Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího
orgánu OP VVV (dále jen „Komise“)

I. Identifikace Komise
Datum jednání

28. 3. 2018

Čas zahájení jednání

9:30

Místo konání

Stříbrná zasedací místnost, 5. NP, Harfa Office
Park, Českomoravská 2420, Praha 9

Pořadí jednání Komise

1.

Číslo a název výzvy

02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Prioritní osa

PO 1

Vyhlašovatel

ŘO OP VVV MŠMT

Alokace výzvy

1 100 000 000,00 Kč

II. Složení Komise
Předseda Komise

Mgr. Petr Pavlík

Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem

Ing. Martina Houšková Beránková, Ph.D.
Ing. Dušan Kovač
Ing. Gabriela Kuncová CSc.
RNDr. Zdeněk Kváča
RNDr. Oldřich Stolín, Ph.D.
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů a oborových skupin
Pořadové číslo

1.

Název žadatele

Registrační číslo

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Inženýrství nových biomateriálů a biofarmak pro diagnózu a
léčbu cerebrovaskulárních a neurodegenerativních
onemocnění
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008451

Výsledný počet bodů

123,5

Oborová skupina

4 – Biologie

Název projektu

Členové Komise, kteří se
neúčastní projednávání
projektu

Podjatí

---

Nepřítomni

---

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku projednávání Žádosti
o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

6

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou a doporučením

Požadovaná výše finanční podpory

97 129 491,00 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených finančních
prostředků
Požadované úpravy rozpočtu

96 009 491,00 Kč

Kód

Název položky

1 120 000,00 Kč

Jednotková
cena

1.1.2.6.1.1.1.1 Organizace letní školy
1.1.2.6.1.1.1.2 Organizace pracovních setkání

0,00
0,00

Počet
jednotek
0,00
0,00

Celkem
0,00
0,00

Rozdíl konečné
částky a částky
ze žádosti o
podporu
-320 000,00
-800 000,00

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
Žadatel v rozpočtu (kromě položek v kapitole 1.1.2.1.1.1 Platy) zaměnil sloupce Cena jednotky a Počet jednotek.
Komise zavazuje žadatele k formální úpravě struktury rozpočtu.
1.1.2.3.1.1.1 Spotřební materiál pro biochemické experimenty
1.1.2.3.1.1.2 Běžné laboratorní chemikálie
1.1.2.3.1.1.3 Spotřební materiál pro buněčnou a molekulární biologii
1.1.2.3.1.1.4 Spotřební materiál pro buněčnou biologii a imunologii
1.1.2.3.2.2.1 Výzkumný spotřební materiál
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci výše uvedených položek jejich rozdělením do nově vytvořených
podrobnějších položek rozpočtu tak, aby bylo zřejmé, jaké konkrétní vybavení bude v rámci dané položky
pořizováno, a to zejména s ohledem na lepší kontrolovatelnost ze strany ŘO v průběhu realizace projektu.
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1.1.2.6.1.1.1.1 Organizace letní školy
Komise nad rámec návrhů obou hodnotitelů, na základě návrhu ŘO, zavazuje žadatele ke krácení výše uvedené
položky v plném rozsahu. Organizace letní školy nespadá mezi výzvou podpořené aktivity. Cílem výzvy je vytvoření
mezisektorového partnerství v rámci společně realizovaného výzkumu, nikoli organizace vzdělávacích akcí.
1.1.2.6.1.1.1.2 Organizace pracovních setkání
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedené položky v plném rozsahu. Ve Studii proveditelnosti je uvedeno,
že bližší informace k nákladům včetně určení počtu dní a počtu osob na akci jsou uvedeny v příloze č. 6 Podrobný
rozpočet. V této příloze jsou však uvedeny pouze obecné formulace o prospěšnosti a průběhu setkání, zcela chybí
počty dní a počty zúčastněných osob. Položka tak není dostatečně zdůvodněna a nelze posoudit její hospodárnost
a účelnost pro dosažení cílů projektu.
Komise doporučuje žadateli, aby audit (1.1.2.6.1.1.1.6 Audit projektu) byl proveden nikoliv až v závěru realizace
projektu, ale v jeho v průběhu jako pomocný nástroj ke správnému finančnímu řízení projektu.
Komise upozorňuje žadatele na povinnost vyhlašování výběrových řízení v souladu s Pravidly pro žadatele
a příjemce – obecná část, popřípadě dle Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Komise doporučuje
žadateli, aby při vyhlašování veřejné zakázky na zařízení využil požadované parametry výkonu, nikoliv technické
parametry konkrétního zařízení a dodavatele. Pokud by bylo výběrové řízené vypsané s původními parametry, bylo
by zadání diskriminační ve prospěch firmy VMK, kde je nabídka o 400 000,- Kč vyšší než nabídka firmy Siemens.
Komise upozorňuje žadatele, že hodnota indikátoru Počet uspořádaných jednorázových akcí (5 10 17) je měřená
jako počet jednorázových odborných akcí vedoucích k propagaci společné činnosti výzkumné organizace a jejích
partnerů vč. propagace společných výstupů. V důsledku krácení v kapitole 1.1.2.6.1 Outsourcované služby Komise
zavazuje žadatele k ponížení cílové hodnoty indikátoru o letní školy a pracovní setkání ve všech relevantních
dokumentech.
Komise zavazuje žadatele k upřesnění výsledku a výstupu Stáže ve firmách Contipro a BioVendor aktivity Vytvoření,
realizace, či prohloubení spolupráce v rámci partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou (kap. 4.1 Studie
proveditelnosti). Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu doplnit délku jednotlivých stáží,
předpokládané účastníky (počet a typ z hlediska struktury odborného týmu), obsah, rozsah a formu těchto stáží.
Komise zároveň v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 13. Partnerství upozorňuje
žadatele, že v návaznosti na realizaci těchto stáží nesmí být účast partnera projektu založena na komerčním vztahu
k předmětu projektu a k příjemci.
Komise upozorňuje, že hodnota indikátoru Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných
výzkumných infrastrukturách (2 05 00/CO25) je měřená jako počet všech pracovních míst obsazených výzkumnými
pracovníky, které souvisí s vykonáváním aktivit VaV přímo nebo jsou přímo ovlivněny realizací projektu, tj. je dána
součtem FTE úvazků výzkumných pracovníků v podpořených centrech – jak centrech excelence, tak v regionálních
centrech VaV, přepočítaných na FTE. Cílová hodnota je součtem FTE za všechny roky realizace projektu. V důsledku
nesouladu údajů ve Studii proveditelnosti (tabulky výzkumných týmů) a žádosti o podporu zavazuje Komise
žadatele k uvedení jasného nápočtu cílové hodnoty indikátoru, popř. uvedení údajů v jednotlivých částech
dokumentace do souladu.
Komise upozorňuje žadatele, že výsledky a výstupy projektu nemohou překročit úroveň technologie TRL 3.
Takovéto aktivity a náklady související s vyšší úrovní technologického dopracování budou považovány za
nezpůsobilé (např. poloprovoz, ověřená technologie, certifikovaná metodika).
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Pořadové číslo

