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1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu v roce 2018 

 

 

V předmětném období byly realizovány níže uvedené evaluační aktivity: 

 

1)  Průběžná evaluace implementace OP VVV 

Konkrétně se jednalo o následující výstupy: 3. a 4. Průběžná zpráva (etapa 02.002.03 a 02.002.04). 

Předmětem zpráv bylo hodnocení věcného a finančního pokroku OP VVV ke dni 30. 6. 2017 (3. PZ) a 31. 12. 2017 (4. PZ). Závěr hodnocení formulovaný v obou 

průběžných zprávách obsahoval zjištění, že věcný pokrok odpovídá očekávanému stavu implementace částečně. V rámci každé zprávy byly identifikovány cílové 

hodnoty indikátorů, u kterých existuje riziko jejich nenaplnění anebo přeplnění. Zároveň byly identifikovány věcné indikátory, u kterých existuje riziko jejich 

nenaplnění pro milník v roce 2018. V souvislosti s finančním pokrokem nebylo identifikováno riziko nevyčerpání alokovaných prostředků OP VVV, nicméně finanční 

pokrok byl nižší, než jaká jsou očekávání uvedená v programovém dokumentu OP VVV. 

 

V rámci 3. Průběžné zprávy zároveň proběhly 2 fokusní skupiny s příjemci projektů výzvy č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury a výzvy č. 02_16_014 Budování 

expertních kapacit. Tématem fokusních skupin byly zkušenosti příjemců s realizací projektů zahrnující identifikaci rizik a bariér, které ohrožují vytyčené cíle a 

výsledky projektu. Zároveň byly realizovány 2 případové studie projektů výzvy č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání. 

Nad rámec výše uvedeného bylo předmětem 4. Průběžné zprávy hodnocení příspěvku intervencí OP VVV k relevantním strategickým dokumentům. Z daného 

hodnocení vyplynulo, že nejsilněji je intervencemi OP VVV naplňována Národní RIS3 strategie, druhou nejsilněji naplňovanou strategii představuje Strategie 

vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 a třetí Národní program reforem ČR 2014, resp. Národní program reforem 2016. Současně se 4. Průběžná zpráva 

zaměřila na hodnocení koordinace synergických a komplementárních vazeb. Závěrem šetření je zjištění, že nastavení implementační struktury z hlediska řízení 

synergií a komplementarit lze považovat za funkční. Koordinace synergických a komplementárních vazeb s dalšími programy je nejintenzivnější v případě 

programů, se kterými má ŘO OP VVV uzavřené memorandum o spolupráci a dohodu o spolupráci - OP PIK, IROP, OP Z a OP PPR. Na základě šetření u realizátorů 

projektů se potvrdilo, že konkrétní projekty se při své realizaci věcně doplňují. 

 

V rámci Průběžné evaluace implementace OP VVV byly v předmětném období ze strany Řídicího orgánu OP VVV definovány specifické požadavky a parametry 

šetření, jejichž realizace bude probíhat do konce roku 2018. Na základě definovaných požadavků byly zahájeny evaluační aktivity pro 5. Průběžnou zprávu 

implementace OP VVV, specifickou zprávu na téma hodnocení horizontálních principů OP VVV, specifickou zprávu na téma hodnocení ESF a ERDF a podpory 
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kategorie regionů v rámci OP VVV a přípravu podkladů za OP VVV pro MMR pro účely zpracování Zprávy o plnění Dohody o partnerství. 

Zprávy z hodnocení jsou zveřejňovány na https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1015364.htm 

 

2) Evaluace publicity a komunikačních aktivit OP VVV 2017  

Z hodnocení vyplynulo, že podmínky pro přípravu a realizaci Ročních komunikačních plánů (RKoP) jsou nastaveny vhodně a umožňují dostatečnou prezentaci OP 

VVV. Zároveň bylo konstatováno, že RKoP v dostatečné míře reflektuje aktuální potřeby OP VVV v oblasti komunikace a publicity. Doporučením evaluace je citlivě 

přizpůsobovat komunikační aktivity a publicitu fázi, v jaké se implementace operačního programu aktuálně nachází, a při vytváření pozitivního mediálního obrazu 

se soustředit na propagaci jednotlivých projektů, nejlépe v místě jejich realizace. Určitý prostor pro další rozvoj byl identifikován v online komunikaci - mimo 

zprovoznění webových stránek OP VVV obsahujících přehledné a jednoznačné informace se nabízí prostor pro intenzivnější práci s facebookovým profilem, 

kanálem Youtube, případně pomocí profilů na dalších sociálních platformách. 

Zpráva z evaluace je dostupná na: https://opvvv.msmt.cz/clanek/evaluace-publicity-a-komunikacnich-aktivit-op-vvv-2017.htm 

 

3) Vyhodnocení pokrytí podporovaných aktivit PO1 a 2 výzvami Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  

Cílem hodnocení byla identifikace pokrytí podporovaných aktivit PO1 a 2 vyhlášenými výzvami OP VVV. Z hodnocení vyplývá, že většina podporovaných aktivit 

výzvami pokryta je, avšak existují podporované aktivity PO1 a PO2 uvedené v programovém dokumentu OP VVV, které předmětem vyhlášených výzev nejsou. 

Nejvíce podporovaných aktivit, na které nebyly vyhlášeny výzvy, je zastoupeno ve specifickém cíli 4 prioritní osy 1.  

Výsledky hodnocení jsou dostupné na: https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/vyhodnoceni-pokryti-podporovanych-aktivit-prioritni-osy-1-a-2-vyzvami-

operacniho-programu-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani.htm 

 

4) Hodnocení vybraných výzev PO1 a PO2  

V  předmětném období byla realizována šetření vybraných výzev PO1 a PO2, konkrétně výzva č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro VaV PO1 a PO2, výzva č. 02_15_004 

Smart Akcelerátor, výzva č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury a výzva č. 02_15_006 Teaming. Účelem šetření bylo získání zpětné vazby k daným výzvám od 

žadatelů/příjemců. Především byly zjišťovány informace týkající se srozumitelnosti výzev, užitečnosti jednotlivých aktivit a podaktivit výzev a způsobu komunikace 

s žadateli/příjemci. Získané informace byly/budou využity pro přípravu výzev navazujících.  

Výsledky hodnocení jsou dostupné na https://opvvv.msmt.cz/vice/evaluace-op-vvv 

 

5) Hodnocení Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP)  

Účelem bylo vyhodnotit, zda MAP v současnosti naplňují funkci, která byla od místního akčního plánování jako formy územní dimenze intervencí očekávána, a 

navrhnout doporučení zejm. vzhledem k přípravě MAP II.  

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1015364.htm
https://opvvv.msmt.cz/clanek/evaluace-publicity-a-komunikacnich-aktivit-op-vvv-2017.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/vyhodnoceni-pokryti-podporovanych-aktivit-prioritni-osy-1-a-2-vyzvami-operacniho-programu-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/vyhodnoceni-pokryti-podporovanych-aktivit-prioritni-osy-1-a-2-vyzvami-operacniho-programu-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani.htm
https://opvvv.msmt.cz/vice/evaluace-op-vvv
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Hlavními závěry hodnocení a z nich plynoucí doporučení jsou: systém tvorby MAP je relevantní k potřebám regionálního školství a ani jednotliví aktéři MAP podle 

dostupných zdrojů důležitost MAP nezpochybňují; podle teorie změny MAP i podle realizačních týmů jsou klíčovými prvky pro úspěch komunitního plánování 

(nejen) ve vzdělávání důvěra a motivace zajišťující ochotu aktérů ke spolupráci a tím správnou identifikaci skutečných potřeb území; informovanost aktérů MAP je 

dle zjištění nedostatečná; metodická podpora byla dle vyjádření realizátorů projektů poskytována pro mnoho projektů pozdě nebo v nepravý čas. Odborná úroveň 

podpory, především ze strany NIDV, zpochybňována nebyla; další výzvy by měly reflektovat potřeby identifikované ve výzvě MAP I a měly by na tuto výzvu časově 

navazovat; osobní jednání jsou klíčová pro zapojení aktérů do práce na MAP a budování důvěry; administrativa projektů MAP se v některých případech jevila jako 

riziková.  

Výsledky hodnocení jsou dostupné na: https://opvvv.msmt.cz/clanek/item1015079.htm 

 

6) Evaluace individuálních projektů systémových OP VVV  

Hlavním cílem evaluace je průběžně kvalitativně a kvantitativně vyhodnocovat realizaci individuálních projektů systémových s poskytnutím informace, jak 

efektivně realizace projektů probíhá a do jaké míry hodnocený projekt naplňuje vytyčené cíle. 

Ve 2. čtvrtletí roku 2018 byly finalizovány zprávy z evaluace 4 individuálních projektů systémových v PO3, konkrétně se jednalo o projekt: 

- Podpora krajského akčního plánování (P-KAP);  

- Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP);  

- Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami  (IKV-ASZ); 

- Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj 

(KIPR). 

Hlavní závěry a doporučení evaluace výše uvedených projektů byly prezentovány na 13. Monitorovacím výboru OP VVV, jednotlivá doporučení byla předána a 

komunikována s realizátory (příjemci) projektů.  

V rámci evaluace systémového projektu Národní centrum pro elektronické informační zdroje (CzechELib) proběhlo připomínkování 1. Průběžné zprávy evaluace 

implementace OP VVV.  

V předmětném období zároveň probíhalo vyhodnocení nabídek předložených v rámci veřejné zakázky Evaluace systémových projektů podpořených z PO3 OP VVV 

II. Konkrétně se jedná o evaluace níže uvedených projektů: 

- Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem (APIV A)  

- Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)  

- Modernizace odborného vzdělávání (MOV)  

- Podpora práce učitelů (PPUČ)  

- Komplexní systém hodnocení (KSH)  

Zároveň byla zahájena příprava zadávací dokumentace na evaluaci individuálního projektu systémového s názvem Systém podpory profesního rozvoje učitelů a 

ředitelů (SYPO). 

https://opvvv.msmt.cz/clanek/item1015079.htm
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Tabulka 1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni evaluací 

Kód 

evaluace 

Název 

evaluace 

Stav evaluace Harmonogram evaluace Komentář 

Předpokládané 

datum zahájení 

realizace 

Datum skutečného 

zahájení realizace 

Předpokládané datum 

ukončení realizace 

Datum skutečného 

ukončení realizace 

02.004 Evaluace IPs 

v rámci 

PO1, 2 OP 

VVV  

v realizaci  18. 10. 2017    

02.007 Hodnocení 

posilování 

kapacit pro 

kvalitní 

výzkum, 

v realizaci  01. 10. 2017    

Jednotlivé evaluační zprávy jsou po své finalizaci a akceptaci zveřejňovány na https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/evaluace-individualnich-projektu-

systemovych-op-vvv.htm 

 

7) Výsledková evaluace v PO3  

V roce 2018 byla zahájena evaluace v PO3 se zaměřením na výsledky zjednodušených projektů základních a mateřských škol. V rámci této evaluace probíhají 

evaluační návštěvy na vybraných školách, proběhlo dotazníkové šetření na MŠ a je připravováno dotazníkové šetření pro ZŠ. Výsledky šetření realizovaných v 

letošním roce budou k dispozici v průběžné zprávě evaluace na přelomu roku 2018 a 2019. 

 

Řídicí orgán OP VVV se závěry a doporučeními všech evaluací aktivně pracuje, k jednotlivým relevantním doporučením přiděluje úkoly, termíny a osoby 

zodpovědné za jejich plnění. Vyhodnocení plnění úkolů je pravidelně sledováno pracovníky evaluační jednotky OP VVV, v rámci Pracovní skupiny pro evaluace OP 

VVV a je obsahem Zprávy o plnění evaluačního plánu. 

 

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/evaluace-individualnich-projektu-systemovych-op-vvv.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/evaluace-individualnich-projektu-systemovych-op-vvv.htm
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Kód 

evaluace 

Název 

evaluace 

Stav evaluace Harmonogram evaluace Komentář 

Předpokládané 

datum zahájení 

realizace 

Datum skutečného 

zahájení realizace 

Předpokládané datum 

ukončení realizace 

Datum skutečného 

ukončení realizace 

rozvoj VŠ a 

lidských 

zdrojů pro 

VaV  

 

 

Tabulka 2 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni etap1  

Kód 

evaluace 

Kód etapy Název etapy Stav etapy Harmonogram etapy Komentář 

Předpokládané 

datum zahájení 

realizace 

Datum skutečného 

zahájení realizace  

Předpokládané 

datum ukončení 

realizace 

Datum skutečného 

ukončení realizace 

 02.002 02.002.04 Průběžná zpráva k 

15.03.2018 

ukončeno  24. 06. 2016  19. 07. 2018  

 02.003 02.003.01 Evaluace 

komunikační 

strategie, nástrojů a 

publicity OP VVV - I 

ukončeno  01. 07. 2017  26. 02. 2018  

 02.004 02.004.01 Evaluace IPs PO1 - 

CzechElib 

v realizaci  18. 10. 2017  31. 10. 2018  

 02.005 02.005.01 Evaluace_evaluační 

okruh_A_2017 

ukončeno  24. 03. 2017  02. 07. 2018  

 02.005 02.005.03 Evaluace_evaluační 

okruh_B_2017 

ukončeno  24. 03. 2017  02. 07. 2018  

                                                             

1 Řazeno dle pořadí evaluací a etap 
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Kód 

evaluace 

Kód etapy Název etapy Stav etapy Harmonogram etapy Komentář 

Předpokládané 

datum zahájení 

realizace 

Datum skutečného 

zahájení realizace  

Předpokládané 

datum ukončení 

realizace 

Datum skutečného 

ukončení realizace 

 02.005 02.005.02 Evaluace_evaluační 

okruh_C_2017 

ukončeno  24. 03. 2017  02. 07. 2018  

 02.007 02.007.01 Vyhodnocení pokrytí 

aktivit prioritní osy 1 

OP VVV vyhlášenými 

výzvami 

ukončeno  01. 10. 2017  22. 11. 2017  

 02.007 02.007.02 Vyhodnocení pokrytí 

aktivit prioritní osy 2 

Operačního 

programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání 

vyhlášenými výzvami 

ukončeno  01. 10. 2017  30. 11. 2017  

 02.007 02.007.03 Vyhodnocení výzvy 

Rozvoj kapacit pro 

Vav 

v realizaci  04. 05. 2018  30. 07. 2018  

 02.007 02.007.04 Vyhodnocení výzvy 

Výzkumné 

infrastruktury 

ukončeno  02. 04. 2018  31. 05. 2018  

 02.007 02.007.05 Vyhodnocení výzvy 

Smart Akcelerátor 

ukončeno  01. 11. 2017  28. 02. 2018  

 02.008 02.008.01 Hodnocení Místních 

akčních plánů 

rozvoje vzdělávání 

ukončeno  01. 05. 2017  01. 10. 2017  

 02.015 02.015.01 Vyhodnocení výzvy 

Výzkumné 

infrastruktury 

ukončeno  02. 04. 2018  31. 05. 2018  
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2 Přehled využití doporučení z evaluací2 

Doporučení z jednotlivých evaluací OP VVV jsou evidována v MS2014+ , v rámci kterého jsou evidovány i úkoly a stav jejich plnění. Stav je průběžně aktualizován.  

Šíření výsledků evaluačních aktivit včetně relevantních doporučení probíhalo a probíhá prostřednictvím distribuce evaluačních zpráv na relevantní zástupce MŠMT, 

realizátory projektů či zástupce dalších relevantních institucí. Právě ve sledovaném období, ve kterém byly předloženy první evaluační zprávy 4 systémových 

projektů OP VVV, probíhala v souvislosti s jejich závěry a doporučeními intenzivní komunikace s příjemci (realizátory) projektů a manažerskou úrovní MŠMT. K 

doporučením byla přijata opatření. U kontinuálních evaluací, mezi které evaluace systémových projektů patří, je vyhodnocení plnění doporučení (resp. opatření) 

předmětem dalších návazných evaluačních zpráv.  

Mimo výše uvedené jsou evaluační zjištění a doporučení prezentována a diskutována na platformách pracovních skupin pro evaluace. Konkrétně na pracovní 

skupině pro evaluace OP VVV, MMR-NOK, relevantní evaluace OP VVV jsou za účelem sdílení informací komunikovány i na pracovních skupinách partnerských 

operačních programů, jejichž členy jsou pracovníci evaluační jednotky OP VVV.  

Se závěry evaluací vč. doporučení, která z nich plynou, jsou seznamováni členové Monitorovacího výboru. Závěry a doporučení jsou obsažena i ve zveřejněných 

evaluačních výstupech na webových stránkách OP VVV. 

 

 

 

Kód 

závěru 

Hlavní závěry Doporučení Identif

ikace 

dopor

učení 

k 

řešení 

Komentář Úkoly Termín 

plnění 

Stav Komentář 

                                                             

2 Níže uvedený přehled doporučení se vztahuje ke sledovanému období, tzn. jedná se o přehled doporučení a úkolů, která se ve sledovaném období měnila či nově přibyla. 
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02.002

.01.25 

PO3_Nízké riziko nenaplnění cílových 

hodnot indikátorů výsledku a výstupu. 

Bylo identifikováno vysoké riziko 

přeplnění cílových hodnot 

výsledovkových a výstupových 

indikátorů. 
 
