Zápis z 15. zasedání Monitorovacího výboru
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
(MV OP VVV)

Datum konání:

13. prosince 2018

Místo konání:

Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Účastníci jednání:

členové, pozorovatelé a hosté MV OP VVV dle prezenční listiny

Předsedající:

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D.

Program:
9:00 – 9:30

Registrace

9:30 – 9:45

Zahájení, úvodní slova

9:45 – 10:00

Hlavní události od minulého MV OP VVV – informace
(Přehled stavu výzev, Finanční nástroje, Činnost PKP, Revize OP VVV)

10:00 – 10:15 Přehled čerpání a predikce, plnění pravidla N+3 – informace
10:15 – 10:30 Vyhodnocení plnění výkonnostního rámce – informace
10:30 – 11:30 Metodika výběru operací, hodnoticí kritéria, aplikace čl. 13 Nařízení ESF
– k projednání a schválení
10:30 – 10:50 pro výzvu Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (PO3)
10:50 – 11:10 pro výzvu Pregraduální vzdělávání II (PO3)
11:10 – 11:30 pro výzvu Inovace v pedagogice (PO3)
11:30 – 11:40 Úvodní informace k IPs
11:40 – 13:00 Přestávka na oběd IPs – prezentace u stolků (APIV A, APIV B, KSH, IKV, CzechELib)
13:00 – 13:20 Projekt IPs – Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými
lokalitami (IKV) – ÚV ČR
13:20 – 13:30 Informace ŘO k Evaluaci IPs CzechELib
13:30 – 13:50 Projekt IPs – Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib – NTK
13:50 – 14:10 Diskuse k IPs prezentovaným u stolků
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14:10 – 14:50 Metodika výběru operací, hodnoticí kritéria, aplikace čl. 13 Nařízení ESF
– k projednání a schválení
14:10 – 14:30 pro výzvu Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ (PO2)
14:30 – 14:50 pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF III (PO2)
14:50 – 15:05 Revize uplatnění čl. 13 nařízení ESF a čl. 70 ON u již schválených výzev – BREXIT
15:05 – 15:20 Roční komunikační plán ŘO OP VVV pro rok 2019
– ke schválení
15:20 – 15:30 Strategický realizační plán OP VVV – na vědomí
SRP 2018 – vyhodnocení
SRP 2019 – k projednání
15:30 – 15:45 Informace k přípravě nového programového období
15:45 – 15:55 Různé
15:55 – 16:00 Závěr

Začátek jednání v 9:40

Zahájení, úvodní slova
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) přivítal přítomné na zasedání MV v prostorách
ČVUT. Poděkoval členům MV, příjemcům a zaměstnancům sekce IV za dosud vykonanou práci. Uvedl,
že OP VVV splnil pravidlo N+3 pro rok 2018 o měsíc dříve a limit byl přeplněn o 2 miliardy korun.
Předal slovo panu Morassovi.
Michael Morass (EK) uvítal konání MV v prostorách ČVUT, které patří k rozvíjejícím se školám a kde
je vidět investice do výzkumu. Uvedl, že otázka budoucnosti je důležitým tématem také v Bruselu,
kde se rýsuje následující programové období. Z pohledu Evropské komise (EK) chtějí dále cílit
na priority stanovené na evropské úrovni, v rámci tzv. evropského semestru. Na konci února by mělo
být stanoveno ve zprávách pro jednotlivé země, jaké priority to jsou. V českém vzdělávacím systému
je potenciál dále investovat do inkluzivního vzdělávání, zatraktivnění učitelské profese,
automatizace, digitalizace vzdělávání a samozřejmě také do výzkumu. Následně se stručně vyjádřil
k dalším bodům programu zasedání. EK ocenila, že je již téměř hotov APIV II. Přesto však z pohledu
inkluze má drobné výhrady k implementačním pravidlům (vyhláška č. 27). Důležitou částí programu
je schválení 5 nových výzev. V této souvislosti pogratuloval Řídicímu orgánu (ŘO) OP VVV, že je
v rámci EK dáván za příklad ve využívání zjednodušeného vykazování (tzv. šablon).
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za úvodní slova. Představil novou
brožuru OP VVV, která prezentuje projekty napříč všemi prioritními osami, tj. od šablon až po velké
projekty. Brožura je rovněž k dispozici v elektronické podobě na stránkách OP VVV.
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/brozury-k-operacnimu-programu.htm
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Konstatoval, že MV je usnášeníschopný (momentálně přítomno 27 hlasujících členů MV). Upozornil
přítomné na pořizování fotografií a zvukového záznamu pro účely zpracování zápisu. Představil
plánovaný program MV. K jeho znění nebyly vzneseny žádné připomínky.
MV OP VVV konsensuálně schválil návrh programu zasedání v souladu s podkladem č. 1.0.