2.

Název žadatele

Masarykova univerzita

Název projektu
Registrační číslo
Výsledný počet bodů

Analýza českých genomů pro teranostiku
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/ 0008448
115

Oborová skupina

4 – Biologie

Členové Komise, kteří se
neúčastní projednávání
projektu

Podjatí

2

Nepřítomni ---

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku projednávání Žádosti
o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

4

0

0

2

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nedoporučena

Požadovaná výše finanční podpory

99 329 254,00 Kč

Komentář Komise
S ohledem na výši finanční alokace výzvy a kvalitu projektu Komise nedoporučila žádost k financování.
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Pořadové číslo

3.

Název žadatele

Registrační číslo

Česká zemědělská univerzita v Praze
Zodpovědný management vody v intravilánu obce ve vztahu
k okolní krajině
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008403

Výsledný počet bodů

120,5

Oborová skupina

3 – Chemie, Vědy o zemi, atmosféře, životní prostředí, Fyzika

Název projektu

Členové Komise, kteří se
neúčastní projednávání
projektu

Podjatí

1

Nepřítomni

---

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku projednávání Žádosti
o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

5

0

0

1

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nedoporučena

Požadovaná výše finanční podpory

99 998 893,02 Kč

Komentář Komise
Komise se zásadně neztotožňuje se závěry hodnocení obou hodnotitelů ve fázi věcného hodnocení, zejména
v kritériích 3.3, 3.6, 3.7 a 7.1.
Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy 02_16_026, kap. 5.2.4 aktivita d): „Do projektu nemohou
být zařazeny výzkumné záměry realizující pouze základní výzkum. Na druhé straně technologické pokročilosti
nemohou být do projektu zařazeny záměry charakteru produktového. Vyjádřeno dle úrovně TRL (Technology
Readiness Level) jedná se o technologie v rozsahu TRL 1 až TRL 3“. Dle názoru Komise ale předložený projektový
záměr obsahuje aktivity spojené s úrovní TRL 5 a 6.
Klíčová aktivita D Spolupráce v rámci realizace společných výzkumných aktivit/záměrů; první výzkumná část „Zádrž
vody v krajině“ – Formou úpravy a managementu lokality:


Pracovní balíček 1 (Popis vybraných typů ekosystémů vázaných na vodní prvky v závislosti na jejich
managementu ve vztahu k mikroklimatu, kvalitě vody, ekologickým a hydrologickým funkcím) nesplňuje definici
předaplikačního výzkumu stanoveného výzvou. Výzkum se zabývá přímými aplikačními prvky s reálně
definovanými vodními toky. Počítá se zde s přímou aplikací zkušebních a testovacích zařízení a pilotních řešení
pro ověření jejich přímé průmyslové aplikovatelnosti. V příslušném balíčku je rovněž uvedena klíčová činnost
provoz a údržba intravilánových vodních prvků s následnou aplikací.