V PO3 bylo ve sledovaném období 

vyhlášeno celkem 11 výzev (z toho 4 

ukončeny). U indikátorů hodnotíme 

riziko nenaplnění cílových hodnot 

prozatím jako nízké. U následujících 

výsledkových indikátorů bylo 

identifikováno riziko přeplnění cílových 

hodnot: 
- IP3 Počet organizací, které byly 

ovlivněny systémovou intervencí - 

831 % hodnoty je pokryto výzvami;  
- IP2 Počet organizací, které byly 

ovlivněny systémovou intervencí - 

273 % hodnoty je pokryto výzvami; 
- IP1 Počet podpořených spoluprací - 

100 % hodnoty je pokryto výzvami; 
- IP1 Počet organizací, které byly 

ovlivněny systémovou intervencí - 

88 % hodnoty je pokryto výzvami; 
- IP3 Počet pracovníků ve vzdělávání, 

kteří v praxi uplatňují nově získané 

poznatky a dovednosti - 59 % hodnoty 

je pokryto výzvami. 
U následujících výstupových indikátorů 

bylo identifikováno riziko přeplnění 

cílových hodnot: 
- IP3 Počet produktů v systémových 

projektech - 1780 % hodnoty je pokryto 

výzvami; 
- IP3 Počet podpořených produktů - 

238 % hodnoty je pokryto výzvami;  
- IP2 Počet produktů v systémových 

projektech - 216 % hodnoty je pokryto 

výzvami; 
- IP1 Počet produktů v systémových 

projektech - 70 % hodnoty je pokryto 

výzvami. 

03_PZ01  Zahájit jednání s 

Evropskou komisí ke 

změnám cílových hodnot a 

milníků indikátorů 

releva

ntní 

(R) 

 1) Analyzovat stav hodnot 

plnění milníku (reálný stav 

a predikce)  
2) Prostřednictvím 2. 

Průběžné zprávy externí 

Průběžné evaluace 

implementace OP VVV 

ověřit riziko  
3) Na základě výsledků v 

relevantním případě zahájit 

proces revize. 

31. 12. 2017 zrealizováno 

/ splněno 

Ad1) Splněno. Probíhá průběžně vyhodnocování a 

predikce plnění ukazatelů milníků a konzultace, dle 

požadavků koordinátora výzev, byly identifkovány 

nevhodně nastavené hodnoty viz aktuálnější doporučení 

02.002.02.01.02 a 02.002.02.08.02 
Ad 2) Splněno, zpráva zpracována 
Ad3) Nerelevantní (NR) 
Z důvodu pokročilejší fáze implementace a existence 

aktuálnějšího doporučení, konkrétně 02.002.17.01.01, 

02.002.17.02.01 , která v následujícím období budou 

sledována a řešena.  
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02.002

.01.26 

PO3_Střední riziko nenaplnění hodnot 

milníku výstupového indikátoru 

výkonnostního rámce. 
 
Výstupový indikátor Celkový počet 

účastníků výkonnostního rámce PO3 

vykazuje střední riziko nenaplnění 

milníku. Milník v tuto chvíli reprezentuje 

96 % hodnoty indikátoru pokrytého 

výzvami (s plněním do 31. 12. 2022). Z 

pohledu závazků projektů je vhodné 

mít hodnoty indikátoru pro milník 2018 

zazávazkované nejpozději k 30. 4. 

2017, pokud projekty vykazují hodnoty 

ke konci projektu. Pokud vykazují spíše 

na počátku projektu, mělo by být 

dostatečné zazávazkování hodnot 

milníku k 30. 11. 2017. 

03_PZ01  Zahájit jednání s 

Evropskou komisí ke 

změnám cílových hodnot a 

milníků indikátorů 

releva

ntní 

(R) 

 1) Analyzovat stav hodnot 

plnění milníku (reálný stav 

a predikce)  
2) Prostřednictvím 2. 

Průběžné zprávy externí 

Průběžné evaluace 

implementace OP VVV 

ověřit riziko  
3) Na základě výsledků v 

relevantním případě zahájit 

proces revize 

31. 12. 2017 zrealizováno 

/ splněno 

Ad1) Splněno. Probíhá průběžně vyhodnocování a 

predikce plnění ukazatelů milníků a konzultace, dle 

požadavků koordinátora výzev, byly identifkovány 

nevhodně nastavené hodnoty viz aktuálnější doporučení 

02.002.02.01.02 a 02.002.02.08.02 
Ad 2) Splněno, zpráva zpracována 
Ad3) Nerelevantní (NR) 
Dle pokročelejší fáze implementace v PO3 existuje velmi 

nízké riziko nenaplnění ukazatelů milníků viz závěr 

02.002.02.13. Stav plnění bude sledován v rámci 

akutuálnějšího doporučení, konkrétně 02.002.17.01.01, 

02.002.17.02.01  
U již vyhlášených výzev není úprava manuálu možná, 

navíc OP VVV je nastaven tak, že základní procesy 

hodnocení jsou schvalovány MV pro každou výzvu, 

změny pak nejsou možné. 

02.002

.01.26 

PO3_Střední riziko nenaplnění hodnot 

milníku výstupového indikátoru 

výkonnostního rámce 
 
Výstupový indikátor Celkový počet 

účastníků výkonnostního rámce PO3 

vykazuje střední riziko nenaplnění 

milníku. Milník v tuto chvíli reprezentuje 

96 % hodnoty indikátoru pokrytého 

výzvami (s plněním do 31. 12. 2022). Z 

pohledu závazků projektů je vhodné 

mít hodnoty indikátoru pro milník 2018 

zazávazkované nejpozději k 30. 4. 

2017, pokud projekty vykazují hodnoty 

ke konci projektu. Pokud vykazují spíše 

na počátku projektu, mělo by být 

dostatečné zazávazkování hodnot 

milníku k 30. 11. 2017. 

01_PZ01  Vyhlašovat 

výzvy / navyšovat alokace 

výzev v PO1, PO2 a PO3, 

aby došlo k naplnění 

milníku výkonnostního 

rámce v příslušné PO a k 

naplnění cílových hodnot 

indikátorů 

releva

ntní 

(R) 

 Vyhlásit výzvy/ v 

relevantních případech 

navýšit alokace výzev s 

ohledem minimalizace 

rizika nenaplnění cílových 

hodnot a milníků  

31. 12. 2017 zrealizováno 

/ splněno 

Splněno 
Relevantní výzvy byly vyhlášeny. Dle pokročelejší fáze 

implementace v PO3 existuje velmi nízké riziko 

nenaplnění ukazatelů milníků viz závěr 02.002.02.13. 

Stav plnění bude sledován v rámci aktuálnějšího 

doporučení, konkrétně 02.002.17.01.01, 02.002.17.02.01  
Výzvy jsou v relevantních případech navyšovány. Při 

navyšování je však nutné brát ohledy na cíle OP VVV. 
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02.002

.02.01 

PO1 Lze očekávat přeplnění  hodnot 5 

indikátorů výstupu, u ostatních 

indikátorů výstupu nelze vyloučit  riziko 

nenaplnění cílové hodnoty 
 
Velká část projektových žádostí je 

aktuálně v hodnocení, v realizaci je 

minimum projektů. Dosažené hodnoty 

většiny indikátorů jsou nulové. U 

následujících indikátorů výstupu bylo 

identifikováno vysoké riziko přeplnění 

cílových hodnot: 

 
- Počet nových výzkumných 

pracovníků v podporovaných 

subjektech (MRR i VRR); 
- Počet výzkumných pracovníků, kteří 

pracují v modernizovaných 

výzkumných infrastrukturách (VRR); 
- Počet nově vybudovaných, 

rozšířených či modernizovaných 

výzkumných infrastruktur a center 

excellence (VRR); 
- Počet nově vytvořených produktů 

strategického řízení VaVaI (VRR). 
U zbývajících indikátorů výstupu nelze 

s ohledem na stav implementace a 

období do roku 2023 vyloučit riziko 

nenaplnění, jedná se zejména o 

indikátory Počet podniků 

spolupracujících s výzkumnými 

institucemi (MRR i VRR), na který 

doposud nebyla cílena ani jedna výzva.  

03_PZ01 Zahájit jednání s 

Evropskou komisí ke 

změnám cílových hodnot 

indikátorů  milníků 

releva

ntní 

(R) 

 Zahájit jednání s 

Evropskou komisí ke 

změnám cílových hodnot 

indikátorů  milníků 

30. 12. 2019 zrealizováno 

/ splněno 

Jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot 

indikátorů  milníků bylo zahájeno; v dané věci byla 

zahájena revize OP VVV (projednání na 13. MV OP VVV 

a předložení EK ke schválení). Stav  plnění milníkových 

a cílových hodnot indikátorů je pravidelně na úrovni ŘO 

OP VVV analyzován. Revize cílových hodnot indikátorů 

je naplánována na rok 2019. 
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02.002

.02.06 

PO1 Nejasnosti v oblasti vykazování 

nepřímých nákladů příjemci finančních 

prostředků EFRR 
 
Příjemci finančních prostředků EFRR 

nemají dostatečné informace v oblasti 

způsobu vykazování nepřímých 

nákladů na projektech (metodika 

výpočtu nepřímých nákladů, 

schvalování metodiky ze strany MŠMT 

atp.). Projekty často vykazují veškeré 

náklady jako přímé, to zatěžuje 

administrativu projektu. Příjemci by 

považovali za jednodušší stanovení 

plošné flat rate (stanovené ze strany 

MŠMT), kterou lze uplatňovat na 

projektech ke krytí režijních nákladů. 

03_PZ02 Stanovení 

jednotné sazby/sazeb (flat-

rate) nepřímých nákladů u 

projektů EFRR  

releva

ntní 

(R) 

 Ověření možnosti a 

případné stanovení  

jednotné sazby/sazeb (flat-

rate) nepřímých nákladů u 

projektů EFRR 

31. 12. 2017 zrealizováno 

/ splněno 

ŘO OP VVV je oprávněn v souladu s Pravidly pro 

žadatele a příjemce (PPŽP) - obecná část využít pro 

projekty spolufinancované z ERDF tyto způsoby 

stanovení paušální sazby: 
1. individuálně na každém projektu a to až do výše 25 % 

přímých způsobilých výdajů projektu, 
2. na základě analýzy na dané výzvě a to až do výše 

25 % přímých způsobilých výdajů projektu, 
3. až do výše 15 % způsobilých přímých nákladů na 

zaměstnance na základě Obecného nařízení, článku 68, 

bodu 1, písm. b). 
V praxi se jako nejvíce problematický projevil způsob 

stanovení sazby dle bodu 1. ŘO OP VVV požadoval po 

žadatelích uvést do žádosti o podporu položkový rozpis 

nepřímých nákladů, včetně zdůvodnění potřebnosti a 

hospodárnosti těchto nákladů. Na základě provedené 

kontroly poté ŘO OP VVV přistoupil ke stanovení 

individuální paušální sazby projektu, která měla být 

využívána po celou dobu jeho realizace. Tento způsob 

stanovení paušální sazby byl řešen v souladu s článkem 

68, bod. 1, písm. a) Obecného nařízení. V souvisloti s 

administrativně náročným dokládáním zdůvodnění 

potřebnosti a hospodárnosti nepřímých nákladů ze 

strany a žadatele/příjemce, ŘO OP VVV již nebude tento 

způsob stanovení sazby nepřímých nákladů využívat. V 

nově vyhlašovaných výzvách budou používány  způsoby 

stanovení dle bodu 2 a 3 výše (v obou variantách je 

stanovena jednotná sazba nepřímých nákladů přímo v 

textu výzvy a navazující dokumentaci).  
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02.002

.02.07 

PO2 Lze očekávat přeplnění hodnot 6 

indikátorů výstupu a 2 indikátorů 

výsledku, u ostatních indikátorů nelze 

vyloučit riziko nenaplnění cílové 

hodnoty 
 
U následujících indikátorů výstupu bylo 

identifikováno vysoké riziko cílových 

hodnot přeplnění: 
- Počet podpořených osob zapojených 

do řízení a implementace politiky 

VaVaI (MRR); 
- Počet nových produktů 

modernizujících systémy strategického 

řízení ve výzkumných organizacích 

(MRR i VRR); 
- Počet nových projektových záměrů 

připravených za podpory Smart 

Akcelerátoru (MRR); 
- Počet nových nástrojů podpory VaVaI 

na regionální úrovni (MRR); 
- Počet nových bakalářských studijních 

oborů zaměřených na praxi (MRR). 
 
Vysoké riziko přeplnění indikátorů bylo 

identifikováno i u následujících 

indikátorů výsledku: 
- Podíl studijních programů 

vyučovaných v cizím jazyce; 
- Počet organizací, jejichž pracovníci 

zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho 

řízení a oblastech souvisejících. 
U zbývajících indikátorů výstupu a 

výsledku nelze s ohledem na stav 

implementace a období do roku 2023 

vyloučit riziko nenaplnění, jedná se 

zejména o indikátory - Počet 

podpořených osob zapojených do 

řízení a implementace politiky VaVaI 

(VRR), Počet podpořených produktů 

CŽV (MRR a VRR), Počet nových 

projektových záměrů připravených za 

podpory Smart Akcelerátoru (VRR) a 

Počet nových nástrojů podpory VaVaI 

na regionální úrovni (VRR), Počet nově 

vytvořených kurzů CŽV (MRR i VRR), 

Počet organizací, které byly ovlivněny 

systémovou intervencí (MRR i VRR), 

na které doposud nebyla cílena ani 

03_PZ01 Zahájit jednání s 

Evropskou komisí ke 

změnám cílových hodnot 

indikátorů  milníků  

releva

ntní 

(R) 

Relevantní 

pro PO2 

Zahájit jednání s 

Evropskou komisí ke 

změnám cílových hodnot 

indikátorů milníků 

30. 12. 2019 zrealizováno 

/ splněno 

Jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot 

indikátorů  milníků bylo zahájeno; v dané věci byla 

zahájena revize OP VVV (projednání na 13. MV OP VVV 

a předložení EK ke schválení). Stav  plnění milníkových 

a cílových hodnot indikátorů je pravidelně na úrovni ŘO 

OP VVV analyzován. Revize cílových hodnot indikátorů 

je naplánována na rok 2019. 
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jedna výzva. 
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02.002

.02.11 

PO2 Projekty z výzvy 02_15_004 jsou 

v začátku realizace, v té dosud nebyly 

identifikovány závažné nedostatky, 

které by bránily naplnění cílů projektu; 

byl identifikován prostor pro zvýšení 

efektivity další výzvy v oblasti Smart 

Akcelerátor 
 
Projekty z výzvy 02_15_004 jsou v 

začátku realizace, projekty se odlišují 

šíří svých aktivit a jejich efektivitou. Ta 

závisí na zkušenostech krajů s 

problematikou inovací. Výsledky 

projektů se tak mohou podstatně lišit. 

Pro další výzvu v oblasti Smart 

Akcelerátor byly ve stávající výzvě 

Smart Akcelerátor identifikovány z 

pohledu příjemců následující 

nedostatky, které by měly být 

odstraněny: 
- Výzva požaduje, aby Vzdělávací plán 

Smart Akcelerátoru obsahoval 

minimálně 80 hodin vzdělávání ročně 

pro RIS3 manažera. Tento rozsah 

vzdělávání je ze strany realizátorů 

projektů považován za nepřiměřeně 

vysoký. 
- Přenos nejlepší praxe do ČR má být 

zajištěn nepovinnou aktivitou Twinning, 

tyto aktivity by dle realizátorů měly být 

ze strany MŠMT lépe koordinovány, 

aby nedocházelo k identifikaci a 

přenosu nejlepší praxe do ČR 

individuálně a duplicitně. Zároveň by 

realizátoři uvítali detailnější popis 

výstupů jednotlivých aktivit (povinných i 

nepovinných) v textu výzvy. 
- Oprávnění žadatelé výzvy a tedy i 

příjemci dotace jsou aktuálně pouze 

vyšší územně samosprávné celky 

(kraje). S tím je spojena vysoká 

administrativní zátěž uvalená na 

příjemce dotace, který spravuje 

finanční prostředky centrálně pro 

veškeré partnery projektu 

(implementační agentury). Realizátoři 

projektů by ocenili, kdyby výzvu Smart 

Akcelerátor doprovázela další návazná 

výzva, ve které by mohly být příjemci 

finančních prostředků přímo 

04_PZ02 Při plánování 

výzvy Smart Akcelerátor II 

v relevantních případech 

zohlednit zpětnou vazbu 

od realizátorů projektů 

výzvy Smart Akcelerátor 

releva

ntní 

(R) 

 Provést vyhodnocení 

výzvy Smart Akcelerátor I 

30. 06. 2018 zrealizováno 

/ splněno 

V 01/2018 proběhla terénní šetření (dotazníková, 

individuální rozhovory se zástupci jednotlivých krajů). V 

02/2018 byl uskutečněn se zástupci krajů kulatý stůl k 

výsledkům projektů Smart Akcelerátor a přípravě Smart 

Akcelerátor II. Z  výše uvedených realizových šetření 

byla Oddělením Evaluací zpracována zpráva, která 

obsahovala hlavní zjištění a závěry. Garanti výzvy z 

oddělení Koncepce a přípravy výzev (odd. 431), kteří 

připravovali návaznou výzvu Smart Akcelerátor II se 

závěry šetření pracovali. 
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implementační agentury, které mají 

realizovat aktivity naplánované v rámci 

Smart Akcelerátoru. 
 

02.002

.02.12 

PO3 V PO3 nebylo identifikováno 

žádné riziko nenaplnění cílových 

hodnot výsledkových ani výstupových 

indikátorů; bylo identifikováno vysoké 

riziko přeplnění cílových hodnot 

některých výsledkových i výstupových 

indikátorů Vysoké riziko přeplnění 

cílových hodnot výsledkových i 

výstupových indikátorů bylo 

identifikováno u níže uvedených 

indikátorů PO3: 
- IP1 Počet produktů v systémových 

projektech (MRR i VRR); 
- IP2 Celkový počet účastníků (MRR i 

VRR); 
- IP2 Počet produktů v systémových 

projektech (MRR i VRR); 
- IP3 Počet podpořených produktů 

(MRR i VRR); 
- IP3 Počet produktů v systémových 

projektech (MRR); 
- IP1 Počet organizací, které byly 

ovlivněny systémovou intervencí (MRR 

i VRR); 
- IP1 Počet podpořených spoluprací 

(MRR i VRR); 
- IP2 Počet organizací, které byly 

ovlivněny systémovou intervencí (MRR 

i VRR); 
- IP3 Počet organizací, které byly 

ovlivněny systémovou intervencí (MRR 

i VRR). 

