Výpočet výsledného bodového hodnocení žádostí o podporu
předložených do 2. kola výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum

Tento dokument vysvětluje způsob výpočtu výsledného bodového hodnocení žádostí o podporu, které
úspěšně prošly fází kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí a 1. krokem fáze věcného hodnocení
2. kola hodnocení1.
Z důvodu řádného ukončení fáze věcného hodnocení žádostí, předložených do 2. kola hodnocení,
musel být formálně proveden 3. krok 2. kola věcného hodnocení i u žádostí, které neobsahují aktivitu
c) Budování nového výzkumného centra na území hl. m. Prahy nebo stavební část aktivity b) a tento
krok hodnocení je pro ně nerelevantní. Těmto žádostem bylo tedy v rámci 3. kroku věcného hodnocení
přiděleno „fiktivních“ 100 bodů.
V souvislosti s výše uvedenou skutečností dochází v IS KP14+ u všech žádostí k nesprávnému výpočtu
výsledného bodového hodnocení. Výsledný počet bodů, zobrazený v systému IS KP14+, není vypočítán
v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část a dokumentem Postup pro úspěšné
žadatele ve výzvě 02_16_019 Excelentní výzkum, zveřejněným dne 28. 2. 2017, nýbrž jako součet bodů
z 1. kola a z 2. a 3. kroku 2. kola. Pro zjištění správného výsledného bodového hodnocení žádosti je
tedy nutné, aby žadatelé provedli jeho přepočet dle uvedeného algoritmu.
Žádosti, pro které je 3. krok nerelevantní (byl proveden pouze „fiktivně“):
Celkový výsledek v bodech mínus 100
Žádosti, u kterých byl hodnocen 3. krok 2 externími hodnotiteli:
Celkový výsledek v bodech mínus průměr z bodového hodnocení obou hodnotitelů ve 3. kroku
Žádosti, u kterých byl hodnocen 3. krok 2 externími hodnotiteli a následně arbitrem:
Celkový výsledek v bodech mínus bodové hodnocení arbitra ve 3. kroku
Analogický přepočet bude proveden rovněž ze strany ŘO OP VVV a výsledné pořadí projektů bude
sestaveno na základě takto přepočtených bodů.
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Žadatelů, jejichž žádost byla vyřazena v 1. kroku 2. kola věcného hodnocení, se výše uvedené netýká, 2. ani 3. krok nebyl
proveden a výsledkem fáze věcného hodnocení ve 2. kole je status „Nevyhověl“.