Pracovní balíček 2 (Tvorba simulačních modelů managementu ekosystémů v extravilánu obce) nesplňuje
definici předaplikačního výzkumu definovaného výzvou. Nad rámec povoleného rozsahu TRL 1 až 3 má být
projektem realizováno vytváření případových studií na reálných lokalitách (tj. realizace řešení/simulace
v reálném prostředí), přičemž výzva dovoluje max. ověření v laboratorních podmínkách.



Pracovní balíček 3 (Příprava podkladů pro aplikaci, tvorba metodik, jejich verifikace a optimalizace) nesplňuje
definici předaplikačního výzkumu dle výzvy. Pracovní balíček je zaměřen na vymezení reálných zaplavených zón
a hodnocení jejich vlivu na socioekonomickou sféru a vytváření konkrétních návrhů protipovodňových opatření
v reálně řešených konkrétních problémových oblastech. Další konflikt s přímým aplikačním výstupem je patrný
rovněž z dalších činností tohoto balíčku („návrh a kvantifikace účinku systému retenčních a protipovodňových
opatření v povodí a jejich optimalizace; stanovení zásadních parametrů a principů vhodných opatření, sestavení
vzorových řešení“). Uvedené dílčí činnosti pracovního balíčku nejsou žadatelem jasně diferencovány z hlediska
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předaplikačního a již aplikovaného výzkumu a vývoje, nelze tedy relevantně vyhodnotit jejich vzájemnou
poměrovou část. Přesah do oblasti aplikovaného výzkumu je ovšem v konfliktu s definicí a parametry výzvy.
Klíčová aktivita D Spolupráce v rámci realizace společných výzkumných aktivit/záměrů; druhá výzkumná část „Vodní
management v intravilánu obce“ sponge city:


Pracovní balíček 2 (Tvorba simulačních modelů managementu srážkových a šedých vod v intravilánu obce) bude
zaměřena k vytvoření simulačního modulu s jasnou průmyslovou aplikací zejména s nakládáním šedých
a srážkových vod. I v tomto případě aktivita většinově obsahuje rysy aplikačního výzkumu za hranicí výzvy.



Pracovní balíček 3 (Příprava podkladů pro aplikaci, tvorba metodik, jejich verifikace a optimalizace) je zaměřen
na návrh individuálních postupů modelování pro definované vodní toky z hlediska jejich vnitřní biodiverzity a
jejich následné revitalizace. I v tomto případě aktivita většinově obsahuje rysy aplikačního výzkumu za hranicí
výzvy.

Komise konstatuje, že vzhledem ke skutečnosti, že výše uváděné aktivity nebo jejich část nejsou způsobilými
aktivitami dle podmínek výzvy, nejsou způsobilé ani výdaje s nimi související. Žadatel však aktivity ani výdaje
podrobně nerozklíčoval a není tedy možné přesně určit, jaká část z celkových způsobilých výdajů se týká
předaplikačního a jaká část aplikovaného výzkumu. Z tohoto důvodu Komise nemůže zodpovědně potvrdit, že
předložený projekt je většinově zaměřen na předaplikační výzkum a je tedy v souladu s podmínkami výzvy. Obsahuje
však zcela prokazatelně prvky, které nespadají do oblasti předaplikačního výzkumu dle vymezení výzvy (TRL 1 až 3).
Komise navrhuje vyřadit z rozpočtu projektu veškeré nezpůsobilé výdaje související s nezpůsobilými aktivitami dle
podmínek výzvy. Vzhledem k nízké míře detailu údajů uvedených v doložené dokumentaci není však Komise schopna
přesně vyčíslit částku související s vyloučenými aktivitami, o kterou by mělo dojít ke krácení celkových způsobilých
výdajů projektu. Dle přílohy Detailní rozpočet souvisejí pouze s aktivitou D výdaje v celkové hodnotě
36 414 759,50 Kč. Dále pak výdaje v celkové hodnotě 42 895 439,49 Kč určitou, žadatelem blíže nespecifikovanou,
částí participují rovněž na realizaci aktivity D. Přestože krácení není možné přesně vyčíslit, lze důvodně odhadovat,
že po vyškrtnutí veškerých nezpůsobilých výdajů souvisejících s vyloučenými aktivitami výzvy by se výše navrženého
krácení pohybovala okolo 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu a došlo by tak k zásadnímu ohrožení
proveditelnosti projektu.
Vzhledem ke skutečnosti, že žádost o podporu nesplňuje podmínky výzvy a s ohledem na závažnost výhrad Komise
a odhadovanou výši krácení rozpočtu projektu dospěla Komise k závěru, že v souladu s body 6.6 a 6.4 Jednacího řádu
nedoporučuje žádost o podporu k financování.
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Pořadové číslo

4.