03_PZ01 Zahájit jednání s 

Evropskou komisí ke 

změnám cílových hodnot 

indikátorů  milníků 

releva

ntní 

(R) 

Relevantní 

pro PO3 

Na základě aktuálních 

výsledků analýz a evaluací 

zahájit jednání s EK ke 

změnám cílových hodnot 

indikátorů  milníků 

30. 12. 2019 zrealizováno 

/ splněno 

Jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot 

indikátorů  milníků bylo zahájeno; v dané věci byla 

zahájena revize OP VVV (projednání na 13. MV OP VVV 

a předložení EK ke schválení). Stav  plnění milníkových 

a cílových hodnot indikátorů je pravidelně na úrovni ŘO 

OP VVV analyzován. Revize cílových hodnot indikátorů 

je naplánována na rok 2019. 
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02.002

.02.21 

PRŮŘEZOVĚ Pravidla pro povinnou a 

nepovinnou publicitu působí na 

příjemce zmateně, příjemci mohou 

narážet na fyzické překážky bránící 

splnění povinné publicity (např. 

billboardy) 
 
Za nejasná jsou považována pravidla 

publicity projektů OP VVV. Ta je 

rozdělena na povinné nástroje publicity 

(billboardy, plakáty atp.) a další 

nástroje publicity (logolinky OP VVV, 

EU atp.). V příjemcích označení 

povinné publicity evokuje dojem, že 

další nástroje publicity jsou nepovinné. 

Reálně jsou ale i další nástroje publicity 

po příjemcích vyžadovány. Dokumenty 

a projektové výstupy musí být povinně 

označeny dalšími nástroji publicity. 
Povinné prvky publicity (zejména velké 

billboardy) jsou považovány za obtížně 

instalovatelné zejména u veřejných 

institucí, které sídlí v historických 

budovách. Problematické může být, 

pokud instituce realizuje více projektů 

OP VVV zároveň. Pravidla publicity 

vyžadují, aby realizátoři projektů 

vyvěsili na vnější plášť budovy 

billboard za každý realizovaný projekt 

OP VVV. Budovy nemusí disponovat 

dostatečným prostorem pro instalaci 

těchto billboardů (např. pokud realizují 

3 a více projektů, realizátoři hodnotí 

negativně umístění více billboardů na 

vnější plášť budovy i z estetického 

hlediska). Dosud nebylo vydáno 

stanovisko MMR o tom, zda lze v 

případě, že instituce realizuje více 

projektů OP VVV najednou, informace 

o více projektech sloučit do jednoho 

billboardu. 

02_PZ02 Vyjasnit s MMR 

pravidla publicity pro 

realizátory, kteří realizují 

více projektů OP VVV 

zároveň 

releva

ntní 

(R) 

 Vyjasnit s MMR pravidla 

publicity pro realizátory, 

kteří realizují více projektů 

OP VVV zároveň 

31. 12. 2018 v realizaci Pravidla publicity pro realizátory projektů ERDF, kteří 

realizují v OP VVV více projektů zároveň, a tudíž jsou 

konfrontováni se situací, kdy musí dle pravidel 

vystavovat pro každý projekt vlastní billboard, jsou 

dlouhodobě řešena jednak s MMR-NOK, jednak přímo 

prostřednictvím MMR-NOK s EK. Z hlediska Nařízení č. 

1303/2013 je toto opatření povinné a dle dosavadních 

výkladů EK není možné, aby příjemce uváděl na 

billboard/stálou pamětní desku více projektů.  

Požadavek na přehodnocení výkladu a na umožnění 

příjemci s více realizovanými projekty umístění informací 

o více projektech na 1 billboard je dle dojednání ŘO dále 

komunikován na úrovni MMR - EK.  O výsledcích 

jednání budou všechny ŘO následně informovány. 
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02.002

.02.23 

PRŮŘEZOVĚ Implementační strukturu 

OP VVV lze považovat za funkční. 

Některé části implementačního 

systému nicméně nelze považovat za 

efektivní. Byly identifikovány prostory 

ke zlepšení. 
 
Implementační struktura OP VVV, 

systém a jeho dílčí části jsou funkční, 

nicméně z pohledu efektivnosti byly 

identifikovány následující oblasti ke 

zlepšení, které přispějí k zrychlení a 

optimalizaci procesů: 
- Vymezení kompetencí v programové 

dokumentaci; 
- Metodická podpora; 
- Nedostatečná komunikace a sdílení 

informací mezi útvary; 
- Právní podpora; 
- MS2014+; 
- Složitost vyhlašovaných výzev; 
- Personální obsazení oddělení 

hodnocení a schvalování projektů a 

odboru administrace ZP; 
- Zapojení zahraničních hodnotitelů v 

rámci hodnocení a výběru projektů; 
- Zamítání žádostí o podporu; 
- Proces zamítnutí žádostí o podporu; 
- Duplicita agendy vytváření finančních 

predikcí; 
- Odborné poradenství. 
 

01_PZ02 Určení 

jednoznačného postupu 

pro řešení kompetenčních 

sporů v rámci programové 

dokumentace  

releva

ntní 

(R) 

 V rámci aktualizace OM 

OP VVV jasně vydefinovat 

kompetence jednotlivých 

útvarů ŘO OP VVV 

31. 12. 2018 v realizaci V současné době probíhá finalizace další verze OM OP 

VVV, která zohledňuje dané doporučení. Účinnost 

aktualizované verze OM OP VVV je naplánována na 4. 

čtvrtletí 2018. 
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02.002

.02.23 

PRŮŘEZOVĚ Implementační strukturu 

OP VVV lze považovat za funkční. 

Některé části implementačního 

systému nicméně nelze považovat za 

efektivní. Byly identifikovány prostory 

ke zlepšení 
 
Implementační struktura OP VVV, 

systém a jeho dílčí části jsou funkční, 

nicméně z pohledu efektivnosti byly 

identifikovány následující oblasti ke 

zlepšení, které přispějí k zrychlení a 

optimalizaci procesů: 
- Vymezení kompetencí v programové 

dokumentaci; 
- Metodická podpora; 
- Nedostatečná komunikace a sdílení 

informací mezi útvary; 
- Právní podpora; 
- MS2014+; 
- Složitost vyhlašovaných výzev; 
- Personální obsazení oddělení 

hodnocení a schvalování projektů a 

odboru administrace ZP; 
- Zapojení zahraničních hodnotitelů v 

rámci hodnocení a výběru projektů; 
- Zamítání žádostí o podporu; 
- Proces zamítnutí žádostí o podporu; 
- Duplicita agendy vytváření finančních 

predikcí; 
- Odborné poradenství. 
 

09_PZ02 Obsazení 

služebních míst oddělení 

metodického řízení 
 

releva

ntní 

(R) 

Oddělení 

metodického 

řízení se 

dlouhodobě 

nedaří 

obsadit volná 

služební 

místa, 

dlouhodobá 

přetíženost 

pracovníků 

může 

způsobovat 

problémy, 

mít negativní 

vliv na 

chybovost 

Obsadit volná služební 

místa v rámci O 430 

31.12. 2018 v realizaci Ve spolupráci s odd RLZ jsou opakovaně vyhlašována 

výběrová řízení na neobsazená místa odd. 430. K 30.6. 

bylo v odd. 430 obsazeno 10 služebních/pracovních 

míst. 4 místa byla neobsazená. 

 

Na začátku roku 2018 bylo oddělení metodického řízení 

posíleno na základě změny organizační struktury, resp. 

přesunu obsazených míst do tohoto oddělení, dále došlo 

také k odchodu na MD/RD a ukončení 3 

pracovních/služebních poměrů a 3 novým nástupům. Na 

podzim bude oddělení opětovně posíleno maminkou 

vracející se z RD. 
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02.002

.04.09 

PO2_U EFRR je finanční pokrok zatím 

jen na úrovni vyhlášených výzev a  

zazávazkovaných prostředků, pokrok 

proplacených prostředků je nízký 
 
Z alokace EFRR PO2 bylo dle dat k 31. 

12. 2017 výzvami pokryto 93 % 

finančních prostředků EFRR (nárůst 

oproti předchozímu období o 22 

procentních bodů) a 71 % finančních 

prostředků ESF (nárůst oproti 

předchozímu pololetí pouze o 2 

procentní body). Podíl objemu 

zazávazkovaných prostředků k alokaci 

OP VVV na PO2 byl v EFRR pouze 

58 % a v ESF činil necelých 46 %. 

Objem proplacených finančních 

prostředků EFRR činil necelá 3 %, v 

případě ESF pak činil 9 % alokace ESF 

PO2. Takto nízký stupeň čerpání je 

rizikový z hlediska naplnění pravidla 

N+3 a naplnění finančních indikátorů 

milníku pro rok 2018.  

02_PZ04 Zaměřit se na 

administraci projektů 

čtyřvýzvy zejména v PO2 a 

výzvy 02_17_044 
 
        Zaměřit   se na co 

nejplynulejší administraci 

projektů výzvy 02_17_044 

a také projektů   v rámci 

čtyřvýzvy, zejména pak v 

rámci výzev spadajících do 

PO2   s ohledem na 

splnění finančního 

indikátoru milníku pro rok   

2018:   Poskytnutí   

iniciativní poradenské 

podpory realizátorům 

projektů, zejména pak 

projektů s   velkým 

objemem přidělených 

prostředků.   Zrychlené   

vyřizování žádostí o 

změnu, zejména takových, 

které pozitivně ovlivňují   

čerpání finančních 

prostředků, zároveň však 

nezvyšují riziko nenaplnění   

věcných indikátorů milníků.   

Co   nejrychlejší 

administrace žádostí o 

platbu a jejich certifikace       

releva

ntní 

(R) 

Zodpovědno

st za plnění 

doporučení 

je průřezová 

napříč útvary 

ŘO OP VVV 

(zejm. Odbor 

Administrace 

projektů VŠ,  

Odbor 

Finančního 

řízení OP a 

Odboru 

řízení OP) 

Zaměřit   se na co 

nejplynulejší administraci 

projektů výzvy 02_17_044 

a také projektů   v rámci 

čtyřvýzvy, zejména pak v 

rámci výzev spadajících do 

PO2   s ohledem na 

splnění finančního 

indikátoru milníku pro rok   

2018:   Poskytnutí   

iniciativní poradenské 

podpory realizátorům 

projektů, zejména pak 

projektů s   velkým 

objemem přidělených 

prostředků.   Zrychlené   

vyřizování žádostí o 

změnu, zejména takových, 

které pozitivně ovlivňují   

čerpání finančních 

prostředků, zároveň však 

nezvyšují riziko nenaplnění   

věcných indikátorů milníků.   

Co   nejrychlejší 

administrace žádostí o 

platbu a jejich certifikace .      

31.12.2018 v realizaci Úkol je plněn napříč útvary ŘO OP VVV. Splnění 

finančního a věcných milníkových ukazatelů pro rok 

2018 je prioritou ŘO OP VVV.  

 

Plnění věcných i finančních milníkových indikátorů je 

dlouhodobě analyzováno Odborem Administrace, 

Odborem finančního řízení a Odborem řízení OP; v 

odboru Administrace projektů VŠ je kladen důraz na 

plynulou administraci projektů právě s cílem splnit 

hodnoty milníkových ukzatelů. V dané souvislosti se v 

rámci ŘO OP VVV pravidelně zpracovávají predikce 

plnění, mj. s cílem vytipovat projekty s nejvyšším 

potenciálem pro jejich splnění. V rámci Průběžné 

evaluace OP VVV probíhá ( 07-08/2018) rozsáhlé 

dotazování příjemců projektů PO2, jejichž projektové 

indikátory se vážou na milníkové hodnoty indikátorů OP 

VVV. V dané souvislosti byla na 13. MV OP VVV 

projednáná a EK předložena revize programového 

dokumentu OP VVV.  

Příjemcům projektů je poskytována individuální 

podpora , a to se zaměřením se na projekty s nejvyšším 

potenciálem plnění. Probíhá informovanost o důležitosti 

plnění milníkových ukazatelů, a to jak na projektové 

úrovni, tak i na nejvyšší manažerské úrovni. S ohledem 

na plnění predikcí a milníkových hodnot jsou plánovany 

dovolené a je nastaven motivační system odměňování 

zaměstnanců ŘO OP VVV. 
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.04.10 

PO2_Stupeň plnění finančních 

indikátorů milníku 2018 v PO2 je 

nedostatečný 
 
V PO2 není u obou fondů (a stejně pak 

v následném podrobném členění dle 

VRR a MRR) predikováno naplnění ani 

v úrovni 85 % hodnoty finančních 

indikátorů milníku (a to ani v případě 

započtení predikovaných ŽoP za 4. 

čtvrtletí). Základním předpokladem pro 

splnění alespoň 85% úrovně pro EFRR 

je zrychlené čerpání projektů vysokých 

škol v rámci výzev 02_16_016 ERDF 

výzva pro vysoké školy a 02_16_017 

Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací 

účely budování či modernizace. Další 

výzvou, která může významně přispět k 

naplnění hodnoty finančních indikátorů 

milníku pro ESF je výzva 02_17_044 

Podpora rozvoje studijního prostředí na 

VŠ. Alokace ve výzvě 02_17_044 byla 

navýšena a právní akty budou 

uzavřeny v první polovině roku 2018, 

navíc podmínky čerpání v této výzvě 

byly nastaveny tak, aby vytvořily 

dostatečné předpoklady pro očekávané 

naplnění v roce 2018. Rychlejší 

čerpání na začátku projektů by mělo 

vynahradit zpoždění, ke kterému došlo 

při hodnocení výzev a vydávání 

právních aktů. ŘO OP VVV si je tohoto 

rizika vědom a přijal k nim akční plán a 

zároveň v dané věci zahájil revizi OP 

VVV ve věci milníků (věcných i 

finančních). 

02_PZ04 Zaměřit se na 

administraci projektů 

čtyřvýzvy zejména v PO2 a 

výzvy 02_17_044 
 
Zaměřit se na co 

nejplynulejší administraci 

projektů výzvy 02_17_044 

a také projektů v rámci 

čtyřvýzvy, zejména pak v 

rámci výzev spadajících do 

PO2 s ohledem na splnění 

finančního indikátoru 

milníku pro rok 2018: 
- Poskytnutí iniciativní 

poradenské podpory 

realizátorům projektů, 

zejména pak projektů s 

velkým objemem 

přidělených prostředků. 
- Zrychlené vyřizování 

žádostí o změnu, zejména 

takových, které pozitivně 

ovlivňují čerpání finančních 

prostředků, zároveň však 

nezvyšují riziko nenaplnění 

věcných indikátorů milníků. 
- Co nejrychlejší 

administrace žádostí o 

platbu a jejich certifikace 

releva

ntní 

(R) 

Zodpovědno

st za plnění 

doporučení 

je průřezová 

napříč útvary 

ŘO OP VVV 

(zejm. Odbor 

Administrace 

projektů VŠ,  

Odbor 

Finančního 

řízení OP a 

Odboru 

řízení OP) 

Zaměřit   se na co 

nejplynulejší administraci 

projektů výzvy 02_17_044 

a také projektů   v rámci 

čtyřvýzvy, zejména pak v 

rámci výzev spadajících do 

PO2   s ohledem na 

splnění finančního 

indikátoru milníku pro rok   

2018:   Poskytnutí   

iniciativní poradenské 

podpory realizátorům 

projektů, zejména pak 

projektů s   velkým 

objemem přidělených 

prostředků.   Zrychlené   

vyřizování žádostí o 

změnu, zejména takových, 

které pozitivně ovlivňují   

čerpání finančních 

prostředků, zároveň však 

nezvyšují riziko nenaplnění   

věcných indikátorů milníků.   

Co   nejrychlejší 

administrace žádostí o 

platbu a jejich certifikace.      

31.12.2018 v realizaci Úkol je plněn napříč útvary ŘO OP VVV. Splnění 

finančního a věcných milníkových ukazatelů pro rok 

2018 je prioritou ŘO OP VVV.  

 

Plnění věcných i finančních milníkových indikátorů je 

dlouhodobě analyzováno Odborem Administrace, 

Odborem finančního řízení a Odborem řízení OP; v 

odboru Administrace projektů VŠ je kladen důraz na 

plynulou administraci projektů právě s cílem splnit 

hodnoty milníkových ukzatelů. V dané souvislosti se v 

rámci ŘO OP VVV pravidelně zpracovávají predikce 

plnění, mj. s cílem vytipovat projekty s nejvyšším 

potenciálem pro jejich splnění. V rámci Průběžné 

evaluace OP VVV probíhá ( 07-08/2018) rozsáhlé 

dotazování příjemců projektů PO2, jejichž projektové 

indikátory se vážou na milníkové hodnoty indikátorů OP 

VVV. V dané souvislosti byla na 13. MV OP VVV 

projednáná a EK předložena revize programového 

dokumentu OP VVV.  

Příjemcům projektů je poskytována individuální podpora, 

a to se zaměřením se na projekty s nejvyšším 

potenciálem plnění. Probíhá informovanost o důležitosti 

plnění milníkových ukazatelů, a to jak na projektové 

úrovni, tak i na nejvyšší manažerské úrovni. S ohledem 

na plnění predikcí a milníkových hodnot jsou plánovany 

dovolené a je nastaven motivační system odměňování 

zaměstnanců ŘO OP VVV. 
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02.002

.04.12 

PO3_Vysoké zazávazkování hodnot 

indikátorů PO3 
 
29 indikátorů z celkových 42 indikátorů 

PO3 je aktuálně zazávazkováno na 

více než 100 % své cílové hodnoty.   