Hlavní události od posledního MV OP VVV
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) požádal ředitelku Mgr. Caithamlovou o shrnutí
hlavních událostí od posledního MV OP VVV.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) představila celkový pokrok od zářijového MV –
nově i aktuálně vyhlášené výzvy, informace k finančním nástrojům, činnost pracovních skupin (PKP),
informace k revizi OP VVV, finanční stav k 30. listopadu 2018, stav a předpoklad plnění pravidla N+3
pro rok 2019, informace k zaregistrovaným a schváleným žádostem o platbu. Také přítomné
seznámila s vyhodnocením plnění výkonnostního rámce k 30. listopadu 2018 (dle prezentace snímky
6 – 30, přílohy k prezentaci č. 1 – 4).
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za představení hlavních událostí.
Michael Morass (EK) připomněl, že i přes řešené problémy je finanční pokrok oblast, za kterou patří
ŘO pochvala. Ocenil efektivní management, ale také tolik potřebnou spolupráci se všemi
zainteresovanými subjekty. Zmínil také vzdělávání v Praze a do budoucna vyzval k zamyšlení nad
komplementaritou s OP Praha, kterému se také daří v oblasti vzdělávání. Na závěr se vyjádřil
k finančním nástrojům, které patří k slabším stránkám programu, ale v budoucnu budou hrát velice
důležitou roli.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za reakci.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) dodala, že ŘO si uvědomuje důležitost finančních
nástrojů. Poukázala na výsledky analýzy, která také ukazuje na omezené množství aktivit, které je
možné z OP VVV podpořit a které vykazují potenciál ziskovosti, což je potenciál finančního nástroje.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) požádal pana Hrdličku o představení výzvy
Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II.