Název žadatele

Registrační číslo

Masarykova univerzita
Dlouhodobý výzkum geochemických bariér pro ukládání
jaderného odpadu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008459

Výsledný počet bodů

120

Oborová skupina

3 – Chemie, Vědy o zemi, atmosféře, životní prostředí, Fyzika

Název projektu

Členové Komise, kteří se
neúčastní projednávání
projektu

Podjatí

1

Nepřítomni

---

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku projednávání Žádosti
o podporu

Pro

Proti

5

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou a doporučením

Požadovaná výše finanční podpory

44 990 790,00 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených finančních
prostředků
Požadované úpravy rozpočtu

44 564 670,00 Kč

Kód

Název položky

1.1.2.1.1.1.2.2.2 Koordinátor
1.1.2.1.2.1.1.1
Pojistné na sociální
zabezpečení
1.1.2.1.2.1.1.2
Pojistné na zdravotní
zabezpečení
1.1.2.1.2.2.2.1
Pojistné na sociální
zabezpečení
1.1.2.1.2.2.2.2
Pojistné na zdravotní
zabezpečení
1.1.2.1.3.1.1.1
Sociální fond

Zdrželo se

Nehlasovalo
1

426 120,00 Kč

0,00
4 705 600,00

0,00
1,00

0,00
4 705 600,00

Rozdíl konečné
částky a částky
ze žádosti o
podporu
-318 000,00
0,00

1 694 016,00

1,00

1 694 016,00

0,00

291 500,00

1,00

291 500,00

-79 500,00

104 940,00

1,00

104 940,00

-28 620,00

188 224,00

1,00

188 224,00

0,00

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.2.1.1.1.2.2.2 Koordinátor
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedené položky v plném rozsahu. Dle Pravidel pro žadatele a příjemce
– specifická část, kapitola 8.4.2 Oprávněnost aktivit projektu jsou pro subjekty podpořenými dle GBER způsobilé
pouze výdaje v rámci aktivity d) Spolupráce v rámci realizace společných výzkumných aktivit/záměrů, a to pouze
v oblasti základního a průmyslového výzkumu. Dle přílohy Detailní rozpočet se tato pozice podílí na KA 1 Řízení
projektu, KA 2 Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce v rámci partnerství výzkumných organizací
s aplikační sférou a na KA 3 Příprava a vznik strategie dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací se subjekty
z aplikační sféry a její náplní práce není výzkumná aktivita, nýbrž organizace a koordinace spolupráce.
1.1.2.1.2.2.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení
1.1.2.1.2.2.2.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení
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Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1.1.2 Platy (v režimu VP_GBER) dochází ke krácené výše uvedených položek.
1.1.2.1.2.1.1.1 Pojistné na sociální zabezpečení
1.1.2.1.2.1.1.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení
1.1.2.1.2.2.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení
1.1.2.1.2.2.2.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení
1.1.2.1.3.1.1.1 Sociální fond
Komise zavazuje žadatele k formální úpravě výše uvedených položek tak, aby Počet jednotek byl 1 a Cena jednotky
odpovídala souhrnné částce odvodů.
Komise upozorňuje, že hodnota indikátoru Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi (CO 26) je
měřená jako počet obchodních korporací/státních podniků, které jsou partnery projektu a spolupracují
s výzkumnou institucí na záměrech v oblasti VaV. Spolupráce musí trvat alespoň po dobu trvání projektu. Z hlediska
výzvy je podnikem vnímána obchodní korporace dle zákona o obchodních korporacích, či státní podnik dle zákona
o státním podniku. Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru před vydáním PA dle výše uvedené
definice: v případě partnera DIAMO je podmínka splněna, jedná se o státní podnik. SÚRAO jakožto organizační
složka státu tuto definici nesplňuje.
Komise upozorňuje, že v případě indikátoru Počet podpořených spoluprací (5 43 10) je uvedena jiná cílová hodnota
v žádosti o podporu (hodnota 1) a ve Studii proveditelnosti (hodnota 3). Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové
hodnoty na hodnotu uvedenou ve Studii proveditelnosti výši 3.
Komise upozorňuje, že hodnota indikátoru Počet nových produktů modernizujících systémy strategického řízení ve
výzkumných organizacích (2 15 02) je měřená jako Počet nových/aktualizovaných strategických dokumentů
nastavujících spolupráci s aplikační sférou a je relevantní pouze u výzkumných organizací. Za nový/aktualizovaný
strategický dokument se v případě této výzvy považuje také komplexně aktualizovaná část dokumentu (strategie)
nastavující způsob spolupráce výzkumné organizace s aplikační sférou. Dokument musí být schválený a účinný.
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru před vydáním PA dle výše uvedené definice: indikátor
je relevantní pouze pro výzkumné organizace. V případě dalších subjektů/partnerů, u nichž musí dle požadavků
výzvy dojít k aktualizaci vnitřních předpisů či strategií, se jedná o další/jiné výstupy dané aktivity. Komise tedy
zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru ve všech relevantních dokumentech a k úpravě tabulky
Výsledky a výstupy aktivity ve Studii proveditelnosti.
Komise upozorňuje, že hodnota indikátoru Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) ve spoluautorství
výzkumných organizací a podniků (2 02 13) je měřena jako publikace vytvořené ve spolupráci s obchodní korporací.
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k úpravě cílové hodnoty indikátoru dle výše uvedené definice (a to
i v návaznosti na úpravu indikátoru CO 26, tj. definice podniku dle vymezení výzvy – obchodní korporace/státní
podnik) a zároveň Komise zavazuje žadatele k uvedení cílových hodnot v žádosti o podporu a Studii proveditelnosti
do souladu – aktuálně je v žádosti o podporu uvedena cílová hodnota 8, zatímco dle údajů ve Studii proveditelnosti
je cílová hodnota indikátoru (součet hodnot za jednotlivé výzkumné aktivity) 9. Úprava hodnoty tohoto indikátoru
nebude mít vliv na celkovou cílovou hodnotu indikátoru 2 02 11.
Komise upozorňuje, že hodnota indikátoru Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných
výzkumných infrastrukturách (2 05 00/CO 25) je měřená jako počet výzkumných pracovníků (přepočtených na FTE),
kteří pracují v modernizovaných výzkumných centrech v rámci projektu podpořeného z OP VVV (jeden FTE se rovná
jednomu roku práce – cílová hodnota se v rámci projektu kumuluje, tj. jedná se o součet FTE za jednotlivé úvazky
a roky realizace projektu). Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru před vydáním PA dle výše
uvedené definice. Cílová hodnota indikátoru uvedená v žádosti o podporu a tabulce Výsledků a výstupů aktivity ve
Studii proveditelnosti neodpovídá údajům uvedeným ve Studii proveditelnosti (počet výzkumných pracovníků
zapojených do projektu). Komise zavazuje žadatele k revizi hodnoty indikátoru v souladu s metodikou a uvedení
jasné metodiky výpočtu do žádosti o podporu.
V souvislosti s úpravou cílové hodnoty indikátoru 2 05 00/CO 25 bude nutné revidovat rovněž hodnotu indikátoru
2 05 02 (resp. tento indikátor doplnit do žádosti o podporu a uvést jeho cílovou hodnotu).
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Změny v cílových hodnotách indikátorů je nutné provést ve všech relevantních dokumentech tak, aby tyto byly
vzájemně v souladu.
Komise upozorňuje žadatele, že výsledky a výstupy nemohou překročit úroveň technologie TRL 3. Takovéto aktivity
a náklady související s vyšší úrovní technologického dopracování budou považovány za nezpůsobilé (např.
poloprovoz, ověřená technologie, certifikovaná metodika).
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Pořadové číslo

