
 

 

Upřesnění výkladu k projektům výzvy Smart Akcelerátor 
č. 02_15_004 
 
 
Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „ŘO OP VVV“) vydává 
následující upřesnění výkladu Přílohy 3 výzvy Smart Akcelerátor č. 02_15_004 (dále jen „Metodického 
výkladu k výzvě), a to:  
 
 

1. Upřesnění týkající se gesce Národní RIS3 strategie na národní úrovni 
 
V návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 14. března 2018 č. 168, kterým bylo s účinností 
k 1. dubnu 2018 schváleno převedení agendy Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní 
specializaci České republiky (tj. Národní RIS3 strategie) z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo průmyslu a 
obchodu (dále jen „MPO“), je tímto upřesněno, že veškeré zodpovědnosti a vztahy projektů ve výzvě 
Smart Akcelerátor vůči národnímu gestorovi Národní RIS3 strategie jsou od 1. dubna 2018 uplatňovány 
vůči novému národnímu gestorovi, tj. MPO (Sekce technologií 4.0). Kdekoliv je ve výzvě Smart 
Akcelerátor, jejích přílohách a další související dokumentaci uveden Úřad vlády ČR, je od momentu 
převedení agendy Národní RIS3 na nového gestora myšleno MPO.  
 

2. Upřesnění týkající se nerovnoměrného čerpání úvazků / klouzavých 
úvazků zaměstnanců v projektu  

 

 Nerovnoměrné čerpání úvazků na projektech v rámci výzvy Smart Akcelerátor v průběhu jejich 
realizace je v souladu s textem Metodického výkladu k výzvě povoleno. 

 Informace o nerovnoměrném čerpání úvazků musí být uvedena přímo v projektové žádosti či 
jejích přílohách, kde je uveden průměrný úvazek za celou dobu realizace projektu. V případě 
nedodržení tohoto průměrného úvazku bude jeho změna řešena na konci realizace projektu před 
podáním ZZoR/ZŽoP. Rozhodne-li se příjemce/partner k nerovnoměrnému čerpání úvazků 
přistoupit v průběhu realizace projektu, musí toto zapracovat do žádosti o podporu, a to ve 
změnovém řízení, nepodstatnou změnou. 

 Pracovní smlouvy zaměstnanců musí nerovnoměrné čerpání úvazku v průběhu realizace projektu 
reflektovat. Případné uzavření dodatku k pracovní smlouvě reflektující změnu úvazku 
zaměstnance na projektu v takovémto případě (nerovnoměrného čerpání) nezakládá povinnost 
ohlášení změny úvazku u daného zaměstnance skrze změnové řízení. 

 

 

3. Upřesnění týkající se dílčí podmínky splnění Aktivity Základní tým - 
minimálního počtu strategických intervencí na úvazek RIS3 developera 
strategických intervencí 

 

Dle Metodického výkladu k výzvě je v požadavcích na splnění aktivity Základního týmu uvedeno: „Min. 
tři strategické intervence – projekty – koncepčně připravené k realizaci v průběhu realizace Smart 
Akcelerátoru. Minimální požadavek je příprava tří strategických intervencí v průběhu realizace Smart 



 

 

Akcelerátoru s úvazkem 0,5 pro RIS3 developera strategických projektů. V případě většího úvazku RIS3 
developera strategických projektů se poměrným způsobem zvětšuje také počet strategických projektů.“  

K uvedenému platí následující: 

 Počet povinných výstupových strategických intervencí se určuje v součtu za úvazky (v případě 
nerovnoměrného čerpání je myšleno v součtu za průměrné úvazky) všech RIS3 developerů 
působících na projektu, a to při zohlednění časové délky, po kterou je pozice RIS3 developera 
obsazena. 

 V případě navýšení/snížení součtového úvazku RIS3 developera/developerů strategických 
intervencí dochází k poměrnému navýšení/snížení povinných výstupů z daného úvazku 
následující způsobem (povinné výstupy uvedeny vždy vzhledem k výslednému součtovému 
stavu úvazků):  

 
úvazek 0,5 – 3 intervence, 
úvazek nad 0,5 do 0,7 (včetně) – 4 intervence, 
úvazek nad 0,7 do 0,85 (včetně) – 5 intervencí, 
úvazek nad 0,85 do 1,0 (včetně) – 6 intervencí, 
úvazek nad 1,0 do 1,2 (včetně) – 7 intervencí, 
úvazek nad 1,2 do 1,35 (včetně) – 8 intervencí, 
úvazek nad 1,35 do 1,5 (včetně) – 9 intervencí, 
úvazek nad 1,5 do 1,7 (včetně) – 10 intervencí, 
úvazek nad 1,7 do 1,85 (včetně) – 11 intervencí, 
úvazek nad 1,85 do 2,0 (včetně) – 12 intervencí1. 
 
 

 
4. Upřesnění týkající se dokladování spolupráce v aktivitě Asistence  

 
V případech, kdy v rámci aktivity Asistence byla předložena žádost o asistenční voucher (dále jen „AV“) 
na podporu přípravy projektu, který již byl předložen do relevantní výzvy programu na národní nebo 
mezinárodní úrovni, případně byl předložen k financování z jiných zdrojů, je třeba doložit průkaznou 
spolupráci mezi pracovníky Smart Akcelerátoru a nositelem voucheru. Z doložených dokladů musí 
vyplývat, že tato spolupráce předcházela datu podání žádosti do relevantní výzvy programu na národní 
nebo evropské úrovni, případně předložení projektu k financování z jiných zdrojů. 

Minimální dokladování této spolupráce Smart Akcelerátoru s nositelem voucheru musí obsahovat: 

- Čestné prohlášení příjemce AV, ze kterého bude jasně vyplývat, že připravovaný projekt by 
nevznikl bez pomoci AV a podpory Smart Akcelerátoru, 

- Popis a časové určení spolupráce pracovníků Smart Akcelerátoru s žadatelem o AV, která 
předcházela podání žádosti do dotačního národního/mezinárodního programu či k financování 
z jiných zdrojů, které bude obsahovat například: 

 datum, kdy byl žadatel o AV seznámen pracovníky Smart Akcelerátoru s podmínkami 
výzvy AV,  

 datum/data, kdy byl projektový záměr konzultován s pracovníky Smart Akcelerátoru 
z  hlediska souladu s cíli krajské RIS3 strategie a posouzení jeho strategičnosti, 

                                                           
1 Pro úvazky v souhrnu vyšší než 2,0 platí škála analogicky pokračující podle daného vzoru. 



 

 

 datum, kdy bylo projednáno zařazení daného projektového záměru do krajského 
akčního plánu, 

 datum/data dalších jednání k projektovému záměru, 

 datum, kdy byla podána žádost o AV, 

 datum, kdy byla podána žádost o podporu do některého z dotačních programů na 
národní/mezinárodní úrovni či k financování z jiných zdrojů.  

 