Projednání metodiky výběru operací a hodnoticích kritérií – výzvy PO3:
Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II
Ferdinand Hrdlička (odbor řízení OP) představil výzvu Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené
lokality II (dle prezentace snímky 32 – 45, podkladové materiály č. 2.1.1 až 2.1.6).
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za představení výzvy a otevřel
rozpravu.
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Mgr. Vishwanathan Sri Kumar (Vzájemné soužití, o.p.s.) uvedl, že na plánovací komisi bylo zmíněno,
že jedna škola může realizovat jenom jeden projekt. Dotázal se, zda je možné požádat zároveň
o školního asistenta a také o psychologa, sociálního pedagoga a podobně, tj. aby školy využívaly velký
ostravský projekt a nevládní organizace menší projekt.
Ferdinand Hrdlička (odbor řízení OP) potvrdil, že jedna škola může být zapojena pouze v jenom
projektu. Upozornil, že partnerství umožňuje propojení a koordinaci personálních pozic. Dodal, že ŘO
neví, v jaké podobě bude Ostrava, případně jiná nezisková organizace v Ostravě, předkládat projekt
do této výzvy a zda nezahrne školní asistenty do spektra jednotkových nákladů nabízených pro školy
ve spolupráci s neziskovou organizací. ŘO doplňuje aktivity, které mohou školy čerpat v šablonách.
V rámci druhé výzvy na šablony pro MŠ a ZŠ byla navýšena minimální nebo maximální alokace pro
školy tak, aby mohly čerpat vyšší finanční prostředky. Škola může být zapojena pouze do jednoho
projektu z důvodu rizika překryvů jednotkových nákladů ve školách. ŘO je povinen eliminovat riziko
překryvů na úrovni výzvy tak, aby nevystavoval příjemce případným nedopatřením během realizace
projektů. Tato problematika byla obšírně diskutována a partnerství umožňuje řešit koordinaci
projektů.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) doplnil, že škola si musí zvážit a dobře
naplánovat, jaké intervence bude čerpat z šablon a jaké intervence využije z této výzvy
prostřednictvím města nebo prostřednictvím neziskové organizace. Potvrdil, že není možné z jedné
výzvy být příjemcem dvou projektů. Odporovalo by to základním principům intervenční logiky.
Kateřina Kapounová (EK) poděkovala za další výzvu do sociálně vyloučených lokalit. Ocenila, že se ŘO
poučil z nedostatků předchozích výzev, vychází z evaluací, dodává další aktivity proto, aby je
zatraktivnil. Uvítala školní asistenty. Také uvítala představování projektů dobré praxe. Požádala pana
Kumara o stručné doplnění, zda vnímá projekt v Ostravě jako dobrou praxi nebo přínos OP VVV pro
sociálně vyloučené lokality. Vzhledem k tomu, že členové MV schvalují výběrová kritéria, požádala
o představení rozdílů ve výběrových kritériích a také o to, aby v prezentaci bylo možno vidět
v jednom momentu všechna výběrová kritéria.
Mgr. Vishwanathan Sri Kumar (Vzájemné soužití, o.p.s.) doplnil, že Ostrava má dva projekty. Jeden
je velký projekt magistrátu, který zahrnuje několik desítek škol a školek. Druhý je projekt Vzájemného
soužití, který probíhá v mateřských školách a v pěti základních školách, kde není moc dětí ze sociálně