5.

Název žadatele

Registrační číslo

Masarykova univerzita
Nová mobilita – vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní
chování populace
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430

Výsledný počet bodů

117

Oborová skupina

1 – Společenské vědy

Název projektu

Členové Komise, kteří se
neúčastní projednávání
projektu

Podjatí

1

Nepřítomni

---

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku projednávání Žádosti
o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

5

0

0

1

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou a doporučením

Požadovaná výše finanční podpory

95 289 644,00 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených finančních
prostředků
Požadované úpravy rozpočtu

88 150 794,00 Kč

Kód

Název položky

1.1.2.1.1.1.1.1.6
1.1.2.1.1.1.1.1.7
1.1.2.1.1.1.1.1.8
1.1.2.1.1.1.1.1.9
1.1.2.1.1.1.1.1.10
1.1.2.1.2.1.1.1

Hlavní manažer projektu
Projektový manažer
Finanční manažer
Manažer Veřejných zakázek
Administrátor projektu
Pojistné na SP + ZP + SF
(25% + 9% + 1%)
Notebook vč. operačního
systému
Mobilní telefon
Notebook vč. operačního
systému
Notebook vč. operačního
systému

1.1.2.3.1.1.1
1.1.2.3.1.1.2
1.1.2.3.1.4.2
1.1.2.3.2.3.1

7 138 850,00 Kč

49 000,00
42 000,00
46 000,00
42 000,00
35 000,00
8 617 070,00

16,20
27,00
27,00
5,40
32,40
1,00

793 800,00
1 134 000,00
1 242 000,00
226 800,00
1 134 000,00
8 617 070,00

Rozdíl konečné
částky a částky
ze žádosti o
podporu
-1 852 200,00
-1 134 000,00
-1 242 000,00
-226 800,00
-756 000,00
-1 823 850,00

