
zařízení; 

• výdaje spojené s výstavbou nové infrastruktury, která nesouvisí se vznikem 
nových oborů/programů (především technických), které jsou poptávány 
výzkumnými organizacemi a odvětvími náročnými na znalosti. 



Finanční řízení
První zálohová platba:
- bude stanovena za základě předpokladu čerpání způsobilých 

výdajů v prvních dvou sledovaných obdobích,
- max. 20 % celkových způsobilých výdajů.

Spolufinancování:
Míra spolufinancování je pro žadatele, kterým je veřejná vysoká 
škola stanovena na minimálně 5 % celkových způsobilých výdajů.

Způsob spolufinancování žadatel popíše v žádosti o podporu.



Přílohy žádosti o podporu
• Čestné prohlášení
• Doklad o právní subjektivitě
• Harmonogram klíčových aktivit
• Realizační tým
• Komentář k rozpočtu
• Doklady prokazující splnění definice oprávněného žadatele 

Organizace pro výzkum a šíření znalostí
• Prohlášení o splnění/nesplnění definice výzkumné organizace dle 

zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací



Přílohy žádosti o podporu
• Doklad o ročním obratu nebo o finančním zdraví žadatele/partnera 

– v případě VŠ výroční zprávy
• Čestné prohlášení o doložení obratu (v případě nedoložení obratu)
• Principy partnerství a prohlášení o partnerství (pokud není 

uzavřena smlouva o partnerství)
• Smlouva o partnerství (pokud je již uzavřena)
• Prokázání vlastnické struktury žadatele/příjemce



Přílohy žádosti o podporu
• Popis udržitelnosti projektu
• Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu EFRR
• Pasportizační tabulky – infrastruktura a investiční vybavení 
• Soulad aktivit projektu s ESF aktivitami žadatele 
• Přehled aktivit výzvy a jejich provázanost s rozpočtem 
• Potvrzení o návaznosti aktivit na strategické cíle Národní RIS3 

strategie
• Analýza rizik 
• Identifikace styčných bodů (aktivit) mezi strategickými cíli vysoké 

školy a strategickými cíli (aktivitami) OP VVV



Přílohy žádosti o podporu
• Doklady dle stavebního zákona
• Projektová dokumentace a rozpočet stavby
• Doklady o prokázání vlastnických vztahů
• Ostatní povolení nezbytná pro realizace projektu
• Harmonogram výběrových řízení 



Přílohy žádosti o podporu
Cost-Benefit Analysis
• Nástroj CBA slouží k posouzení 3E (hospodárnost, efektivnost a 

účelnost) při hodnocení projektů. Výstupy lze využít k hodnocení 
ekonomického výkonu projektu, posouzení jeho udržitelnosti a 
společenského dopadu. 

• Finanční analýza – překládají žadatelé projektů, u kterých výše 
celkových způsobilých výdajů projektu dosáhla minimálně 5 mil. Kč (ti 
dokládají pro účely doložení udržitelnosti projektu, tj. zda je pro projekt 
zajištěn dostatek finančních zdrojů). Žadatel zpracovává finanční 
analýzu v modulu CBA MS2014+. 

• Ekonomická analýza – překládají žadatelé velkých projektů (nad 100 
mil. Kč celkových způsobilých výdajů). Analýza obsahuje posouzení 
rizik a předpokládaného dopadu na dané odvětví a na 
socioekonomickou situaci daného členského státu nebo regionu, a 
pokud je to možné a vhodné, ostatních regionů Evropské unie.