vyloučených lokalit. Uvedl, že romští rodiče mají často problém poslat svoje děti do škol, kde je
majorita, a naopak majoritní rodiče mají obavy, když do školy chodí romské dítě. Dodal, že tento
problém může řešit jen školní asistent, který pracuje i s romskými rodiči a povzbuzuje je, aby romské
děti do majoritních škol poslali. Podporuje ve třídě romské dítě i ostatní děti. Uvedl příklad Anety
Suché, která je vysokoškolačka Romka a která bere všechny děti ve třídě i s jejich rodiči
do loutkového divadla, kde rodiče vidí, že děti spolu vycházejí. V tomto případě s inkluzí není problém
a ředitel školy je v klidu. Jinak si majoritní rodiče stěžují na samosprávě a ředitel má strach o své
místo. Tím poukázal na důležitost komplexní práce školního asistenta. Dodal, že bývalý ministr
školství pan Štech byl v těchto školách a slyšel pozitivní názory ředitelů škol. Dokonce vnímá
i poděkování rodičů z majority za malé aktivity jako je divadlo, protože i některé majoritní rodiny jsou
sociálně slabší.
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Mgr. Lenka Felcmanová (Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání) požádala o ujištění, že
se mohou zapojit i menší města, která nejsou zapojena do koordinovaného přístupu, nebo města,
která mají zpracovány MAP, nebo zda budou oprávněnými žadateli pouze města a obce
spolupracující s Agenturou pro sociální začleňování a mající zpracován místní plán inkluze.
Ferdinand Hrdlička (odbor řízení OP) odpověděl, že se bude využívat pouze zapojení do tzv. vyšších
struktur, ale nebude potřeba zpracovat celý strategický plán sociálního začleňování. Nově v rámci
vzdálené dílčí podpory, např. místní plán inkluze, který rozšiřuje i oblast místního akčního plánu
o inkluzívní vzdělávání a prohlubuje aktivity, které chtějí realizovat v daném území. Je to motivační
prvek pro dané území, aby se aktivitami začali více zabývat a diskutovat je. ŘO chce v této fázi
podpořit vlastní implementaci aktivit, které mají naplánované.
Ing. Markéta Pošíková (Národní síť Místních akčních skupin ČR) navázala na slova paní Kapounové
a k věcnému hodnocení požádala o ujištění, že v součtu bodů je uveden maximální počet bodů 80
a minimální 60.
Ferdinand Hrdlička (odbor řízení OP) potvrdil, že je to technicky v pořádku 80 a 60 bodů.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) doplnil informaci k uplatnění článku 13 Nařízení
o ESF (snímek 46) a požádal o hlasování k usnesení.
Monitorovací výbor OP VVV pro výzvu Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II
1. schvaluje navrženou metodiku výběru operací ve znění podkladového materiálu č. 2.1.3 pro
15. zasedání MV OP VVV,
2. schvaluje navržená hodnoticí kritéria ve znění podkladového materiálu č. 2.1.4 pro 15. zasedání
MV OP VVV,
3. schvaluje uplatnění článku 13 Nařízení o ESF pro projekty realizované v rámci výzvy v souladu
s podkladovým materiálem č. 2.1.5 pro 15. zasedání MV OP VVV.
Hlasování: Pro 28, proti 0, zdržel se 0.
MV OP VVV schválil Usnesení č. 1 v příloze zápisu.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za hlasování a požádal
Mgr. Smotlachovou o představení výzvy Pregraduální vzdělávání II.