20 000,00

14,00

280 000,00

-60 200,00

6 000,00
20 000,00

6,00
4,00

36 000,00
80 000,00

-18 000,00
-17 200,00

20 000,00

2,00

40 000,00

-8 600,00

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.2.1.1.1.1.1.6 Hlavní manažer projektu
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedené pozice. Komise neshledává úvazek ve výši 1,0 pro tuto pozici
s ohledem na žadatelem uvedenou pracovní náplň a existenci pozic 1.1.2.1.1.1.1.1.2 Řešitel projektu
a 1.1.2.1.1.1.1.1.7 Projektový manažer jako potřebný. Komise zavazuje žadatele ke zkrácení úvazku na 0,3.
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1.1.2.1.1.1.1.1.7 Projektový manažer
1.1.2.1.1.1.1.1.8 Finanční manažer
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedených položek. Komise i s ohledem na porovnání obdobných
projektů projednávaných danou Komisí mezi sebou neshledává potřebnost zapojení těchto pozic do projektu
úvazkem 1,0. Komise zavazuje žadatele ke snížení úvazku o polovinu.
1.1.2.1.1.1.1.1.10 Administrátor projektu
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedené položky na úvazek 0,6, který odpovídá úvazku obdobné pozice
partnera (1.1.2.1.1.1.1.4.5 Administrátor projektu). Komise ani přes větší administrativní zátěž u žadatele
neshledává potřebnost vyššího úvazku této pozice než u partnera, a to zejména s ohledem na dostatečné množství
zapojených administrativních pozic v realizačním týmu žadatele.
1.1.2.1.2.1.1.1 Pojistné na SP + ZP + SF (25 % + 9 % + 1 %)
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1.1.1 Platy (mimo režim VP) dochází ke krácené výše uvedené položky.
1.1.2.3.1.1.1 Notebook vč. operačního systému
1.1.2.3.1.4.2 Notebook vč. operačního systému
1.1.2.3.2.3.1 Notebook vč. operačního systému
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny u výše uvedených položek na 20 000,- Kč v souladu
s dokumentem Seznam obvyklých cen vybavení.
1.1.2.3.1.1.2 Mobilní telefon
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny u výše uvedené položky na 6 000,- Kč v souladu
s dokumentem Seznam obvyklých cen vybavení (hodnota za položky smartphone), jelikož zdůvodnění potřeby
pořízení vybavení za vyšší částku není uvedeno a také mobilní telefon není nezbytným výdajem pro realizaci
projektu.
Komise upozorňuje žadatele, že výsledky a výstupy nemohou překročit úroveň technologie TRL 3. Veškeré takovéto
aktivity a náklady související s vyšší úrovní technologického dopracování budou považovány za nezpůsobilé (např.
poloprovoz, ověřená technologie, certifikovaná metodika).
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Pořadové číslo

6.

Název žadatele

Registrační číslo

Masarykova univerzita
Integrace signálu a epigenetické reprogramování pro
produktivitu rostlin
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008446

Výsledný počet bodů

116

Oborová skupina

6 – Zemědělství

Název projektu

Členové Komise, kteří se
neúčastní projednávání
projektu

Podjatí

1

Nepřítomni

---

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku projednávání Žádosti o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

5

0

0

1

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou a doporučením

Požadovaná výše finanční podpory

99 734 525,00 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory

99 722 525,00 Kč

Celková minimální výše krácených finančních prostředků

12 000,00 Kč

Požadované úpravy rozpočtu
Kód
1.1.2.6.1.1.1.7

Název položky
Výdaje na realizaci konferencí a
workshopů

Jednotková
cena

Počet
jednotek

120 000,00

1,00

Celkem
120 000,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o
podporu
-12 000,00

