
 

 
 

ŘO OP VVV (dále jen „ŘO“) vydává metodický výklad č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – 

specifická část výzvy Smart Akcelerátor č. 02_15_004 (dále jen „PpŽP) ke kapitole 7.1.1.  

 

Daný výklad se vztahuje k problematice Národní/krajské výzkumné a inovační strategie pro inteligentní 

specializaci ČR (dále jen RIS3) a souvisí s problematikou pravidelného předkládání projednávání 

strategických krajských intervencí s Národním RIS3 manažerem. 

 

V kapitole 7.1.1 PpŽP je uvedeno: 

„Pro potřeby Národního  RIS 3 manažera budou zpracovány s koncem každého pololetí Zprávy krajské 

RIS 3 a budou mu předkládány nejpozději do dvou měsíců od ukončení pololetí. Tyto zprávy budou 

překládány taktéž ŘO OP VVV, a to v nejbližším sledovaném (monitorovacím) období.“ 

a dále provázáno s textem Metodického výkladu k Výzvě, str. 8, v tomto znění: 

„Pro potřeby Národního RIS 3 manažera budou zpracovány s koncem každého pololetí roku Zprávy 

krajské RIS3 a jednou ročně Zprávy o postupu realizace (vždy podle stavu k datu 31. 12. daného roku) 

a budou mu předkládány nejpozději do dvou měsíců od ukončení pololetí. Krajský RIS3 koordinátor 

projedná a zajistí přenos případných doporučení k této Zprávě od Národního RIS 3 manažera do další 

činnosti SmAcc . Návrh strategických projektů bude předložen Národnímu RIS 3 manažerovi. Národní 

RIS 3 manažer vydá Stanovisko k návrhu strategických projektů z hlediska jejich souladu s Národní RIS 

3 a Krajský RIS3 koordinátor zajistí případnou negociaci návrhu a následně přenos doporučení 

Národního RIS 3 manažera do SmAcc v kraji. Projednání doloží ve Zprávě krajské RIS3 a  monitorovací 

zprávě spolu se Stanoviskem Národního RIS 3 manažera. 

Tato činnost bude realizována v průběhu celého projektu s předpokladem udržitelnosti uvedené v textu 

výzvy.“  

K této části ŘO upřesňuje, že výše popsané podmínky pravidelného předkládání projednávání 

strategických krajských intervencí s Národním RIS3 manažerem a související Stanovisko Národního 

RIS3 manažera není ze strany ŘO vyžadováno. 

Hlavním důvodem je změna koncepčního přístupu Úřadu vlády ČR, Sekce pro VaVaI (gestora Národní 

výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (dále jen „Národní RIS3 strategie“)), 

k mechanismu koordinace a monitoringu krajské dimenze Národní RIS3 strategie.  

Úřad vlády ČR po převzetí gesce nad řízením Národní RIS3 strategie učinil několik zásadních kroků 

(např. účast zástupců gestora Národní RIS3 strategie na povinných/nepovinných konzultacích 
a workshopech příjemců Smart Akcelerátoru s ŘO, získávání aktuálních informací z krajské úrovně 
prostřednictvím strukturovaných formulářů, aktivní účast zástupců krajů na NIP, průběžná/operativní 

komunikace gestora se zástupci krajské úrovně apod.), které nahrazují původní účel Stanoviska s cílem 
odbourat nadbytečnou administrativní zátěž jak na straně gestora Národní RIS3 strategie, tak na straně 

příjemců i poskytovatelů dotace. 