Pregraduální vzdělávání II
Mgr. Ilona Smotlachová (odbor řízení OP) představila výzvu Pregraduální vzdělávání II
(dle prezentace snímky 47 – 64, podkladové materiály č. 2.2.1 až 2.2.6).
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za představení výzvy. Ocenil výzvu
Pregraduální vzdělávání I a otevřel rozpravu.
Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (Úřad vlády ČR - Rada vlády pro rovnost žen a mužů) se
dotázala na rozdělení aktivity na A a B, resp. na vnitřní rozdělení alokace.
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Mgr. Ilona Smotlachová (odbor řízení OP) odpověděla, že první výzva byla určena pouze pro
pedagogické fakulty. Všechny fakulty toho využily a dostaly už alokaci na aktivity, které byly důležité
z hlediska přípravy budoucích učitelů. U druhé výzvy vnitřní rozdělení finančních zdrojů v rámci výzvy
není, protože předkladatelem žádosti o podporu, resp. oprávněným žadatelem, je celá vysoká škola.
Tzn., že vysoká škola předkládá projekt jako celek a buď bude zahrnovat více fakult, včetně
pedagogických, anebo záleží na univerzitě, jakým způsobem to pojme. Oproti předešlé výzvě nebyly
stanoveny finanční úrovně podle počtu studentů, podmínky jsou pro všechny vysoké školy stejné
a záleží na kvalitě projektu a na množství aktivit, které v projektu budou.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) doplnil, že žadatelem je univerzita jako celek
a nebylo možné najít jiný vhodný mechanismus.
Kateřina Kapounová (EK) poděkovala za výzvu. Ocenila, že se soustředí na přípravu učitelů, protože
je to velmi důležitý krok ke zkvalitnění vzdělávacího systému. Dodala, že by byl vítán ještě větší důraz
na excelenci v pedagogických oborech. Vyjádřila pochopení, že v první fázi je třeba mít širší záběr, ale
postupně by to mělo více směřovat k excelenci. Uvítala zhodnocení předchozích výzev a na jejich
základě i úpravu kritérií. Ohodnotila případy dobré praxe. Na příštím zasedání MV požádala
o promítnutí snímků všech kritérií, která se schvalují.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) přislíbil úpravu prezentování všech kritérií
na příštím jednání monitorovacího výboru. Dodal, že je těžké definovat excelenci v případě učitelské
profese nebo přípravě učitelů. Z hlediska hodnocení všech fakult mezi sebou je excelence
na vysokých školách vnímána jako excelence vědeckého výzkumu. Na pedagogických fakultách je
vědecký výzkum omezen, resp. může být zaměřen primárně na pedagogický výzkum, ale definovat
v něm excelenci jde velmi těžko.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) navrhl usnesení a požádal o hlasování k usnesení.
Monitorovací výbor OP VVV pro výzvu Pregraduální vzdělávání II
1. schvaluje navrženou metodiku výběru operací ve znění podkladového materiálu č. 2.2.3 pro
15. zasedání MV OP VVV,
2. schvaluje navržená hodnoticí kritéria ve znění podkladového materiálu č. 2.2.4 pro 15. zasedání
MV OP VVV,
3. schvaluje uplatnění článku 13 Nařízení o ESF pro projekty realizované v rámci výzvy v souladu
s podkladovým materiálem č. 2.2.5 pro 15. zasedání MV OP VVV.
Hlasování: Pro 27, proti 0, zdržel se 0.
MV OP VVV schválil Usnesení č. 2 v příloze zápisu.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za hlasování a požádal pana Hrdličku
o představení výzvy Inovace v pedagogice.
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Inovace v pedagogice
Ferdinand Hrdlička (odbor řízení OP) představil výzvu Inovace v pedagogice (dle prezentace snímky
65 – 75, podkladové materiály č. 2.3.1 až 2.3.6).
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za představení výzvy. Dodal, že
i MŠMT se těší na výstupy této výzvy, protože právě projekty, které budou v této výzvě realizovány,
budou využity ke strategické práci nastavování nejen inkluze, ale obecně vzdělávací politiky, ať už se
týká novely vyhlášky č. 27 nebo změny rámcových vzdělávacích programů. Následně otevřel
rozpravu.
Kateřina Kapounová (EK) uvítala představenou výzvu, protože EK považuje kvalitní pedagogický
výzkum za velmi důležitý. Za prospěšnou považuje také aktivitu spolupráce se zahraničními
institucemi. Ocenila i zaměření na problematická témata, jako je předčasné opouštění školní
docházky, práce s dětmi s problémovým chováním a další záležitosti jako přechody z mateřských škol
na 1. stupeň, z 1. stupně na 2. stupeň. Dále uvítala inovativní nastavování kritérií. Konstatovala, že
pro OP VVV je přínosné, že se kritéria opětovně schvalují. Projekty se tím mohou vyvíjet a zlepšovat.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) navrhl usnesení a požádal o hlasování k usnesení.
Monitorovací výbor OP VVV pro výzvu Inovace v pedagogice
1. schvaluje navrženou metodiku výběru operací ve znění podkladového materiálu č. 2.3.3 pro
15. zasedání MV OP VVV,
2. schvaluje navržená hodnoticí kritéria ve znění podkladového materiálu č. 2.3.4 pro 15. zasedání
MV OP VVV,
3. schvaluje uplatnění článku 13 Nařízení o ESF pro projekty realizované v rámci výzvy v souladu
s podkladovým materiálem č. 2.3.5 pro 15. zasedání MV OP VVV.
Hlasování: Pro 27, proti 0, zdržel se 0.
MV OP VVV schválil Usnesení č. 3 v příloze zápisu.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za hlasování a požádal
Ing. Barbořákovou o představení revizí uplatnění čl. 13 Nařízení ESF a čl. 70 obecného nařízení u již
schválených výzev.