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.1.2.1.6 Automatický pipetovací systém
1.1.1.2.1.7 Kamera s vysokým rozlišením pro in-vivo detekci luminiscence
Komise se neztotožňuje s návrhem arbitra na krácení výše uvedených položek a s jeho zdůvodněním, že není možné
dohledat stanovení ceny modulu, resp. části systému. Z cenových nabídek dodaných žadatelem v příloze Průzkum
trhu je stanovení ceny patrné a v souladu s pravidly OP VVV. Komise s ohledem na potřebnost uvedeného vybavení
ponechává tyto položky v plné výši.
1.1.2.3.1.1.1 Chemikálie
1.1.2.3.1.1.2 Laboratorní plast a sklo
1.1.2.3.1.1.4 Materiál pro pěstování rostlin
1.1.2.3.2.2.1 Chemikálie
1.1.2.6.1.1.1.5 Služby sdílených laboratoří
Komise se neztotožňuje s návrhem arbitra krátit výše uvedené položky o 10 % z důvodu jejich slabé konkretizace,
neboť považuje tyto položky za nezbytné pro dosažení cílů projektu a jejich ceny za přiměřené. Komise však zavazuje
žadatele k jejich bližší specifikaci rozdělením do nově vytvořených podrobnějších položek rozpočtu tak, aby bylo
zřejmé, jaké konkrétní vybavení bude v rámci dané položky pořizováno, a to zejména s ohledem na lepší
kontrolovatelnost ze strany ŘO v průběhu realizace projektu.
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1.1.2.6.1.1.1.7 Výdaje na realizaci konferencí a workshopů
Komise zavazuje žadatele nad rámec návrhů arbitra na základě návrhu ŘO ke krácení výše uvedené položky.
Organizace letní školy nespadá mezi výzvou podpořené aktivity. Cílem výzvy je vytvoření mezisektorového
partnerství v rámci společně realizovaného výzkumu, nikoli organizace vzdělávacích akcí. Dle přílohy Detailní
rozpočet je v rámci této položky alokováno 12 000,- Kč na organizaci letní školy.
Komise identifikovala nesoulad v uvedených aktivitách v žádosti o podporu a Studii proveditelnosti. Komise
zavazuje žadatele, aby před vydáním PA uvedl aktivity v žádosti a Studii proveditelnosti do souladu. Do žádosti
o podporu (ISKP 14+) je nutné doplnit vybrané povinně volitelné a volitelné aktivity (l, f, g, k).
Komise upozorňuje, že hodnota indikátoru Počet podpořených spoluprací (5 43 10) je měřena jako počet cílené
spolupráce mezi příjemcem a různými subjekty v rámci spolupráce navázané v rámci projektu (výzkumné
organizace, aplikační sféra). Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru před vydáním PA
z důvodu nesouladu údajů uvedených ve Studii proveditelnosti a žádosti o podporu a to na cílovou hodnotu 2
(hodnota uvedená v žádosti o podporu).
Komise zavazuje žadatele k upřesnění výsledku a výstupu Stáže v IPK Gatersleben aktivity Vytvoření, realizace, či
prohloubení spolupráce v rámci partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou (kap. 4.1 Studie
proveditelnosti). Komise zavazuje žadatele před vydáním PA doplnit délku jednotlivých stáží, předpokládané
účastníky (počet a typ z hlediska struktury odborného týmu), obsah, rozsah a formu těchto stáží. Komise zároveň
v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 13. Partnerství upozorňuje žadatele, že
v návaznosti na realizaci těchto stáží nesmí být účast partnera projektu založena na komerčním vztahu k předmětu
projektu a k příjemci.
Komise upozorňuje žadatele, že výsledky a výstupy nemohou překročit úroveň technologie TRL 3. Takovéto aktivity
a náklady související s vyšší úrovní technologického dopracování budou považovány za nezpůsobilé (např.
poloprovoz, ověřená technologie, certifikovaná metodika).

13

Pořadové číslo

7.

Název žadatele

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Název projektu
Registrační číslo
Výsledný počet bodů

Optické urychlování částic pro částicovou radioterapii
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/ 0008405
116

Oborová skupina

5 – Lékařství

Členové Komise, kteří se
neúčastní projednávání
projektu

Podjatí

---

Nepřítomni ---

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku projednávání žádosti
o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

6

0

0

0

Výsledek jednání o žádosti o podporu

Zařazena do zásobníku náhradních projektů

Požadovaná výše finanční podpory

99 974 491,84 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků
Požadované úpravy rozpočtu