03_PZ04 Revize 

Operačního programu 

nastavení hodnot 

indikátorů v PO1 a PO2 a 

PO3 
 
Na základě analýzy rizik 

nenaplnění a přeplnění 

hodnot indikátorů byla 

identifikováno disproporční 

rozdělení hodnot indikátorů 

mezi MRR a VRR v PO2. 

U 15 dvojic indikátorů je ve 

VRR vysoké riziko 

nenaplnění a v MRR 

naopak vysoké riziko 

přeplnění. Celkové 

hodnoty indikátorů v 

součtu za MRR a VRR by 

byly reálně nastavené, 

pokud by došlo k 

přerozdělení hodnot v 

daných regionech.   
V PO3 29 z celkových 42 

indikátorů hrozí riziko 

výrazného přeplnění 

cílových hodnot, proto by 

mělo dojít k navýšení 

cílových hodnot daných 

Operačním programem. 
Obdobně bylo i v PO1 

identifikováno vysoké 

riziko přeplnění (9 

indikátorů výstupu) a 

vysoké riziko nenaplnění 

(7 indikátorů výstupu).  

releva

ntní 

(R) 

Odbor řízení 

OP  VVV 

(Koordinátork

a výzev, 

Oddělení 

koncepce a 

přípravy výzev 

PO3, oddělení 

analýz a zpráv 

a oddělení 

evaluací) 

Revize cílových hodnot 

indikátorů OP VVV. 

31.12.2019 v realizaci V roce 2018 byla zahájena revize milníkových indikátorů. 

Na základě jednání s Evropskou komisí ke změnám 

cílových hodnot indikátorů  milníků byla revize projednána 

na 13. MV OP VVV a předložena EK ke schválení. Revize 

cílových hodnot indikátorů je naplánována na rok 2019, a 

to na základě pokročilejšího stavu plnění, predikcí a 

analýz.  
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.04.18 

PRŮŘEZOVĚ_Vysoká administrativní 

náročnost, zejména při vykazování 

osobních nákladů, přílohách ZoR a 

ŽoP a při změnových řízení (podstatné 

a zejména nepodstatné změny) 
 
Obecně je jako hlavní oblast nadměrné 

administrativní zátěže pro příjemce i 

pro ŘO OP VVV vnímána oblast 

změnových řízení, a to jak u 

podstatných, tak zejména u 

nepodstatných změn. Informace se 

často prolínají do několika příloh, které 

dle realizátorů nemají po zahájení 

realizace projektu na jeho realizaci 

žádný vliv. Dále jsou příjemci ve fázi 

realizace vnímány požadavky na 

úpravy či doplnění ZoR a ŽoP jako 

nadměrné a v některých případech až 

jdoucí nad rámec pravidel OP VVV.  
Průřezovou problémovou oblastí je 

vykazování mezd a osobních nákladů 

obecně, a to jak z hlediska násobného 

uvádění některých údajů v různých 

přílohách, tak i z hlediska dokládání 

informací, které nejsou následně 

používány ke kontrole.  

01_PZ04 Prověřit možnost 

zjednodušení požadavků 

při administraci   projektů, 

zejména ve fázi procesu 

změn na projektech   a 

dokladování k ZoR a ŽoP  
 
Negativně hodnocené 

aspekty procesu dle 

realizátorů: 
- Dokládání duplicitních 

informací ve více přílohách 

ZoR a ŽoP. 
- Zdlouhavá administrace 

změn v prostředí IS 

KP14+. 
- Nadměrné požadavky na 

doplnění a úpravy ZoR a 

ŽoP, i nad rámce pravidel 

OP VVV.      

releva

ntní 

(R) 

Oddělení 

metodického 

řízení – 

O430 ve 

spolupráci s 

Odbory 

Aministrace 

Prověřit možnost 

zjednodušení požadavků 

při administraci   projektů, 

zejména ve fázi procesu 

změn na projektech   a 

dokladování k ZoR a ŽoP.  
 
Konkrétně u:  
- dokládání duplicitních 

informací ve více přílohách 

ZoR a ŽoP. 
- délce administrace změn 

v prostředí IS KP14+ (dle 

zjištění je dlouhá). 
- nadměrné požadavky na 

doplnění a úpravy ZoR a 

ŽoP, i nad rámec pravidel 

OP VVV.      

31.12.2018 zrealizováno 

/ splněno 

Dne 28. 5. 2018 byl zveřejněn metodický výklad 

k přílohám, resp. jejich aktualizaci v době realizace 

projektu, kterým je situace částečně řešena.  

 

Dále došlo dne 17. 5. 2018 k aktualizaci přílohy 

Realizační tým pro ZoR, kde je komentáři u jednotlivých 

sloupců specifikována nutnost vyplnění jen 

v relevantních případech. 

 

Obojí je k nalezení zde: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-

prilohy-monitorovacich-zprav 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohy-monitorovacich-zprav
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohy-monitorovacich-zprav
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02.002

.04.19 

PO2_Nevhodné rozdělení hodnot 

indikátorů na MRR a VRR 
 
15 dvojic indikátorů (tj. indikátor v MRR 

a VRR) má obdobnou strukturu rizik 

plnění - v MRR hrozí riziko přeplnění a 

ve VRR hrozí riziko nenaplnění, 

přičemž při spojení hodnot indikátorů 

za MRR a VRR společně realisticky 

plní cílovou hodnotu daného indikátoru. 

03_PZ04 Revize 

Operačního programu 

nastavení hodnot 

indikátorů v PO1 a PO2 a 

PO3 
 
Na základě analýzy rizik 

nenaplnění a přeplnění 

hodnot indikátorů byla 

identifikováno disproporční 

rozdělení hodnot indikátorů 

mezi MRR a VRR v PO2. 

U 15 dvojic indikátorů je ve 

VRR vysoké riziko 

nenaplnění a v MRR 

naopak vysoké riziko 

přeplnění. Celkové 

hodnoty indikátorů v 

součtu za MRR a VRR by 

byly reálně nastavené, 

pokud by došlo k 

přerozdělení hodnot v 

daných regionech.   
V PO3 29 z celkových 42 

indikátorů hrozí riziko 

výrazného přeplnění 

cílových hodnot, proto by 

mělo dojít k navýšení 

cílových hodnot daných 

Operačním programem. 
Obdobně bylo i v PO1 

identifikováno vysoké 

riziko přeplnění (9 

indikátorů výstupu) a 

vysoké riziko nenaplnění 

(7 indikátorů výstupu).  

releva

ntní 

(R) 

Odbor řízení 

OP  VVV 

(Koordinátork

a výzev, 

Oddělení 

koncepce a 

přípravy výzev 

PO1 a PO2, 

oddělení 

analýz a zpráv 

a oddělení 

evaluací) 

Revize cílových hodnot 

indikátorů OP VVV. 

31.12.2019 v realizaci V roce 2018 byla zahájena revize milníkových indikátorů. 

Na základě jednání s Evropskou komisí ke změnám 

cílových hodnot indikátorů  milníků byla revize projednána 

na 13. MV OP VVV a předložena EK ke schválení. Revize 

cílových hodnot indikátorů je naplánována na rok 2019, a 

to na základě pokročilejšího stavu plnění, predikcí a 

analýz.  
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02.002

.15.09 

Problémy při administraci výzev, 

žádostí i projektů na straně MŠMT i 

žadatelů a příjemců vznikají kvůli 

neoptimální funkčnosti MS2014+ a 

ISKP14+. 
 
Systém MS 2014+ včetně ISKP14+ 

obsahuje relativně hodně technických 

chyb a procesních nedostatků, a to jak 

na straně žadatele, tak na straně ŘO 

(např. žadatelé viděli ve svém rozhraní 

jména hodnotitelů, nefungovala 

funkcionalita losování hodnotitelů, v 

době zpracování této zprávy 

nefungovalo přidělování bodů 

projektovým žádostem při hodnocení 

atp.). Tyto problémy výrazně bránily 

efektivní administraci podaných žádostí 

prvních výzev. Systém je dále 

považován za náročný na lidský faktor 

- neobsahuje dostatek nastavených 

automatických kontrol, což zatěžuje 

kapacitu administrativních pracovníků 

MŠMT. Tyto chyby a procesní 

nedostatky je relativně náročné 

odstranit. Důvodem je složitý proces 

zadávání změnových požadavků (v 

případě procesních nedostatků) tak i 

požadavků na opravu chyb. MŠMT v 

současnosti aktivně pracuje na 

odstranění nedostatků, které byly 

identifikovány při vlastích analýzách 

rizik MŠMT.  

02_PZ01 Pokračovat v 

odstraňování rizikového 

faktoru dle plánovaných 

postupů MŠMT 

releva

ntní 

(R) 

 Evidence rizika a 

implementace nápravných 

opatřeních k řešení 

problematiky funkčnosti 

MS2014+ vč. uživatelské 

přívětivosti 

31.12.2018 v realizaci ŘO OP VVV problematiku MS2014+ a jeho optimalizaci 

pro implementaci OP VVV průběžně řeší. S OSMS 

spolupracuje na nápravných opatřeních a jeho 

optimalizaci, požadavky zadává a eviduje v servisdesku, 

MS2014+ jako riziko vede v Souhrnné analýze rizik.  
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02.002

.15.10 

Žadatelé v žádostech dokládají velké 

množství dokumentů za relativně 

vysoké administrativní náklady, aniž by 

měli jistotu, že žádost bude 

proplacena. 
 
Žadatelé v žádostech dokládají 

veškerou dokumentaci, aniž by měli 

jistotu, že jejich žádost získá finanční 

podporu. Množství dokumentů je 

relativně vysoké, s tím jsou spojeny 

vyšší administrativní náklady (např. 

výpis trestního rejstříku vedoucího 

pracovníka partnerského zahraničního 

institutu), a to jak na straně žadatele, 

který tyto dokumenty musí zajistit, tak 

na straně MŠMT, jehož pracovníci 

musí dokumenty zkontrolovat. Proces 

podávání žádosti by výrazně 

zjednodušilo a zrychlilo, pokud by tyto 

dokumenty byly dodávány až ke 

schváleným projektům, ne pro všechny 

projekty v procesu žádosti. 

05_HPV01 Ověřit možnost 

zjednodušení přípravy 

žádosti pro žadatele 

prostřednictvím dokládání 

čestných prohlášení 

releva

ntní 

(R) 

U nově 

připravovaný

ch výzev 

Ověřit možnost 

zjednodušení přípravy 

žádosti pro žadatele 

prostřednictvím dokládání 

čestných prohlášení s 

případným následným 

využitím.  

31. 12. 2017 zrealizováno 

/ splněno 

ŘO OP VVV provedl v 1. polovině roku 2017 revizi 

požadovaných příloh žádosti o podporu a snížil počet 

těchto příloh na nezbytné minimum. Žadatelé již nyní 

dokládají některé skutečnosti pouze formou čestného 

prohlášení (např. ČP o přijatelnosti apod.), skutečnosti 

prohlášené v těchto čestných prohlášeních  žadatelé 

dokládají až následně formou dokladů až před vydáním 

právního aktu. Zjednodušení bylo zohledněno v rámci 

aktualizace PpŽP obecná část verze 5, účinné od 9. 11. 

2017. U ostatních příloh doložení formou čestného 

prohlášení není bohužel pro účely hodnocení projektů 

dostatečné.  

02.002

.15.11 

Soukromé vysoké školy, které operují s 

dotacemi v režimu de minimis mohou 

být vlivem nastavení OP VVV fakticky 

vyloučeny z možnosti účasti na 

intervencích OP VVV  
 
Stanovení minimálních výší 

způsobilých nákladů projektu ve 

výzvách OP VVV může fakticky 

vyloučit soukromé VŠ z možnosti 

efektivní účasti na projektech OP VVV. 

Školy musí o projekty žádat za 

takových podmínek, aby nebyla 

překročena výše podpory v režimu de 

minimis, proto se nemohou účastnit 

všech výzev, u kterých by to bylo pro 

soukromé VŠ prospěšné, ale musí 

vybírat pouze ty, u kterých zapojením 

soukromých VŠ nedojde k porušení 

pravidel de minimis. 

07_HPV0 Snížení výše 

minimálních nákladů 

projektu u relevantních 

výzev PO1 a PO2 

releva

ntní 

(R) 

 U připravované výzvy pro 

VŠ ověřit a v relevantním 

případě sníženit výši 

minimálních nákladů 

projektu. 

 zrealizováno 

/ splněno 

U nově připravovaných výzev je toto kritérium 

posuzováno. Konkrétně u výzvy  č. 02_17_44 Podpora 

rozvoje studijního prostředí na VŠ   mnimální výše 

projektů nebyla stanovena.  
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02.002

.19.07 

Efektivní realizace opatření pro 

zajištění interních komplementarit. 
 

 
Při hodnocení projektů v rámci 

čtyřvýzvy je velmi vysoká 

administrativní i časová náročnost 

hodnocení. Z hlediska zajištění 

efektivní administrace se proto 

doporučuje nastavení limitu vzájemně 

provázaných projektů v rámci 

komplementárních výzev.  

01_MaPKR_01 Stanovení 

limitu vzájemně 

provázaných projektů u 

komplementárních výzev. 

releva

ntní 

(R) 

Doporučení 

se váže 

především 

na 

plánovanou 

opakovanou 

realizaci 

vícevýzvy 

pro VŠ. 

Ověření možnosti a v 

relevantním případě 

stanovení limitu 

komplementárních projektů 

u připravované multivýzvy 

pro VŠ. 

31. 12. 2018 v realizaci V nových výzvách vyhlášených na konci roku 2017 a 

připravovaných pro rok 2018 jsou / budou počty 

komplementárních projektů omezeny. Například v 

komplementárních výzvách ESF výzva pro vysoké školy 

- Strukturálně postižené regiony a ERDF výzva pro 

vysoké školy - Strukturálně postižené regiony je počet 

projektů na jednoho žadatele v jednom ze dvou NUTS2 

omezen na maximálně 1 ESF projekt a maximálně 2 

ERDF projekt. 
Obdobně se předpokládá nastavení u ESF výzvy pro 

vysoké školy II a ERDF výzvy pro vysoké školy II - tedy 

omezení takové, které neohrozí realizovatelnost 

projektů, ale zároveň zvýší efektivitu a rychlost 

administrace na obou stranách (jak na straně žadatelů, 

tak na straně příjemců). 

02.003

.01.01 

V souvislosti s posunem implementace 

OP VVV se pomalu přesouvají i 

potřeby v oblasti jeho propagace od 

maximálního soustředění na podporu 

absorpční kapacity k propagaci 

jednotlivých projektů a programu jako 

celku. 

Posilovat zaměření 

propagace OP VVV na 

jednotlivé projekty a jejich 

pozitivní přínosy, pokud 

možno v regionech. 

releva

ntní 

(R) 

413 Posilovat zaměření 

propagace OP VVV na 

jednotlivé projekty a jejich 

pozitivní přínosy, pokud 

možno v regionech. 

 zrealizováno 

/ splněno 

Příklady propagace projektů podpořených z OP VVV: 

 jednotlivé projekty OP VVV jsou propagovány 

každý měsíc formou testimonialů, 

 projekty se objevují v newsletteru Novvvinky, 

 několik projektů představila i brožura Poločas OP 

VVV, která byla vydána na konci roku 2017, 

 další zajímavosti o podpořených projektech 

publikujeme formou stručných příspěvků a odkazů 

na facebookovém profilu OP VVV. 

K propagaci v regionech – byla oslovena některá 

regionální periodika, navázána spolupráce s Eurocentry. 

02.003

.01.02 

Pracovníci O413 jsou si vědomi 

možností online komunikačních kanálů, 

v některých případech by však bylo 

vhodné činnost zintenzivnit (podmínkou 

je dostatečná personální kapacita). 

Intenzivně pracovat s 

nástroji online komunikace 

(zvýšení dosahu příspěvků 

na facebookovém profilu 

pomocí práce s 

dostupnými daty, Youtube 

kanál, zvážit Twitter, 

Instagram). 

releva

ntní 

(R) 

413 Intenzivně pracovat s 

nástroji online komunikace 

(zvýšení dosahu příspěvků 

na facebookovém profilu 

pomocí práce s 

dostupnými daty, Youtube 

kanál, zvážit Twitter, 

Instagram). 

 zrealizováno 

/ splněno 

Facebookový profil OP VVV je aktualizován téměř každý 

den. Kromě aktuálních informací z OP VVV jsou 

prezentovány také například zajímavosti o podpořených 

projektech. 

Youtube kanál je aktualizován dle potřeby. Prezentuje 

především spoty z mediální kampaně, video tutorialy a 

webináře. 

02.003

.01.03 

Spuštění vlastních webových stránek 

výrazně přispěje k možnostem 

propagace OP VVV a poskytne silný 

komunikační kanál. Podmínkou je 

přehlednost stránek a případné 

zavedení/zlepšení některých nástrojů 

dle informací od uživatelů stránek. 

Co nejdříve spustit vlastní 

webové stránky OP VVV, 

zohlednit v maximální 

možné míře doporučení 

uživatelů. 

releva

ntní 

(R) 

413 Spustit vlastní webové 

stránky OP VVV 

 zrealizováno 

/ splněno 

Webové stránky OP VVV jsou funkční viz odkaz 

https://opvvv.msmt.cz/. Webové stránky jsou vytvořeny s 

cílem maximální přehlednosti a srozumitelnosti.  

https://opvvv.msmt.cz/
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02.003

.01.04 

Dle výsledků 1. post testu zůstalo 

povědomí o OP VVV na stejné úrovni 

jako před kampaní, tudíž splnit cíl v 

komunikaci směrem k široké veřejnosti 

se kampani nepodařilo. Výrazný 

úspěch lze ale sledovat v případě 

navýšení povědomí o konkrétních 

projektech v rámci OP VVV. 