Hodnocení projektů
Schvalovací proces



Hodnocení projektů
Formální hodnocení
• Žádost o podporu byla podána v předepsané formě
• V žádosti o podporu jsou vyplněny všechny povinné údaje
• Žádost o podporu byla předložena v jazyce stanoveném výzvou
• Identifikační údaje žadatele jsou v souladu s výpisem z evidence
• Identifikační údaje partnera jsou v souladu s výpisem z evidence
• Žádost o podporu je podepsána statutárním zástupcem žadatele/partnera
• Předpokládaná doba realizace projektu je v souladu s podmínkami výzvy
• Projekt respektuje finanční limity rozpočtu v rámci dané výzvy
• Výše vlastních zdrojů žadatele v přehledu financování je uvedena v souladu 

s výzvou
• Podpora de minimis respektuje podmínky stanovené výzvou
• Finanční zdraví/Roční obrat organizace/společnosti žadatele



Hodnocení projektů
Kritéria přijatelnosti
• Žádost o podporu je svým zaměřením v souladu s cíli a aktivitami výzvy
• Cílové skupiny jsou v souladu s výzvou
• Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele vymezeného ve výzvě
• Partner projektu splňuje podmínky pro oprávněnost partnera
• Místo realizace a místo dopadu projektu je v souladu s podmínkami 

výzvy
• Aktivity projektu jsou pro žadatele jedinečné
• Doloženo zapojení partnera v souladu s výzvou
• Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových 

způsobilých výdajů stanovenou výzvou
• Žadatel uvedl návaznost projektu na ESF aktivity žadatele



Hodnocení projektů
Věcné hodnocení
1. krok
• Žádost je posuzována s ohledem na její potřebnost vzhledem k 

vazbě na komplementární ESF aktivity.
• Probíhá hodnocení prostřednictvím hodnotících kritérií.
• Není možné doporučit k financování žádost o podporu ERDF bez 

jasné vazby na aktivity ESF.



Hodnocení projektů
Hodnotící kritéria věcného hodnocení Max. počet bodů

Struktura a velikost administrativního týmu (úvazky včetně případného 
externího zajištění)  4

Struktura a velikost odborného týmu (úvazky včetně případného 
externího zajištění)  4

Potřebnost projektu 8

Dopad, hlavní přínosy a smysl projektu 5

Vymezení a přiměřenost cílových skupin 4

Soulad aktivit projektu vzhledem k ESF aktivitám komplementární výzvy 
žadatele nebo obdobným ESF aktivitám minulého programového období vylučovací

Věcný obsah a relevantnost aktivit 10



Hodnocení projektů
Hodnotící kritéria věcného hodnocení Max. počet bodů

Harmonogram a logická provázanost aktivit projektu 4

Řízení rizik ‐ připravenost na možná rizika a jejich řešení 5

Řízení rizik ‐ připravenost na možná rizika a jejich řešení 6

Realističnost plánu a harmonogramu výběrových řízení na 
dobudování/modernizaci/upgrade infrastruktury 4

Vhodnost zvolených indikátorů výsledků a výstupů 4

Přiměřenost a reálnost výsledků a výstupů projektu 4

Specifikace výstupu projektu 4



Hodnocení projektů
Hodnotící kritéria věcného hodnocení Max. počet bodů

Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu 
projektu 10

Obecné podmínky způsobilosti výdajů 5

Technická proveditelnost/Technické, přístrojové vybavení, stavební 
náklady 9

Aktivity podporující rovné příležitosti/udržitelný rozvoj/nediskriminaci vylučovací

Posuzuje se, zda je projekt svými aktivitami/obsahem v souladu s 
relevantními strategiemi uvedenými v textu výzvy a přispívá k jejich 
naplňování. 

5

CBA vylučovací

Udržitelnost 5



Hodnocení projektů
Věcné hodnocení
2. krok
• Je hodnocen soulad žádostí všech 4 výzev předložených jedním žadatelem
• Je posouzena proveditelnost projektů při splnění podmínek:
a) ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň 

doporučena k financování komplementární ESF žádost o podporu.
b) ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF 

žádosti o podporu, může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že 
je doporučena i druhá ERDF žádost.

c) ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o 
podporu, nemůže být doporučena k financování.

d) Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF 
žádostí o podporu, může být doporučena k financování pouze část 
nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za předpokladu, 
že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná.



Důležité termíny
• Zpřístupnění příjmu žádostí o podporu: 5. února 2016

• Ukončení příjmu žádostí o podporu: 1. září 2016 14:00 hod.

• Termín předání projektové žádosti PS UP k zajištění elektronického 
podpisu: 18. srpna 2016



Děkuji za pozornost.