99 075 741,84 Kč

Kód

Název položky

1.1.2.2.2.2.2.1 Zahraniční cestovné

898 750,00 Kč

Jednotková
cena
0,00

Počet
jednotek
0,00

Celkem
0,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-898 750,00

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.2.2.2.2.2.1 Zahraniční cestovné
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedené položky v plné výši, neboť dle Pravidel pro žadatele a příjemce –
specifická část, kapitola 8.7.2 Způsobilé výdaje dle druhu nejsou cestovní náhrady způsobilými výdaji pro subjekty
podpořené dle GBER.
Komise identifikovala nesoulad v uvedených aktivitách v žádosti o podporu a Studii proveditelnosti a zavazuje
žadatele, aby je před vydáním PA uvedl do souladu. Do žádosti o podporu (IS KP14+) je nutné doplnit volitelnou
aktivitu h).
Komise zavazuje žadatele k upřesnění výsledku a výstupu Stáže u subjektů z aplikační sféry aktivity Vytvoření,
realizace, či prohloubení spolupráce v rámci partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou (kap. 4.1 Studie
proveditelnosti). Komise zavazuje žadatele před vydáním PA doplnit délku jednotlivých stáží, předpokládané
účastníky (počet a typ z hlediska struktury odborného týmu), obsah, rozsah a formu těchto stáží. Komise zároveň
v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 13. Partnerství upozorňuje žadatele, že
v návaznosti na realizaci těchto stáží nesmí být účast partnera projektu založena na komerčním vztahu k předmětu
projektu a k příjemci.
Komise upozorňuje na nesoulad údajů mezi Studií proveditelnosti a žádostí o podporu v případě indikátoru Počet
podpořených publikací. Ve Studii proveditelnosti je uvedena cílová hodnota tohoto indikátoru 7, v žádosti o podporu
není tento indikátor uveden vůbec. Komise zavazuje žadatele, aby před vydáním PA doplnil daný indikátor včetně
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jeho cílové hodnoty do žádosti o podporu a dále v žádosti o podporu u tohoto indikátoru uvedl subjekty, se kterými
bude spolupráce navázána.
Komise upozorňuje, že hodnota indikátoru Počet nových produktů modernizujících systémy strategického řízení ve
výzkumných organizacích (2 15 02) je měřená jako Počet nových/aktualizovaných strategických dokumentů
nastavujících spolupráci s aplikační sférou a je relevantní pouze u výzkumných organizací. Za nový/aktualizovaný
strategický dokument se v případě této výzvy považuje také komplexně aktualizovaná část dokumentu (strategie)
nastavující způsob spolupráce výzkumné organizace s aplikační sférou. Dokument musí být schválený a účinný.
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru před vydáním PA z důvodu nesouladu Studie
proveditelnosti (cílová hodnota 1) s žádostí o podporu (cílová hodnota 5) a to na cílovou hodnotu 1 (dle charakteru
projektu, kdy je zapojena pouze 1 výzkumná organizace). Do Studie proveditelnosti bude dále v rámci tabulky
Výsledky a výstupy aktivity – další jiný výsledek doplněna aktualizace interních předpisů zapojeného partnera.
Komise upozorňuje, že hodnota indikátoru Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) ve spoluautorství
výzkumných organizací a podniků (2 02 13) je měřena jako počet publikací vytvořených ve spolupráci s obchodní
korporací. Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru před vydáním PA z důvodu nesouladu Studie
proveditelnosti (cílová hodnota 13) s žádostí o podporu (cílová hodnota 14) a to na cílovou hodnotu 14.
Komise upozorňuje žadatele, že výsledky a výstupy nemohou překročit úroveň technologie TRL 3. Takovéto aktivity
a náklady související s vyšší úrovní technologického dopracování budou považovány za nezpůsobilé (např.
poloprovoz, ověřená technologie, certifikovaná metodika).
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VI. Průběh jednání Komise
Celkový komentář k jednání Komise
Členové Komise zvolili předsedu Komise. Členové Komise byli seznámeni se Statutem Komise a Jednacím
řádem. Komise projednala a schválila Jednací řád bez úprav. Předseda Komise odsouhlasil účast pozorovatelů.
Jednání Komise se zúčastnil zástupce ŘO s právem veta.
Komise projednala žádosti o podporu zařazené do oborových skupin: Společenské vědy (skupina 1), Chemie,
Věda o zemi, atmosféře, životní prostředí, Fyzika (skupina 3), Biologie (skupina 4), Lékařství (5), Zemědělství
(skupina 6). Na základě výsledku hodnocení ve fázi věcného hodnocení a pravidla pro výběr projektů stanovená
výzvou Komise navrhuje zařadit do Seznamu doporučených žádostí k podpoře z OP VVV žádosti, které v dané
oborové skupině obdržely nejvyšší počet bodů.
Pro žádost oborové skupiny 5, na kterou nevystačí finanční alokace výzvy a která ve výsledném bodovém
ohodnocení obdržela 116 bodů, Komise navrhuje vytvoření Zásobníku náhradních projektů a jejich zařazení do
Seznamu žádostí o podporu zařazených do zásobníku náhradních projektů.
Žádosti o podporu, které byly projednány na jednání Komise a obdržely 115 bodů a méně a na které nevystačí
finanční alokace výzvy, navrhuje Komise s ohledem na jejich kvalitu zařadit do Seznamu nedoporučených
žádostí k podpoře z OP VVV.
Seznamy projednaných projektů a jejich zařazení do Seznamu doporučených/nedoporučených žádostí
k podpoře z OP VVV/projektů zařazených do zásobníku náhradních projektů jsou přílohou Zápisu z jednání
Výběrové komise ze dne 19. 4. 2018.
Zápis z jednání Výběrové komise byl schválen všemi členy Komise.

Neveřejné přílohy zápisu:
Prezenční listina
Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci
Hlasovací archy členů Komise

V Praze dne 28. 3. 2018
Zápis vyhotovil: Mgr. Helena Hořáková

Mgr. Petr
Pavlík

Digitálně podepsal
Mgr. Petr Pavlík
Datum: 2018.04.25
15:49:36 +02'00'

Podpis předsedy Komise
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Ing. Lenka
Menclová

Digitálně podepsal Ing. Lenka Menclová
DN: cn=Ing. Lenka Menclová,
givenName=Lenka, sn=Menclová, c=CZ,
title=Vrchní ministerský rada - vedoucí
oddělení, o=Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, ou=Sekce IV,
serialNumber=ICA - 10419363
Datum: 2018.04.25 16:47:18 +02'00'

Podpis zástupce ŘO