Zaměřit se na propagaci 

OP VVV vůči široké 

veřejnosti, soustředit se 

nadále na propagaci 

přínosů jednotlivých 

projektů. 

releva

ntní 

(R) 

413 Zaměřit se na propagaci 

OP VVV vůči široké 

veřejnosti, soustředit se 

nadále na propagaci 

přínosů jednotlivých 

projektů. 

 zrealizováno 

/ splněno 

Propagace konkrétních projektů OP VVV probíhá. Např. 

každý měsíc vychází testimonial, který vždy představuje 

jeden projekt OP VVV z pohledu realizátora. Dále byla 

v roce 2017 vydána brožura Poločas OP VVV, která také 

mimo jiné představila několik zajímavých projektů OP 

VVV. Konkrétní projekty se objevují také v newsletteru 

Novvvinky (např. rozhovory nebo články). 

Kromě televizní mediální kampaně probíhala také 

kampaň na internetu a v tisku. 

02.003

.01.05 

Žadatelé a příjemci by ocenili 

informace vztahující se ke konkrétním 

případům a situacím a příklady 

konkrétních podporovaných aktivit v 

jednotlivých výzvách. Stejně tak by 

byla pozitivně vnímána možnost 

pokládat v průběhu seminářů dotazy na 

tyto případy a situace, případně 

možnost zaslat otázky předem. Faktem 

však zůstává, že ne vždy je ŘO OP 

VVV schopen poskytovat zcela 

jednoznačné a srozumitelné informace. 

Zvážit obsahovou úpravu 

seminářů pro žadatele a 

příjemce ve smyslu 

věnování pozornosti 

konkrétní příkladům z 

praxe, zvážit možnost 

zasílat konkrétní dotazy 

předem. V maximální 

možné míře dbát o 

jednoznačnost a 

srozumitelnost 

poskytovaných informací. 

releva

ntní 

(R) 

413, 4 Zvážit obsahovou úpravu 

seminářů pro žadatele a 

příjemce ve smyslu 

věnování pozornosti 

konkrétním příkladům z 

praxe, zvážit možnost 

zasílat konkrétní dotazy 

předem. V maximální 

možné míře dbát o 

jednoznačnost a 

srozumitelnost 

poskytovaných informací. 

 v realizaci Průběžně plněno ze strany Odděleních koncepce a 

přípravy výzev, Oddělení hodnocení a schvalování 

projektů, ve fázi realizace projektů i ze strany odborů 

Administrace. Na webu jsou dle témat zveřejněny časté 

dotazy viz https://opvvv.msmt.cz/otazky-odpovedi , které 

jsou aktualizovány. Za účelem jednotnosti a 

srozumitelnosti informací oddělení Koncepce a přípravy 

výzev (O431 a O432) úzce spolupracuje s odděleními 

administrace, Oddělením hodnocení a oddělením 

publicity.  

V případě výzvy Šablony II se plánují realizovat 

webináře tematicky zaměřené.  

02.005

.01.01 

PZ: Stávající způsob vymezení 

intervenční logiky je na jednu stranu 

poměrně komplikovaný a na druhou 

stranu nejednoznačný a poskytuje 

značnou volnost při uchopení, která se 

ukazuje na rozdílném pojetí a 

přístupech krajů. (vztahuje se k EO 

A.1) 

Nastavit jednotněji postup 

(a intervenční logiku) a 

strukturu výstupů pro KAP 

II, a to jak pro analytickou, 

tak návrhovou část. 

Jednotné (jednotnější) 

vymezení struktury by 

mělo vyjít z dosavadních 

zkušeností při tvorbě. KAP 

I a nemělo by naopak vést 

ke zbytečnému 

"sešněrování" krajů. 

releva

ntní 

(R) 

Příjemce 

(realizátor) 

projektu P-

KAP 

Nastavit jednotněji postup 

(a intervenční logiku) a 

strukturu výstupů pro KAP 

II, a to jak pro analytickou, 

tak návrhovou část. 

Jednotné (jednotnější) 

vymezení struktury by 

mělo vyjít z dosavadních 

zkušeností při tvorbě KAP I 

a nemělo by naopak vést 

ke zbytečnému 

"sešněrování" krajů. 

31.12.2018 v realizaci Podpora krajského akčního plánování je v kompetenci 

individuálního projektu systémového P-KAP, kterému bylo 

doporučení i úkol předán. Doporučení bylo projednáno s 

realizátorem projektu P-KAP, Řídicím výborem IPs a na 

13. MV OP VVV, je považováno za relevantní. 

Plnění doporučení bude předmětem dalšího hodnocení 

územního akčního plánování, nicméně již teď a to na 

základě tohoto doporučení přistoupil realizační tým 

projketu P-KAP k revizi metodických listů zpřesňujících 

Postupy KAP pro druhou vlnu zpracování krajských 

akčních plánů s cílem zjednodušit postupy krajů a 

ujednotit   pojetí zpracování akčních plánů. Současně s 

tím vydal ŘO OP VVV revizi Postupů KAP, jež jsou pro 

realizátory projektů závazné a to na základě zkušeností a 

evaluací z první etapy akčního plánování v krajích. I 

Postupy KAP popisují nyní lépe jednotlivé aktivity vedoucí 

ke zpracování krajského akčního plánu. 

 

ŘO OP VVV předpokládá, že obě výše zmíněné aktivity 

povedou ke sjednocení postupů i pojetí v krajích. 

https://opvvv.msmt.cz/otazky-odpovedi
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02.005

.01.02 

PZ: Řada pedagogů/členů vedení škol 

se vyjadřovala, že informací je příliš 

velké množství a jsou poskytovány z 

různých zdrojů. Pedagogové nestačí 

vše sledovat.  

Dle možností maximálně 

koncentrovat způsob 

poskytování informací na 

školy. 

releva

ntní 

(R) 

 Dle možností maximálně 

koncentrovat způsob 

poskytování informací na 

školy. 

31.12.2018 v realizaci ŘO OP VVV zprovoznil v polovině roku 2018 nový 

webový portal operačního programu, kde jsou přehledně 

poskytovány informace vztahující se k realizaci projektů 

a naplňování cílů operačního programu.  

 

Mezi další opatření patří I povinnost zpracování 

komunikačního plánu pro realizační týmy místních 

akčních plánů, které mají nejužší kontakt se zástupci 

škol s cílem zpřehlednit tok informací k jednolitvým 

cílovým skupinám a to dle druhu poskytované informace, 

což povede k poskytování pouze té části informací, která 

je pro danou cílovou skupinu relevantní. 

02.005

.01.03 

PZ: Manažeři (zejména MAP) v 

komentářích poukazovali, že by uvítali, 

aby se s výstupy sebehodnocení dále 

pracovalo i na půdě MŠMT a sami 

žádali o reflexi ze strany ŘO. (vztahuje 

se k EO A.6) 

Poskytnout zpětnou vazbu 

manažerům na základě 

realizovaného 

sebehodnocení. 

Informovat realizátory o 

smyslu zpráv z vnitřní 

evaluace a jejich využití v 

rámci komunikace s 

manažery projektů 

(projektovými týmy). 

releva

ntní 

(R) 

O435 Poskytnout zpětnou vazbu 

manažerům na základě 

realizovaného 

sebehodnocení. 

Informovat realizátory o 

smyslu zpráv z vnitřní 

evaluace a jejich využití v 

rámci komunikace s 

manažery projektů 

(projektovými týmy). 

31.12.2018 zrealizováno 

/ splněno 

ŘO OP VVV (O 435) výstupy vnitřních evaluací využívá 

při zpracování evaluačních zpráv na úrovni program OP 

VVV. Současně jsou informace ze sebehodnotících 

zpráv využívány při tvorbě metodických materiálu MAP 

(programová dokumentace k výzvě MAP II). V dané věci 

zástupce odd. 435 komunikuje se zástupcem sítě MAP, 

kterému byla předána evaluační zpráva k územnímu 

akčnímu plánování, pro jejíž zpracování jako vstupy byly 

využity mj. i sebehodnotící zprávy z vnitřních evaluací 

projektů MAP. Další sebehodnotící zprávy budou využity 

v následujících evaluačních zprávách na dané téma, 

nejbližší za rok 2018 s termínem návrhové verze k 

31.1.2019. Zároveň 3.8.2018 proběhne diseminaci 

výsledků na semináři MAP, kterého se zúčastní 

zástupce oddělení Evaluací (odd.435). 

ŘO OP VVV poskytuje výstupy evaluací i na dalších 

platformách např. Národní stálá konference, kde jsou 

zástupci realizátorů projektů akčního plánování.  

02.005

.02.01 

PZ: Osobní vazby hrají speciálně v 

rámci tématu inkluzivní vzdělávání a 

jeho prosazování na místní úrovni 

velkou roli. Lokální konzultant si musí 

získat důvěru místních aktérů mj. svými 

znalostmi. Osobní kontakty a znalost 

prostředí a aktérů jsou klíčovým 

prvkem spolupráce. (vztahuje se k EO 

C.2) 

Zvýšit kredit nových 

lokálních konzultantů (pro 

ASZ) 
 
Pokusit se zamezit 

fluktuaci lokálních 

konzultantů a dalších členů 

týmu působících v 

lokalitách. V případě 

výměny pracovníků dbát 

na jejich zaškolení, 

předání všech informací o 

lokalitě novým 

pracovníkům a jejich 

seznámení s předchozím 

děním v obci. 

releva

ntní 

(R) 

Příjemce 

(realizátor) 

projektu IKV 

(ASZ) 

Pokusit se zamezit 

fluktuaci lokálních 

konzultantů a dalších členů 

týmu působících v 

lokalitách. V případě 

výměny pracovníků dbát 

na jejich zaškolení, 

předání všech informací o 

lokalitě novým 

pracovníkům a jejich 

seznámení s předchozím 

děním v obci. 

31.12.2018 v realizaci Doporučení je relevantní pro příjemce (realizátora) 

projektu IKV, bylo mu předáno dopisem po předchozím 

individuálním projednání a projednání na 13. MV OP 

VVV. Plnění doporučení bude předmětem dalšího 

hodnocení individuálního projektu systémového IKV, 

které proběhne v roce 2018 a výstupem bude zpráva ve 

své návrhové verzi předložená ke dni 31.1.2019. 
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02.005

.02.02 

PZ: Respondenti uvádějí, že neexistuje 

prostředí, kde by se daly sdílet interní 

dokumenty a materiály typu na jaké 

škole či v jaké lokalitě který IPs působí. 

Terén je až zahlcen nabídkami podpory 

a je těžké zjišťovat, jakého aktéra už 

někdo oslovil. Spolupráce a vzájemná 

podpora ze strany projektů i MŠMT by 

pomohla zvýšení kompetentnosti a 

kreditu realizátorů projektů pro lokální 

aktéry. (vztahuje se k EO C.2) 

Předávat a sdílet 

informace o působení 

projektů (pro ASZ a 

realizátory ostatních IPs) 
 
V rámci celého 

realizačního týmu i mezi 

jednotlivými IPs posílit 

sdílení informací o 

vzniklých materiálech a o 

působení jednotlivých 

projektů (v lokalitách, u 

konkrétních aktérů apod.). 

Ke sdílení informací mezi 

projekty je možné využít 

klíčovou aktivitu 2: 

Podpora odborné 

spolupráce a již 

ustanovených 

koordinačních setkání 

mezi IPs. 

releva

ntní 

(R) 

Příjemce 

(realizátor) 

projektu IKV 

(ASZ) 

Předávat a sdílet 

informace o působení 

projektů (pro ASZ a 

realizátory ostatních IPs) 
 
V rámci celého 

realizačního týmu i mezi 

jednotlivými IPs posílit 

sdílení informací o 

vzniklých materiálech a o 

působení jednotlivých 

projektů (v lokalitách, u 

konkrétních aktérů apod.). 

Ke sdílení informací mezi 

projekty je možné využít 

klíčovou aktivitu 2: 

Podpora odborné 

spolupráce a již 

ustanovených 

koordinačních setkání 

mezi IPs. 

31.12.2018 v realizaci Doporučení je relevantní pro příjemce (realizátora) 

projektu IKV, bylo mu předáno dopisem po předchozím 

individuálním projednání a projednání na 13. MV OP 

VVV. Plnění doporučení bude předmětem dalšího 

hodnocení individuálního projektu systémového IKV. 

 

Dále ŘO OP VVV reagoval na nedostatečné sdílení 

informací mezi jednotlivými IPs pravidelnými 

každoměsíčními schůzkami, na kterých jsou diskutováva 

aktuální témata z terénu, tj. zejména ze škol, související 

s realizací projektů. Cílem schůzek je sdílení informací a 

sjednocení pojetí v jejich předávání zpět do terénu a to 

zejména do škol. Na setkání jsou řešeny i témata 

související s propagací aktivit projektů tak, aby školy byly 

informovány o možnostech podpory z jednotlivých IPs. 

02.005

.02.03 

PZ: Velká část respondentů dotazníku 

(85 %) uvedla, že nebyla zapojena do 

přípravy sebehodnocení. 
Z těchto 29 respondentů, kteří nebyli 

do přípravy zapojeni, jich 2/3 uvedly, že 

o sebehodnocení projektu dosud 

nevěděly (tedy celkem 19 respondentů 

dotazníku). Zbývající třetina o 

sebehodnocení věděla, uvedla ovšem, 

že nezná jeho výstupy (10 

respondentů). (vztahuje se k EO C.2) 

Zvážit sdílení Průběžných 

sebehodnotících zpráv 

mezi dalšími členy 

realizačního týmu (pro 

ASZ) 
 
Realizátor projektu by 

mohl zvážit zaslání 

vypracované Průběžné 

sebehodnotící zprávy také 

dalším členům 

realizačního týmu, aby je 

informoval o postupu 

implementace projektu. 

releva

ntní 

(R) 

Příjemce 

(realizátor) 

projektu IKV 

(ASZ) 

Realizátor projektu by 

mohl zvážit zaslání 

vypracované Průběžné 

sebehodnotící zprávy také 

dalším členům 

realizačního týmu, aby je 

informoval o postupu 

implementace projektu. 

31.12.2018 v realizaci Doporučení je relevantní pro příjemce (realizátora) 

projektu IKV, bylo mu předáno dopisem po předchozím 

individuálním projednání a projednání na 13. MV OP 

VVV. Plnění doporučení bude předmětem dalšího 

hodnocení individuálního projektu systémového IKV. 
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02.005

.03.01 

PZ: Členové týmu se cítí přetížení 

náročnou administrativní zátěží 

zejména spojenou s realizací 

komplementárních projektů. (vztahuje 

se k EO B.6) 

Snížení administrativní 

zátěže členů metodických 

sítí (pro Realizační tým 

KIPR / MŠMT) 
 
Zvážit možnosti snížení 

počtu výkazů, revidovat 

jejich potřebnost a nutnost 

zasílání výkazů nejen 

elektronicky, ale i poštou. 

Zvážit možnost zavedení 

jednotného systému 

vykazování pro všechny 

systémové projekty za 

účelem zjednodušení 

vykazování.  

releva

ntní 

(R) 

O430 ve 

spolupráci s 

O432 

Snížení administrativní 

zátěže členů metodických 

sítí (pro Realizační tým 

KIPR / MŠMT) 
 
Zvážit možnosti snížení 

počtu výkazů, revidovat 

jejich potřebnost a nutnost 

zasílání výkazů nejen 

elektronicky, ale i poštou. 

Zvážit možnost zavedení 

jednotného systému 

vykazování pro všechny 

systémové projekty za 

účelem zjednodušení 

vykazování. 

31.12.2018 V realizaci  Pravidla pro vykazování výdajů jsou definována v 

Příručce pro žadatele a příjemce, která je jednotná pro 

všechny systémové projekty dané výzvy a která je v 

souladu se zákonnými i metodickými požadavky na 

realizaci projektů.  

Ověření duplicitních činností na straně příjemce je v 

kompetenci realizátora projektu a bude předmětem 

dalšího hodnocení individuálního projektu systémového 

KIPR. 

 

 

 

02.005

.03.02 

PZ: V rámci přílohy projektové žádosti 

je nastavena cílová hodnota indikátoru 

pro KA 6 vytvoření 9 vzdělávacích 

modulů se stanoveným hodinovým 

rozsahem včetně metodiky. Vzhledem 

k tomu, že dosud (10/2017) nebylo u 

jednoho modulu započato pilotní 

vzdělávání a u 1 z modulů bylo 

realizováno pouze jedno školení, je 

doporučeno realizaci vzdělávání 

důkladně naplánovat.  
Realizováno zatím bylo 6 z 

plánovaných 28 případových 

konferencí, které jsou také součástí 

výstupů projektu a je žádoucí jejich 

důkladné plánování. 
(vztahuje se k EO B.5) 

Zaměřit se na důkladné 

plánování aktivit (pro 

Realizační tým KIPR / 

MŠMT) 
 
Realizačnímu týmu 

projektu je doporučeno 

důkladné naplánování 

aktivit v rámci KA 4 a 6 za 

zohlednění časových 

možností cílových skupin 

jednotlivých aktivit 

releva

ntní 

(R) 

Příjemce 

(realizátor) 

projektu 

KIPR 

Zaměřit se na důkladné 

plánování aktivit (pro 

Realizační tým KIPR / 

MŠMT) 
 
Realizačnímu týmu 

projektu je doporučeno 

důkladné naplánování 

aktivit v rámci KA 4 a 6 za 

zohlednění časových 

možností cílových skupin 

jednotlivých aktivit. 

31.12.2018 v realizaci Doporučení je relevantní pro příjemce (realizátora) 

projektu KIPR, bylo mu předáno dopisem po předchozím 

individuálním projednání a projednání na 13. MV OP 

VVV. Plnění doporučení bude předmětem dalšího 

hodnocení individuálního projektu systémového KIPR. 
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02.005

.03.03 

PZ: Respondenti uvádějí, že neexistuje 

prostředí, kde by se daly sdílet interní 

dokumenty a materiály typu na jaké 

škole či v jaké lokalitě který IPs působí 

a kteří pracovníci jsou do projektu 

zapojeni.  
Zároveň zaznívá z užšího realizačního 

týmu potřeba možnosti sdílet interní 

informace napříč metodickými sítěmi 

(např. při procesu připomínkování 

jednotných pravidel) vč. sdíleného 

kalendáře.  
(vztahuje se k EO B.1) 

Zvážit zavedení jednotné 

platformy s možností sdílet 

informace o aktivitách v 

rámci i napříč projekty (pro 

hlavního projektového 

manažera) 
 
Zvážit zavedení jednotné 

platformy s možností sdílet 

informace o aktivitách v 

rámci i napříč projekty, kde 

by bylo možné sdílet 

informace o 

uskutečněných a 

plánovaných aktivitách v 

jednotlivých oblastech 

včetně zapojených 

odborníků a cílových 

skupin.  
Platforma by zároveň 

mohla usnadnit komunikaci 

mezi členy užšího 

realizačního týmu NÚV a 

pracovníky v terénu, 

zejména v rámci 

metodických sítí. 

releva

ntní 

(R) 

Příjemce 

(realizátor) 

projektu 

KIPR 

Zvážit zavedení jednotné 

platformy s možností sdílet 

informace o aktivitách v 

rámci i napříč projekty, kde 

by bylo možné sdílet 

informace o 

uskutečněných a 

plánovaných aktivitách v 

jednotlivých oblastech 

včetně zapojených 

odborníků a cílových 

skupin.  
Platforma by zároveň 

mohla usnadnit komunikaci 

mezi členy užšího 

realizačního týmu NÚV a 

pracovníky v terénu, 

zejména v rámci 

metodických sítí. 

31.12.2018 v realizaci Doporučení je relevantní pro příjemce (realizátora) 

projektu KIPR, bylo mu předáno dopisem po předchozím 

individuálním projednání a projednání na 13. MV OP 

VVV. Plnění doporučení bude předmětem dalšího 

hodnocení individuálního projektu systémového KIPR. 

 

Dále ŘO OP VVV reagoval na nedostatečné sdílení 

informací mezi jednotlivými IPs pravidelnými 

každoměsíčními schůzkami, na kterých jsou diskutováva 

aktuální témata z terénu, tj. zejména ze škol, související 

s realizací projektů. Cílem schůzek je sdílení informací a 

sjednocení pojetí v jejich předávání zpět do terénu a to 

zejména do škol. Na setkání jsou řešeny i témata 

související s propagací aktivit projektů tak, aby školy byly 

informovány o možnostech podpory z jednotlivých IPs. 
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02.005

.03.04 

PZ: .Současná forma plošné varianty 

stojí na možnosti pokládat dotazy a 

metodické podpoře na webu, jehož 

návštěvnost je 214 osob (resp. 44 

individuálních návštěvníků) měsíčně. 

Dále poté existuje předpoklad šíření 

znalostí skrz podpořené pracovníky v 

regionech, z nich nicméně pouze 

polovina uvádí, že se na ně obrací 

kolegové z okolních škol o pomoc. 

(vztahuje se k EO B.4) 

Zintenzivnění plošné formy 

podpory pro školy (pro 

realizační tým projektu 

KIPR) 
 
1) Zintenzivnit plošnou 

podporu prostřednictvím 

webu (pokračovat ve 

zveřejňování metodických 

materiálů, důraz na 

publicitu webu, 

zatraktivnění a zvýšení 

jeho uživatelské 

přívětivosti). 
2) Zvážit tlak na 

organizátory regionálních 

školení financovaných z 

prostředků projektu na 

rozšíření možnosti účastnit 

se pořádaných školení i 

pro pracovníky okolních 

škol včetně propagace 

těchto školení.  

releva

ntní 

(R) 

Příjemce 

(realizátor) 

projektu 

KIPR 

Zintenzivnění plošné formy 

podpory pro školy (pro 

realizační tým projektu 

KIPR) 
 
1) Zintenzivnit plošnou 

podporu prostřednictvím 

webu (pokračovat ve 

zveřejňování metodických 

materiálů, důraz na 

publicitu webu, 

zatraktivnění a zvýšení 

jeho uživatelské 

přívětivosti). 
2) Zvážit jednání s 

organizátory regionálních 

školení financovaných z 

prostředků projektu na 

rozšíření možnosti účastnit 

se pořádaných školení i 

pro pracovníky okolních 

škol včetně propagace 

těchto školení. 

31.12.2018 v realizaci Doporučení je relevantní pro příjemce (realizátora) 

projektu KIPR, bylo mu předáno dopisem po předchozím 

individuálním projednání a projednání na 13. MV OP 

VVV. Plnění doporučení bude předmětem dalšího 

hodnocení individuálního projektu systémového KIPR. 

02.005

.03.05 

PZ: Více než polovina členů 

realizačního týmu, kteří vyplnili 

dotazník, neví o realizaci 

Sebehodnocení. S vytvořenou 

Průběžnou sebehodnotící zprávou poté 

pracují pouze 2 respondenti. Sdílení 

vytvoření zprávy by potenciálně mohlo 

vést ke zlepšení práce respondentů 

(členů realizačního týmu). (vztahuje se 

k EO B.8) 

Sdílení Průběžné 

sebehodnotící zprávy (pro 

realizační tým projektu 

KIPR) 
 
Zvážit sdílení vytvořené 

Průběžné sebehodnotící 

zprávy mezi členy 

realizačního týmu tak, aby 

měli možnost využít závěry 

a doporučení v ní 

obsažené.  

releva

ntní 

(R) 

Příjemce 

(realizátor) 

projektu 

KIPR 

Zvážit sdílení vytvořené 

Průběžné sebehodnotící 

zprávy mezi členy 

realizačního týmu tak, aby 

měli možnost využít závěry 

a doporučení v ní 

obsažené. 

31.12.2018 v realizaci Doporučení je relevantní pro příjemce (realizátora) 

projektu KIPR, bylo mu předáno dopisem po předchozím 

individuálním projednání a projednání na 13. MV OP 

VVV. Plnění doporučení bude předmětem dalšího 

hodnocení individuálního projektu systémového KIPR. 
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02.007

.01.01 

Z aktivit zaměřených na zvýšení 

mezinárodní kvality výzkumu a jeho 

výsledků (naplňujících specifický cíl 1), 

které jsou uvedeny v programovém 

dokumentu OP VVV, je výzvami OP 

VVV pokryto 8 aktivit z 9 uvedených. 

Aktivita, která nebyla naplněna je 

Podpora otevřeného přístupu k 

vědeckým informacím- open access 

(zakládání a zkvalitňování 

institucionálních repozitářů, datových 

archivů aj.).  

Zvážit a případně vyhlásit 

výzvu pokrývající aktivitu 

uvedenou v textu OP VVV 

pro PO1 SC1 Podpora 

otevřeného přístupu k 

vědeckým informacím- 

open access (zakládání a 

zkvalitňování 

institucionálních 

repozitářů, datových 

archivů aj.). 

  Zvážit a případně vyhlásit 

výzvu pokrývající aktivitu 

uvedenou v textu OP VVV 

pro PO1 SC1 Podpora 

otevřeného přístupu k 

vědeckým informacím- 

open access (zakládání a 

zkvalitňování 

institucionálních 

repozitářů, datových 

archivů aj.). 

 v realizaci RO si je vědom prozatímního nenaplnění této aktivity. 

Její naplnění však může být efektivní pouze za 

předpokladu strategického nastavení oblasti open 

access na národní úrovni. Dne 14.6.2017 schválila vláda 

ČR Národní strategii otevřeného přístupu k vědeckým 

informacím na léta 2017 - 2020, s tím, že následně má 

být zpracován akční plán. Ten dosud zveřejněn nebyl. 

Teprve v návaznosti na nastavení jasných parametrů 

strategie open access (včetně základních parametrů pro 

kompatibilitu depozitářů) může ŘO připravit výzvu, která 

bude opatření na podporu open access umožňovat. ŘO 

předpokládá jednání k této problematice s aktéry 

zodpovědnými za řízení politiky VaVaI v průběhu roku 

2018. 

02.007

.01.02 

Z aktivit zaměřených na zvýšení 

mezinárodní kvality výzkumu a jeho 

výsledků (naplňujících specifický cíl 2), 

které jsou uvedeny v programovém 

dokumentu OP VVV, jsou výzvami OP 

VVV pokryty 3 aktivity ze 4 uvedených. 

Aktivita, která není pokryta žádnou 

výzvou OP VVV, je Kofinancování 

projektů v programu Horizon 2020 (při 

dodržení zákazu dvojího financování 

stejných rozpočtových položek a 

rovněž při dodržení principu 

nenahrazování národního 

spolufinancování části projektů v 

Horizon 2020 prostředky z ESIF) a 

financování kvalitních projektů, které 

úspěšně prošly hodnocením programu 

Horizon 2020, avšak z důvodu 

omezených finančních prostředků 

nebyly financovány z programu 

Horizon 2020. Financované projekty 

musí být v souladu s prioritami RIS3. 

Cílem aktivity je zvýšit dosud nízkou 

účast českých výzkumných týmů v 

rámcových programech. 

Zvážit a případně vyhlásit 

výzvu pokrývající aktivitu 

uvedenou v textu OP VVV 

pro PO1 SC2 

Kofinancování projektů v 

programu Horizon 2020 

(při dodržení zákazu 

dvojího financování 

stejných rozpočtových 

položek a rovněž při 

dodržení principu 

nenahrazování národního 

spolufinancování části 

projektů v Horizon 2020 

prostředky z ESIF) a 

financování kvalitních 

projektů, které úspěšně 

prošly hodnocením 

programu Horizon 2020, 

avšak z důvodu 

omezených finančních 

prostředků nebyly 

financovány z programu 

Horizon 2020. 

Financované projekty musí 

být v souladu s prioritami 

RIS3. Cílem aktivity je 

zvýšit dosud nízkou účast 

českých výzkumných týmů 

v rámcových programech. 

  Zvážit a případně vyhlásit 

výzvu pokrývající aktivitu 

uvedenou v textu OP VVV 

pro PO1 SC2 

Kofinancování projektů v 

programu Horizon 2020 

 v realizaci ŘO si je vědom prozatímního nenaplnění této aktivity. V 

současné době nebyla identifikována vhodná aktivita v 

Horizontu 2020, která by by zároveň byla v souladu se 

zaměřením PO1 SC2 a nebyla kofinancována na 

národní úrovni z jiných zdrojů (především státní 

rozpočet). ŘO bude dále pokračovat ve sledování a 

vyhodnocování aktivity v Horizontu 2020 pro možné 

vyhlášení výzvy pokrývající aktivitu Kofinancování 

projektů v programu Horizon 2020.  
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02.007

.01.03 

Aktivit zaměřených na zlepšení 

strategického řízení výzkumu na 

národní úrovni, které naplňují 

specifický cíl 4, je v programovém 

dokumentu OP VVV uvedeno celkem 

šest. Z toho většina těchto aktivit, 

konkrétně 4, není pokryta výzvami OP 

VVV. Jedná se o: 
-Rozvoj strategického řízení politiky 

výzkumu, vývoje a inovací na národní 

úrovni - vytvořením a implementací 

systému pro technology assessment a 

technology foresight, vytvořením 

systému pro sledování a 

vyhodnocování veřejných intervencí v 

oblasti výzkumu, vývoje a inovací, 

vytvořením a implementací národní 

strategie otevřeného přístupu k 

vědeckým informacím (open acccess), 

budováním institucionálních kapacit 

apod. Cílem těchto aktivit je snižování 

administrativní zátěže pro výzkumníky. 
- Implementace nového, motivačního 

systému hodnocení a institucionálního 

financování výzkumných organizací 

podle kvality, vedoucího k posílení role 

výzkumných organizací v 

ekonomickém rozvoji. 
- Vytvoření a implementace 

mechanizmů pro koordinaci podpory 

mezinárodních výzkumných a 

inovačních aktivit (např. JPI, EUREKA 

a dalších). 
- Vytvoření, rozvoj a implementace 

systému pro integrovanou komunikaci 

o výsledcích výzkumu a vývoje včetně 

opatření na zvýšení úrovně prezentace 

výsledků VaV (včetně vytvoření 

databáze přístrojového vybavení 

výzkumných organizací pro potřeby 

externích uživatelů). 

Zvážit a případně vyhlásit 

výzvu pokrývající aktivitu 

uvedenou v textu OP VVV 

pro PO1 SC4 Rozvoj 

strategického řízení politiky 

výzkumu, vývoje a inovací 

na národní úrovni - 

vytvořením a implementací 

systému pro technology 

assessment a technology 

foresight, vytvořením 

systému pro sledování a 

vyhodnocování veřejných 

intervencí v oblasti 

výzkumu, vývoje a inovací, 

vytvořením a implementací 

národní strategie 

otevřeného přístupu k 

vědeckým informacím 

(open acccess), 

budováním 

institucionálních kapacit 

apod. Cílem těchto aktivit 

je snižování administrativní 

zátěže pro výzkumníky. 

  Zvážit a případně vyhlásit 

výzvu pokrývající aktivitu 

uvedenou v textu OP VVV 

pro PO1 SC4 Rozvoj 

strategického řízení politiky 

výzkumu, vývoje a inovací 

na národní úrovni - 

vytvořením a implementací 

systému pro technology 

assessment a technology 

foresight, vytvořením 

systému pro sledování a 

vyhodnocování veřejných 

intervencí v oblasti 

výzkumu, vývoje a inovací, 

vytvořením a implementací 

národní strategie 

otevřeného přístupu k 

vědeckým informacím 

(open acccess), 

budováním 

institucionálních kapacit 

apod.  

 v realizaci ŘO si je vědom prozatímního nenaplnění této aktivity. 

Její naplnění však nutně předpokládá zapojení a 

podporu ústředních orgánů státní správy odpovědných 

za řízení politiky VaVaI. V minulém období se hlavní 

orgán státní správy odpovědný za směřování politiky 

VaVaI v ČR stavěl k otázce strategické intervence v této 

oblasti z OP VVV více než zdrženlivě. Z tohoto důvodu 

nebyla výzva dosud vypsána. ŘO předpokládá obnovení 

jednání k této problematice s aktéry zodpovědnými za 

řízení politiky VaVaI v průběhu roku 2018. 
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02.007

.01.04 

Aktivit zaměřených na zlepšení 

strategického řízení výzkumu na 

národní úrovni, které naplňují 

specifický cíl 4, je v programovém 

dokumentu OP VVV uvedeno celkem 

šest. Z toho většina těchto aktivit, 

konkrétně 4, není pokryta výzvami OP 

VVV. Jedná se o: 
- Rozvoj strategického řízení politiky 

výzkumu, vývoje a inovací na národní 

úrovni - vytvořením a implementací 

systému pro technology assessment a 

technology foresight, vytvořením 

systému pro sledování a 

vyhodnocování veřejných intervencí v 

oblasti výzkumu, vývoje a inovací, 

vytvořením a implementací národní 

strategie otevřeného přístupu k 

vědeckým informacím (open acccess), 

budováním institucionálních kapacit 

apod. Cílem těchto aktivit je snižování 

administrativní zátěže pro výzkumníky. 
- Implementace nového, motivačního 

systému hodnocení a institucionálního 

financování výzkumných organizací 

podle kvality, vedoucího k posílení role 

výzkumných organizací v 

ekonomickém rozvoji. 
- Vytvoření a implementace 

mechanizmů pro koordinaci podpory 

mezinárodních výzkumných a 

inovačních aktivit (např. JPI, EUREKA 

a dalších). 
- Vytvoření, rozvoj a implementace 

systému pro integrovanou komunikaci 

o výsledcích výzkumu a vývoje včetně 

opatření na zvýšení úrovně prezentace 

výsledků VaV (včetně vytvoření 

databáze přístrojového vybavení 

výzkumných organizací pro potřeby 

externích uživatelů). 

Zvážit a případně vyhlásit 

výzvu pokrývající aktivitu 

uvedenou v textu OP VVV 

pro PO1 SC4 

Implementace nového, 

motivačního systému 

hodnocení a 

institucionálního 

financování výzkumných 

organizací podle kvality, 

vedoucího k posílení role 

výzkumných organizací v 

ekonomickém rozvoji. 

  Zvážit a případně vyhlásit 

výzvu pokrývající aktivitu 

uvedenou v textu OP VVV 

pro PO1 SC4 

Implementace nového, 

motivačního systému 

hodnocení a 

institucionálního 

financování výzkumných 

organizací podle kvality, 

vedoucího k posílení role 

výzkumných organizací v 

ekonomickém rozvoji. 

 v realizaci ŘO si je vědom prozatímního nenaplnění této aktivity. 

Její naplnění však nutně předpokládá zapojení a 

podporu ústředních orgánů státní správy odpovědných 

za řízení politiky VaVaI. V minulém období se hlavní 

orgán státní správy odpovědný za směřování politiky 

VaVaI v ČR stavěl k otázce strategické intervence v této 

oblasti z OP VVV více než zdrženlivě. Z tohoto důvodu 

nebyla výzva dosud vypsána. 
Současně platí, že dne 8.2.2017 schválila vláda 

Metodiku hodnocení výzkumných organizací a 

hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje 

a inovací a tato je již implementována bez speciální 

systémové intervence z OP VVV. Implementace nové 

metodiky hodnocení v jednotlivých výzkumných 

organizacích je pak podporována na bázi individuálních 

projektů prostřednictvím umožnění této aktivity ve výzvě 

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj a částečně též v 

rámci výzvy ESF výzva pro vysoké školy. 
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02.007

.01.05 

Aktivit zaměřených na zlepšení 

strategického řízení výzkumu na 

národní úrovni, které naplňují 

specifický cíl 4, je v programovém 

dokumentu OP VVV uvedeno celkem 

šest. Z toho většina těchto aktivit, 

konkrétně 4, není pokryta výzvami OP 

VVV. Jedná se o: 
- Rozvoj strategického řízení politiky 

výzkumu, vývoje a inovací na národní 

úrovni - vytvořením a implementací 

systému pro technology assessment a 

technology foresight, vytvořením 

systému pro sledování a 

vyhodnocování veřejných intervencí v 

oblasti výzkumu, vývoje a inovací, 

vytvořením a implementací národní 

strategie otevřeného přístupu k 

vědeckým informacím (open acccess), 

budováním institucionálních kapacit 

apod. Cílem těchto aktivit je snižování 

administrativní zátěže pro výzkumníky. 
- Implementace nového, motivačního 

systému hodnocení a institucionálního 

financování výzkumných organizací 

podle kvality, vedoucího k posílení role 

výzkumných organizací v 

ekonomickém rozvoji. 
- Vytvoření a implementace 

mechanizmů pro koordinaci podpory 

mezinárodních výzkumných a 

inovačních aktivit (např. JPI, EUREKA 

a dalších). 
- Vytvoření, rozvoj a implementace 

systému pro integrovanou komunikaci 

o výsledcích výzkumu a vývoje včetně 

opatření na zvýšení úrovně prezentace 

výsledků VaV (včetně vytvoření 

databáze přístrojového vybavení 

výzkumných organizací pro potřeby 

externích uživatelů). 

Zvážit a případně vyhlásit 

výzvu pokrývající aktivitu 

uvedenou v textu OP VVV 

pro PO1 SC4 Vytvoření a 

implementace 

mechanizmů pro 

koordinaci podpory 

mezinárodních 

výzkumných a inovačních 

aktivit (např. JPI, EUREKA 

a dalších). 

  Zvážit a případně vyhlásit 

výzvu pokrývající aktivitu 

uvedenou v textu OP VVV 

pro PO1 SC4 Vytvoření a 

implementace 

mechanizmů pro 

koordinaci podpory 

mezinárodních 

výzkumných a inovačních 

aktivit (např. JPI, EUREKA 

a dalších). 

 v realizaci ŘO si je vědom prozatímního nenaplnění této aktivity. 

Její naplnění však nutně předpokládá zapojení a 

podporu ústředních orgánů státní správy odpovědných 

za řízení politiky VaVaI. V minulém období se hlavní 

orgán státní správy odpovědný za směřování politiky 

VaVaI v ČR stavěl k otázce strategické intervence v této 

oblasti z OP VVV více než zdrženlivě. Z tohoto důvodu 

nebyla výzva dosud vypsána. ŘO předpokládá obnovení 

jednání k této problematice s aktéry zodpovědnými za 

řízení politiky VaVaI v průběhu roku 2018. 
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02.007

.01.06 

Aktivit zaměřených na zlepšení 

strategického řízení výzkumu na 

národní úrovni, které naplňují 

specifický cíl 4, je v programovém 

dokumentu OP VVV uvedeno celkem 

šest. Z toho většina těchto aktivit, 

konkrétně 4, není pokryta výzvami OP 

VVV. Jedná se o: 
- Rozvoj strategického řízení politiky 

výzkumu, vývoje a inovací na národní 

úrovni - vytvořením a implementací 

systému pro technology assessment a 

technology foresight, vytvořením 

systému pro sledování a 

vyhodnocování veřejných intervencí v 

oblasti výzkumu, vývoje a inovací, 

vytvořením a implementací národní 

strategie otevřeného přístupu k 

vědeckým informacím (open acccess), 

budováním institucionálních kapacit 

apod. Cílem těchto aktivit je snižování 

administrativní zátěže pro výzkumníky. 
- Implementace nového, motivačního 

systému hodnocení a institucionálního 

financování výzkumných organizací 

podle kvality, vedoucího k posílení role 

výzkumných organizací v 

ekonomickém rozvoji. 
- Vytvoření a implementace 

mechanizmů pro koordinaci podpory 

mezinárodních výzkumných a 

inovačních aktivit (např. JPI, EUREKA 

a dalších). 
- Vytvoření, rozvoj a implementace 

systému pro integrovanou komunikaci 

o výsledcích výzkumu a vývoje včetně 

opatření na zvýšení úrovně prezentace 

výsledků VaV (včetně vytvoření 

databáze přístrojového vybavení 

výzkumných organizací pro potřeby 

externích uživatelů). 

Zvážit a případně vyhlásit 

výzvu pokrývající aktivitu 

uvedenou v textu OP VVV 

pro PO1 SC4 Vytvoření, 

rozvoj a implementace 

systému pro integrovanou 

komunikaci o výsledcích 

výzkumu a vývoje včetně 

opatření na zvýšení úrovně 

prezentace výsledků VaV 

(včetně vytvoření databáze 

přístrojového vybavení 

výzkumných organizací 

pro potřeby externích 

uživatelů). 

  Zvážit a případně vyhlásit 

výzvu pokrývající aktivitu 

uvedenou v textu OP VVV 

pro PO1 SC4 Vytvoření, 

rozvoj a implementace 

systému pro integrovanou 

komunikaci o výsledcích 

výzkumu a vývoje včetně 

opatření na zvýšení úrovně 

prezentace výsledků VaV 

(včetně vytvoření databáze 

přístrojového vybavení 

výzkumných organizací 

pro potřeby externích 

uživatelů). 

 v realizaci ŘO si je vědom prozatímního nenaplnění této aktivity. 

Její naplnění však nutně předpokládá zapojení a 

podporu ústředních orgánů státní správy odpovědných 

za řízení politiky VaVaI. V minulém období se hlavní 

orgán státní správy odpovědný za směřování politiky 

VaVaI v ČR stavěl k otázce strategické intervence v této 

oblasti z OP VVV více než zdrženlivě. Z tohoto důvodu 

nebyla výzva dosud vypsána. ŘO předpokládá obnovení 

jednání k této problematice s aktéry zodpovědnými za 

řízení politiky VaVaI v průběhu roku 2018. 
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02.007

.02.01 

Z aktivit zaměřených na naplnění 

specifického cíle 1-5 v investiční 

prioritě 1 prioritní osy 2, které jsou 

uvedeny v programovém dokumentu 

OP VVV, je výzvami OP VVV plně 

pokryto 19 aktivit z 21 uvedených. 1 

aktivita spadající pod specifický cíl 5 je 

pokryta pouze částečně, a to aktivita 

Posilování mezisektorové mobility 

výzkumníků (ze soukromého sektoru 

do veřejného výzkumu) i mezinárodní 

mobility výzkumníků (příliv výzkumníků 

ze zahraničí do výzkumných organizací 

v ČR). Výzvami byla pokryta druhá část 

aktivity zmiňující mezinárodní mobilitu, 

žádnou výzvou doposud však nebyla 

pokryta část zmiňující podporu 

mezisektorové mobility výzkumníků (ze 

soukromého sektoru do veřejného 

výzkumu)2. V rámci mezinárodní 

mobility dále nebyla doposud 

podpořena mobilita technických a 

administrativních pracovníků. 
Zcela nepokryt zůstává specifický cíl 3 

Zkvalitnění podmínek pro celoživotní 

vzdělávání na vysokých školách. Typ 

aktivity uvedený v programovém 

dokumentu OP VVV relevantní pro 

tento specifický cíl Zvyšování 

kvalifikace pracovníků, kteří se podílejí 

na zajištění přípravy a realizaci kurzů 

celoživotního vzdělávání s vazbou na 

trh práce, a podpora pořizování a 

tvorby relevantních pomůcek tedy 

doposud nebyl pokryt žádnou výzvou 

OP VVV. 

Zvážit a případně vyhlásit 

výzvu pokrývající část 

typové aktivity uvedené v 

textu OP VVV pro PO2 IP1 

SC5 Posilování 

mezisektorové mobility 

výzkumníků (ze 

soukromého sektoru do 

veřejného výzkumu). 

  Zvážit a případně vyhlásit 

výzvu pokrývající část 

typové aktivity uvedené v 

textu OP VVV pro PO2 IP1 

SC5 Posilování 

mezisektorové mobility 

výzkumníků (ze 

soukromého sektoru do 

veřejného výzkumu). 

 v realizaci ŘO si je vědom prozatímního nenaplnění této aktivity. 

Aktivita byla již diskutována s partnery a z důvodu 

zpochybnění realizovatelnosti aktivity na straně možných 

žadatelů dosud nebyla výzva na tuto aktivitu vyhlášena. 

ŘO předpokládá obnovení diskuze k možnostem 

realizace této aktivity v průběhu roku 2018 v návaznosti 

na možné upravení podmínek veřejné podpory, která v 

daném tématu je významným činitelem. 
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02.007

.02.02 

Z aktivit zaměřených na naplnění 

specifického cíle 1-5 v investiční 

prioritě 1 prioritní osy 2, které jsou 

uvedeny v programovém dokumentu 

OP VVV, je výzvami OP VVV plně 

pokryto 19 aktivit z 21 uvedených. 1 

aktivita spadající pod specifický cíl 5 je 

pokryta pouze částečně, a to aktivita 

Posilování mezisektorové mobility 

výzkumníků (ze soukromého sektoru 

do veřejného výzkumu) i mezinárodní 

mobility výzkumníků (příliv výzkumníků 

ze zahraničí do výzkumných organizací 

v ČR). Výzvami byla pokryta druhá část 

aktivity zmiňující mezinárodní mobilitu, 

žádnou výzvou doposud však nebyla 

pokryta část zmiňující podporu 

mezisektorové mobility výzkumníků (ze 

soukromého sektoru do veřejného 

výzkumu)2. V rámci mezinárodní 

mobility dále nebyla doposud 

podpořena mobilita technických a 

administrativních pracovníků. 
Zcela nepokryt zůstává specifický cíl 3 

Zkvalitnění podmínek pro celoživotní 

vzdělávání na vysokých školách. Typ 

aktivity uvedený v programovém 

dokumentu OP VVV relevantní pro 

tento specifický cíl Zvyšování 

kvalifikace pracovníků, kteří se podílejí 

na zajištění přípravy a realizaci kurzů 

celoživotního vzdělávání s vazbou na 

trh práce, a podpora pořizování a 

tvorby relevantních pomůcek tedy 

doposud nebyl pokryt žádnou výzvou 

OP VVV. 

Zvážit a vyhlásit výzvu 

pokrývající typovou aktivitu 

uvedenou v textu OP VVV 

pro PO1 IP1 SC3 

Zvyšování kvalifikace 

pracovníků, kteří se 

podílejí na zajištění 

přípravy a realizaci kurzů 

celoživotního vzdělávání s 

vazbou na trh práce, a 

podpora pořizování a 

tvorby relevantních 

pomůcek. 

  Zvážit a vyhlásit výzvu 

pokrývající typovou aktivitu 

uvedenou v textu OP VVV 

pro PO1 IP1 SC3 

Zvyšování kvalifikace 

pracovníků, kteří se 

podílejí na zajištění 

přípravy a realizaci kurzů 

celoživotního vzdělávání s 

vazbou na trh práce a 

podpora pořizování a 

tvorby relevantních 

pomůcek. 

 v realizaci Výzva Celoživotní vzdělávání na vysokých školách je 

připravována k vyhlášení v září 2018. 
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02.007

.02.03 

Z aktivit zaměřených na naplnění 

specifického cíle 1-5 v investiční 

prioritě 1 prioritní osy 2, které jsou 

uvedeny v programovém dokumentu 

OP VVV, je výzvami OP VVV plně 

pokryto 19 aktivit z 21 uvedených. 1 

aktivita spadající pod specifický cíl 5 je 

pokryta pouze částečně, a to aktivita 

Posilování mezisektorové mobility 

výzkumníků (ze soukromého sektoru 

do veřejného výzkumu) i mezinárodní 

mobility výzkumníků (příliv výzkumníků 

ze zahraničí do výzkumných organizací 

v ČR). Výzvami byla pokryta druhá část 

aktivity zmiňující mezinárodní mobilitu, 

žádnou výzvou doposud však nebyla 

pokryta část zmiňující podporu 

mezisektorové mobility výzkumníků (ze 

soukromého sektoru do veřejného 

výzkumu)2. V rámci mezinárodní 

mobility dále nebyla doposud 

podpořena mobilita technických a 

administrativních pracovníků. 
Zcela nepokryt zůstává specifický cíl 3 

Zkvalitnění podmínek pro celoživotní 

vzdělávání na vysokých školách. Typ 

aktivity uvedený v programovém 

dokumentu OP VVV relevantní pro 

tento specifický cíl Zvyšování 

kvalifikace pracovníků, kteří se podílejí 

na zajištění přípravy a realizaci kurzů 

celoživotního vzdělávání s vazbou na 

trh práce, a podpora pořizování a 

tvorby relevantních pomůcek tedy 

doposud nebyl pokryt žádnou výzvou 

OP VVV. 

Zvážit a případně vyhlásit 

výzvu týkající se 

mezinárodní mobility 

technických a 

administrativních 

pracovníků. 

  Zvážit a případně vyhlásit 

výzvu týkající se 

mezinárodní mobility 

technických a 

administrativních 

pracovníků. 

 v realizaci ŘO předpokládá vyhlášení výzvy zaměřené na mobilitu 

technických a administrativních pracovníků výzkumných 

organizací v roce 2019. 
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02.007

.04.01 

Z velkého množství konkrétních zjištění 

lze obecně shrnout, že výzva 

Výzkumné infrastruktury odpovídala 

potřebám příjemců v oblasti 

odstraněných některých 

infrastrukturních nedostatků, aktivity 

výzvy byly jasně definované a 

srozumitelné. Určité komplikace pak 

způsobilo částečné zaměření výzvy i 

na výzkumné aktivity a potřebu plnit 

indikátory s výzkumem spojené, 

nicméně i tento závěr se promítl do 

připravované výzvy Výzkumné 

infrastruktury II, která bude 

soustředěna právě pouze na investiční 

aktivity. 

Doporučením z uvedeného 

šetření je zohlednit zjištění 

ze šetření při přípravě 

výzvy Výzkumné 

infrastruktury II. 

releva

ntní 

(R) 

  31.12.2018 v realizaci  Garant výzvy z O431 při přípravě navazující výzvy, tzn. 

Výzkumné infrastruktury II se závěry šetření pracuje a 

dle relevantnosti a možností je v nově připravované 

výzvě zohledňuje. 

02.007

.05.01 

Obecně platným zjištěním je vysoká 

potřebnost pokračující podpory již 

nastartovaných aktivit směřujících k 

rozvoji inovačního potenciálu v 

jednotlivých krajích formou výzvy 

Smart Akcelerátor II, bez které by došlo 

k výraznému utlumení či zastavení 

systémové změny a vnímání přínosu 

podpory VaVaI pro rozvoj regionů. 
Tento typ intervence je jednoznačně 

pozitivně vnímán politickou 

reprezentací všech krajů, ve kterých 

byla výzva Smart Akcelerátor 

realizována, stejně tak jsou i přes 

typové omezení intervence  

pozorovatelné konkrétní pozitivní 

výstupy, které je možné přiřadit k 

výzvě. 
Šetření jednoznačně potvrdilo 

smysluplnost a přínosy první výzvy a 

prokázalo zájem realizátorů (krajů) o 

pokračování intervence formou výzvy 

Smart Akcelerátor II. 

Doporučením z uvedeného 

šetření je zohlednit zjištění 

při přípravě výzvy Smart 

Akcelerátor II. 

releva

ntní 

(R) 

   zrealizováno 

/ splněno 

Garant výzvy z O431 při přípravě navazující výzvy, tzn. 

Smart Akcelerátor II se závěry šetření pracoval a dle 

relevantnosti a možností je v nově připravované výzvě 

zohlednil. 



 

46 

02.007

.06.01 

Z časového hlediska se negativně 

projevilo zkrácení termínu pro podání 

žádosti o podporu ze strany EK, 

administrativní požadavky ohledně 

zapojení zahraničního partnera byly 

vysoké a jejich vyřízení časově 

náročné, což by bylo vhodné zohlednit 

v navazující výzvě. Komunikace s ŘO 

byla dobrá, nicméně výhrady v oblasti 

spolupráce s ŘO se týkaly zejména 

procesu hodnocení. Po obsahové 

stránce byla dle názoru příjemců výzva 

v pořádku a podporované aktivity 

vyhovovaly jejich potřebám. V oblasti 

indikátorů byla diskutována možnost 

započítat do počtu zahraničních 

projektů i jiné programy, než jen 

H2020, případně alespoň umožnit 

započítat ty projekty, které v rámci 

výzev H2020 dosáhnou na prahovou 

hodnotu. Obecná shoda panovala nad 

užitečností zapojení zahraničního 

partnera, i s ohledem na tím podpořený 

přenos zkušeností. 

Doporučením z uvedeného 

šetření je zohlednit 

uvedená zjištění při 

přípravě výzvy Teaming II. 

releva

ntní 

(R) 

   zrealizováno 

/ splněno 

Garant výzvy z O431 při přípravě navazující výzvy, tzn. 

Teaming II. II se závěry šetření pracoval a dle 

relevantnosti a možností je v nově připravované výzvě 

zohlednil. 

02.008

.01.01 

Informovanost aktérů MAP o cílech 

MAP a akci KLIMA, a s tím související 

jejich motivace, je nedostatečná. 
Informovanost jednotlivých aktérů o 

koncepčních záměrech (např. MAP) 

MŠMT je nízká, což jednak ztěžuje 

činnost realizačnímu týmu a také 

snižuje zájem aktérů v účasti na MAP. 

(Vychází ze sebehodnotících zpráv, z 

Ověřovací studie prostředí, Zpráva z 

hodnocení prvních výzev) 

Zvýšit informovanost 

aktérů MAP o cílech výzvy 

MAP a akci KLIMA. 
 
Jako vhodná forma se jeví 

osobní účast, kdy by řídící 

pracovník MŠMT v 

jednotlivých lokalitách na 

pořádaných konferencích 

podrobně vysvětlil 

důležitost MAP. Pro 

školské odbory v ORP by 

bylo vhodné uspořádat 

celorepublikovou 

konferenci. 

releva

ntní 

(R) 

 Zvýšit informovanost 

aktérů MAP o cílech výzvy 

MAP a akci KLIMA. 
 
Jako vhodná forma se jeví 

osobní účast, kdy by řídící 

pracovník MŠMT v 

jednotlivých lokalitách na 

pořádaných konferencích 

podrobně vysvětlil 

důležitost MAP. Pro 

školské odbory v ORP by 

bylo vhodné uspořádat 

celorepublikovou 

konferenci. 

 zrealizováno 

/ splněno 

Prostřednictvím přímo řízené organizace NIDV, která 

realizuje individuální projekt systémový Strategické 

řízení a plánování ve školách a v územích byly 

realizovány konference ve všech 14 krajích ČR, jejichž 

součástí bylo informování zpracovatelů MAPů a 

ostatních zástupců v územích o cílech MAP II a 

zasazení do konceptu celé akce KLIMA. ŘO OP VVV 

uspořádal 3 prezenční semináře pro žadatele výzvy 

MAP II, z nichž byl pořízen videozáznam, který je volně 

dostupný na webu MŠMT. Informování o výzvě MAP a 

akci KLIMA bylo poskytnuto i prostřednictvím 2 webinářů 

(též možno zhlédnout on-line záznam).  
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02.008

.01.02 

Metodická podpora je nedostatečná. 
Z průběžné evaluace implementace 

OP VVV, ze sebehodnotících zpráv i z 

Průzkumu ověření funkčnosti MAP 

vyplývá, že MŠMT a NIDV neposkytují 

realizátorům projektů v oblasti tvorby 

MAP a KAP dostatečnou metodickou, 

informační a asistenční podporu (nebo 

ji neposkytují ve správnou dobu). 

Metodické příručky/pokyny jsou 

vydávány pozdě, často se mění a o 

jejich vydání nejsou příjemci 

dostatečně informováni. 

Zefektivnit metodickou 

podporu. 
 
Metodické 

materiály/pokyny se 

doporučuje vydávat ve 

finální podobě bez dalších 

úprav. O jejich vydání či 

změně aktivně a s 

předstihem informovat 

všechny příjemce MAP. 

Jako vhodná forma se jeví 

rozeslání emailu na 

všechny příjemce jednou 

za měsíc s newsletterem a 

odkazem na 

nový/revidovaný dokument 

nebo dokument přímo 

přiložit k emailu. 
 
Podle poptávky MAP 

nadále 

poskytovat/opakovat 

podporu ze strany 

NIDV/SRP. 

releva

ntní 

(R) 

 Zefektivnit metodickou 

podporu. 
 
Metodické 

materiály/pokyny se 

doporučuje vydávat ve 

finální podobě bez dalších 

úprav. O jejich vydání či 

změně aktivně a s 

předstihem informovat 

všechny příjemce MAP. 

Jako vhodná forma se jeví 

rozeslání emailu na 

všechny příjemce jednou 

za měsíc s newsletterem a 

odkazem na 

nový/revidovaný dokument 

nebo dokument přímo 

přiložit k emailu. 

 zrealizováno 

/ splněno 

ŘO OP VVV  ještě před oficiálním vyhlášením výzvy 

MAP II  vydal Postupy MAP II, které detailně definují 

jednotlivé kroky aktualizace Místního akčního plánu. 

Současně s vyhlášením výzvy byly pro zpracovatele 

MAP II zveřejněny na webových stránkách NIDV 

Inspiromaty obsahující doporučené vzory dokumentace 

nutné pro aktualizaci MAP. Pracovníci NIDV (realizátor 

systémového projektu Strategické řízení a plánování ve 

školách a v územích) ve svých krajských metodických 

střediscích poskytují zpracovatelům MAP kontinuální 

metodickou podporu spočívajících ve workshopech, 

konzultacích a konferencích /seminářích. O každé 

změně dokumentace jsou příjemci informováni interní 

depeší a také pravidelně vydávanými SRPáckými 

newslettery, který jsou rozesílány jednotlivým příjemcům 

i ostatním zájemcům. 

02.008

.01.03 

Je zásadní, aby projekty MAP II 

navazovaly na MAP I. 
Realizátoři projektů vyjádřili obavu nad 

nenaplněním definovaných cílů. V 

rámci plánů jsou a mohou být 

identifikovány potřeby a cíle, na jejichž 

naplnění nelze čerpat aktuálně 

nabízené finanční prostředky zejména 

z OP VVV a IROP. (vychází z 1. 

průběžné zprávy Průběžné evaluace 

implementace OP VVV). Příjemci 

taktéž poukázali na, že pokud MAP II 

nenaváže přímo na MAP I. dojde k 

poklesu zájmu a sestavené týmy se 

rozpadnou. (vychází z Průzkumu 

ověření funkčnosti MAP   a ze 

sebehodnotících zpráv) 

Vypsání výzev k naplnění 

cílů definovaných v 

jednotlivých MAPech. 
 
Doporučuje se vypsat nové 

výzvy v souladu s OP VVV 

a tím zajistit financování k 

naplnění cílů definovaných 

v MAPech. 
 
Přímá návaznost MAP II 

na MAP I. 
Doporučuje se přímo 

navázat výzvu MAP II. na 

konec realizace projektů z 

výzvy MAP I a tím umožnit 

realizátorům udržet 

stávající týmy a realizovat 

naplánované aktivity. 

releva

ntní 

(R) 

 Vypsání výzev k naplnění 

cílů definovaných v 

jednotlivých MAPech. 
 
Doporučuje se vypsat nové 

výzvy v souladu s OP VVV 

a tím zajistit financování k 

naplnění cílů definovaných 

v MAPech. 
 
Přímá návaznost MAP II 

na MAP I. 
Doporučuje se přímo 

navázat výzvu MAP II. na 

konec realizace projektů z 

výzvy MAP I a tím umožnit 

realizátorům udržet 

stávající týmy a realizovat 

naplánované aktivity. 

 zrealizováno 

/ splněno 

ŘO OP VVV vyhlásil výzvu MAP II v předstihu před 

ukončením naprosté většiny projektů MAP I, konkrétně v 

listopadu 2017. A současně umožnil zpětné financování 

od 1. května 2017, tak aby i projekt končící ke dni 30. 

dubna 2017 mohl kontinuálně navázat.  



 

48 

02.008

.01.04 

Personální kapacita pro realizaci MAP 

je nedostatečná. Projekty MAP, 

především ty s větším územím a 

odlehlými malými školami, si nevystačí 

s povolenými úvazky na terénní práci. 

Přitom osobní jednání je pro zapojení 

klíčových aktérů nejefektivnější cestou. 

(vychází z Průzkumu ověření 

funkčnosti MAP  a ze sebehodnotících 

zpráv) 

Navýšit limity pro úvazky 

realizačního týmu pro 

výzvu MAP II. 

  Navýšit limity pro úvazky 

realizačního týmu pro 

výzvu MAP II. 

 zrealizováno 

/ splněno 

ŘO OP VVV pro eliminaci krácení výše úvazků v 

procesu schvalování přijal následující opatření: 
(i) pro projekty MAP II vytvořena povinná příloha žádosti 

o podporu "Realizační tým", kde žadatel musí jasně a 

podrobně specifikovat pracovní náplně jednotlivých pozic 

a současně odůvodnit výši úvazků;  
(ii) vydání "Metodického výkladu Stanovení sazeb 

mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v 

projektech výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány 

rozvoje vzdělávání II" obsahujícího seznam typových 

pozic se specifikací pracovních náplní a rozmezí výše 

mezd a platů; 
(iii) aktivní práce s externími hodnotiteli s využitím 

závěrů předmětné evaluace.  

02.008

.01.05 

Administrativa projektů MAP je 

riziková. Ze strany MŠMT nejsou 

dodržována pravidla pro ex-ante 

financování a zachovávány lhůty pro 

proplácení ŽoP, což u některých 

realizátorů MAP vede k zadlužení (i 

osobnímu) a neuznatelným výdajům 

(úroky z půjčky). Druhým zásadním 

problémem je krátké monitorovací 

období, které zatěžuje jak příjemce, tak 

ŘO, a způsobuje situace, kdy 

administrace monitorovací zprávy je 

delší než její monitorovací období. 

Prodloužit monitorovací 

období na 6 měsíců. 

releva

ntní 

(R) 

 Prodloužit monitorovací 

období na 6 měsíců. 

 zrealizováno 

/ splněno 

ŘO OP VVV respektoval doporučení z evaluace a pro 

MAP II prodloužil monitorovací období na 6 měsíců. 

02.008

.01.05 

Administrativa projektů MAP je 

riziková. Ze strany MŠMT nejsou 

dodržována pravidla pro ex-ante 

financování a zachovávány lhůty pro 

proplácení ŽoP, což u některých 

realizátorů MAP vede k zadlužení (i 

osobnímu) a neuznatelným výdajům 

(úroky z půjčky). Druhým zásadním 

problémem je krátké monitorovací 

období, které zatěžuje jak příjemce, tak 

ŘO, a způsobuje situace, kdy 

administrace monitorovací zprávy je 

delší než její monitorovací období. 

Zkrátit lhůtu pro proplácení 

ŽoP. 

releva

ntní 

(R) 

 Zkrátit lhůtu pro proplácení 

ŽoP. 

 zrealizováno 

/ splněno 

Zpoždění výplat ŽoP u MAP I bylo způsobeno 

technickými problémy MS2014+. Odstraněním chyb v 

MS14+ probíhají výplaty ŽoP v souladu s postupy 

definovanými v Operačním manuálu. 
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02.008

.01.06 

Informovanost příjemců MAP o 

nastavení výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I 

je nízká. Jak vyplívá ze setkání 

příjemců projektů MAP v jednotlivých 

krajích nad analýzami strategických 

rámců (str. 24-27), informovanost 

těchto příjemců je nízká, jelikož některé 

uvedené požadavky na šablony jsou již 

součástí šablon vyhlášených výzev.  

Zajistit informovanost pro 

příjemce MAP o tom, co je 

možné z výzev na podporu 

škol formou projektů 

zjednodušeného 

vykazování financovat z 

OP VVV (viz tematické 

zaměření OP VVV, 

legislativa a aktuální 

podmínky výzev). Stejnou 

podporu poskytnou 

příjemcům i u dalších 

projektů zjednodušeného 

vykazování. 

releva

ntní 

(R) 

 Zajistit informovanost pro 

příjemce MAP o tom, co je 

možné z výzev na podporu 

škol formou projektů 

zjednodušeného 

vykazování financovat z 

OP VVV (viz tematické 

zaměření OP VVV, 

legislativa a aktuální 

podmínky výzev). Stejnou 

podporu poskytnou 

příjemcům i u dalších 

projektů zjednodušeného 

vykazování. 

 zrealizováno 

/ splněno 

V souvislosti s tímto zjištěním bylo přijato opatření ve 

formě zavedení informační linky pro žadatele a příjemce 

šablon. Zároveň příručky k následujícím výzvám pro 

zjednodušené projekty jsou zpracovávány v souladu s 

tímto doporučením, tzn. žadatelům jsou poskytovány 

jasné a srozumitelné informace, o tom co je /není možné 

prostřednictvím jednotlivých šablon financovat.  Tyto 

informace jsou / budou poskytovány i na seminářích pro 

žadatele k daným výzvám a budou poskytovány také na 

seminářích realizovaných v rámci IPs Strategické řízení 

a plánování ve školách a v územích pro žadatele výzvy 

Šablony II. 

02.012

.01.01 

I přes to, že v naprosté většině výzev 

převyšuje celkový požadovaný objem 

prostředků alokaci dané výzvy, bylo by 

vhodné podporovat absorpční kapacitu 

především s ohledem na kvalitu 

předkládaných projektových žádostí. 

Pomocí včasné 

komunikace nabízených 

možností jednotlivých 

výzev zajistit dostatečnou 

absorpční kapacitu pro 

jednotlivé výzvy tak, aby 

byl k dispozici dostatek 

kvalitních projektů k 

výběru. 

releva

ntní 

(R) 

 Zajistit dostatečnou 

administrativní kapacitu 

výzev 

30. 06. 2017 zrealizováno 

/ splněno 

V rámci procesu přípravy a projednání výzev  je 

posuzována absorpční kapacita s ohledem na výši 

alokace, po vyhlášení výzvy prostřednictvím 

souvisejících pravidel a konzultací je zajišťován 

dostatečný počet kvalitních projektů. U připravované 

multivýzvy pro VŠ byla absorpční kapacita zjišťována 

externě HOPE GROUP s.r.o 

02.012

.01.02 

Znalost OP VVV mezi cílovými 

skupinami je sice v obecné rovině 

dobrá, ale je možné jí dále prohloubit 

pomocí konkrétních příkladů přínosů 

OP VVV. 

Zaměřit se na propagaci 

výsledků a výstupů 

konkrétních projektů OP 

VVV. 

releva

ntní 

(R) 

Nadále 

pokračovat v 

propagaci 

OP VVV vůči 

cílové, 

odborné a 

široké 

veřejnosti 

vhodnými 

nástroji 

(např. 

facebook)  

Propagovat konkrétní 

projekty OP VVV, příklady 

dobré praxe 

31. 12. 2018 v realizaci Propagace konkrétních projektů OP VVV probíhá. Např. 

každý měsíc vychází testimonial, který vždy představuje 

jeden projekt OP VVV z pohledu realizátora. Dále byla 

v roce 2017 vydána brožura Poločas OP VVV, která také 

mimo jiné představila několik zajímavých projektů OP 

VVV. Konkrétní projekty se objevují také v newsletteru 

NoVVVinky (např. rozhovory nebo články). 

02.012

.01.03 

Z různých terénních šetření vyplynulo, 

že primární cílová skupina negativně 

vnímá nejednotnost informací 

poskytovaných různými útvary Řídicího 

orgánu, což způsobuje komplikace při 

podávání projektových žádostí i 

administraci již schválených projektů. 

Poskytovat jednotné a 

ucelené informace 

potenciálním žadatelům, 

žadatelům a příjemcům 

OP VVV napříč všemi 

útvary ŘO, např. pomocí 

vlastních webových 

stránek a přehledné sekce 

FAQ. 

releva

ntní 

(R) 

 1) Poskytovat jednotné a 

ucelené informace 

potenciálním žadatelům, 

žadatelům a příjemcům 

OP VVV napříč všemi 

útvary ŘO 
2) analyzovat databázi 

dotazů vč. doporučení pro 

zlepšení 
3) spustit vlastní webové 

stranky, vč. sekce FAQ 

31. 12. 2017 zrealizováno 

/ splněno 

ad 1) a 2) splněno 
ad 3)viz  doporučení 02.012.01.04.01  
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02.012

.01.04 

I přes to, že přehlednost webových 

stránek MŠMT je hodnocena jako 

spíše dobrá, vlastní web zaměřený 

pouze na OP VVV (včetně vlastní 

vizuální identity) by bylo vhodné spustit 

co nejdříve. 

Co nejdříve zprovoznit 

vlastní webové stránky OP 

VVV. 

releva

ntní 

(R) 

Zprovoznit 

web OP VVV 

Zprovoznit vlastní webové 

stránky OP VVV. 

 zrealizováno 

/ splněno 

Webové stránky OP VVV jsou funkční viz  

https://opvvv.msmt.cz/ 

3 Posílení a rozvoj evaluační kapacity 

 

 

Evaluační jednotce OP VVV je aktuálně přiděleno 7 systematizovaných míst, která jsou obsazena. Ve sledovaném období docházelo u pracovníků Evaluační 

jednotky OP VVV k prohlubování odborných znalostí a vědomostí.  Pracovníci Evaluační jednotky OP VVV se účastnili tuzemských i evropských seminářů a 

konferencí, které byly zacíleny přímo na problematiku evaluací, anebo s evaluačními aktivitami souvisely (semináře k problematice intervenční logiky a 

monitorovacím indikátorům apod.). Mezi klíčové evaluační konference, kterých se zástupci evaluační jednotky OP VVV účastnili, patří konference České evaluační 

společnosti 2018 vč. souvisejících workshopů a konference Evaluace pořádána MMR-NOK.   

Evaluace ESF části OP VVV jsou zástupci evaluační jednotky OP VVV projednávány v rámci pracovní skupiny ESF Evaluation Partnership, které organizuje EK a 

Community of Practice on Counterfactual Impact Evaluation of ESF Interventions pod Centre for Research on Impact Evaluation. Skrze tyto platformy byla zároveň 

navázána bližší spolupráce se zahraničními evaluačními experty. Především se jedná o zapojení realizované výsledkové evaluace do Data Fitness Initiative, jehož 

prostřednictvím EK poskytuje odbornou podporu členům Evaluační jednotky OP VVV při realizaci této evaluace.  

K rozvoji evaluační kapacity OP VVV docházelo i prostřednictvím spolupráce s relevantními partnery (věcné útvary MŠMT, zástupci partnerských operačních 

programů, zástupci Evaluační jednotky MMR-NOK, ČŠI, ČSÚ a dalšími). Jednotlivé zkušenosti a poznatky byly mezi pracovníky Evaluační jednotky vzájemně sdíleny. 

 

4 Různé 

 

 

https://opvvv.msmt.cz/
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Evaluační plán OP VVV a výstupy realizovaných evaluací jsou k dispozici na https://opvvv.msmt.cz/vice/evaluace-op-vvv 

Evaluační plán a výstupy evaluačních aktivit OP VVV jsou vloženy do MS2014+ a SCF. 

 

 