Revize uplatnění čl. 13 Nařízení o ESF a čl. 70 obecného nařízení u již schválených
výzev (BREXIT)
Ing. Helena Barbořáková (odbor řízení OP) uvedla důvody předložení revize uplatnění čl. 13 Nařízení
o ESF a čl. 70 obecného nařízení. Jedná se o již projednané výzvy, v rámci kterých byla umožněna
realizace projektů na území EU. Území Velké Británie po očekávaném brexitu bude mít status „mimo
EU“. ŘO se chce na tuto situaci připravit, proto provedl analýzu územní způsobilosti u všech
dosavadních výzev a navrhuje jen dílčí úpravy předchozích usnesení. Zejména v případech, kde bylo
identifikováno využití článku 13, což znamená umožnění vynaložení výdajů na operace prováděné
mimo území EU a v usnesení byly specificky vyjmenovávány povolené destinace, což byly především
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výzvy v prioritní ose 3, tak tyto destinace byly rozšířeny o Velkou Británii. V případě využití výjimky
dle článku 70, kde je možnost nově podle novelizačního nařízení „omnibus“ využít nového ustanovení
a relevantní projekty je možné realizovat i mimo území EU, žádá ŘO o doschválení výjimky pro Velkou
Británii. Konkrétní případy pro jednotlivé výzvy jsou uvedeny v podkladových materiálech č. 2.6.1
až 2.6.3, které byly před jednáním zaslány. K materiálům přišly připomínky, spíše dotazy, jejichž
vypořádání bylo též písemně zasláno.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za představení revize uplatnění čl. 13
Nařízení ESF a čl. 70 obecného nařízení u již schválených výzev. Doplnil, že je to důležité zejména pro
projekt z výzvy Teaming, který realizuje Fyzikální ústav, kdy partnerem s finanční spoluúčastí je
výzkumná organizace z Velké Británie. Dále se to týká například menších projektů na mobility, kdy
vědci vyjíždějí do Velké Británie nebo přijíždějí z Velké Británie. Uvedl, že tímto bude dána příjemcům
jistota, že mohou realizovat plánované aktivity i za předpokladu, že dojde 29. března 2019 k brexitu.
Schválením bude zajištěna kontinuita při realizaci projektů. Následně vyzval členy MV k připomínkám.
Michael Morass (EK) na jednu stranu ocenil aktivní přístup ŘO a předvídání možného vývoje.
Na druhou stranu upozornil, že všichni ze zpráv tuší, že situace dosud není jistá. Do 29. března 2019
je Spojené království stále zemí EU a tak se k němu musí přistupovat. Doporučil proto, aby se v rámci
usnesení MV nepřijímala definitivní stanoviska.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) uvedl, že se jedná o již ukončené výzvy
a o realizované projekty a doplnění článku 13 a 70 nebude mít vliv na počet projektů ani na jejich
hodnocení. Toto všechno je dané. Ale v případě, že dojde k brexitu, by tyto projekty mohly být
i nadále realizovány podle původního záměru. Usnesení by se schválilo pro zajištění jistoty pro
zmíněné projekty v období od dubna do června 2019, než bude zasedání MV OP VVV.
Vybídl k vyjádření i další účastníky či kolegy ostatních útvarů státní správy. Dodal, že ŘO se inspiroval
monitorovacími výbory jiných operačních programů, které šly cestou preventivní jistoty. Ujistil členy
MV, že to nebude mít žádný negativní dopad na jednotlivé projekty. Požádal pana Morasse
o potvrzení, že to bylo dostatečně vysvětleno.
Michael Morass (EK) pouze shrnul, že je důležité vzít v potaz všechny varianty a nepředjímat
výsledek.
Ing. Helena Barbořáková (odbor řízení OP) uvedla, že hlavním důvodem je preventivní opatření.
V návrhu usnesení je uvedeno, že ŘO provedl analýzu doposud přijatých usnesení a navrhuje rozšířit
možnosti tak, aby pokryly i Velkou Británii. Všechna doposud schválená usnesení jsou propsána
v pravidlech pro žadatele a příjemce. ŘO je musí v příštím roce propsat do další dokumentace, jinak
by u projektů hrozilo, že by ze dne na den mohly být výdaje nezpůsobilé. Nelze čekat na červen a je
potřeba reagovat. ŘO situaci monitoruje a bude ji muset vyřešit i na konkrétních projektech.
U projektu Teaming, kde je britský partner, bude muset dojít k vydání metodického dopisu
a podepsání dodatku právního aktu, protože v současné době naše metodika toto neumožňuje.
Textace v pravidlech bývají velmi striktní. Zdůraznila, že hlavní důvod není vyvolávat diskuse, ale je to
preventivní opatření z důvodu potenciálně nezpůsobilých výdajů.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za doplnění. Po krátké konzultaci
se zástupci EK konstatoval, že jsou dvě možnosti. Buď MV nyní přijme usnesení, které se týká
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uplatnění těchto dvou článků u již vyhlášených výzev, anebo přijme usnesení o tom, že o tom bude
hlasovat v průběhu března, až bude jasné, jak dopadnou jednání o brexitu, formou per rollam.
Ing. Klára Droznová (Ministerstvo pro místní rozvoj – NOK) podpořila ŘO a poukázala na fakt, že
podobné usnesení bylo již přijato na jednání MV Operačního programu Praha pól růstu ČR, a to
i za účasti zástupců EK.
Ing. Karel Aim, CSc. (Akademie věd ČR) upozornil, že v textu je uvedena Velká Británie, ale členskou
zemí je Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za připomínku a potvrdil, že se jedná
o zjednodušené označení a týká se to Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.
NM tak navrhl nejprve hlasování o proceduře. Bude se hlasovat o návrhu EK, že revizi uplatnění čl. 13
Nařízení o ESF a čl. 70 obecného nařízení u již schválených výzev budou členové MV OP VVV
projednávat v březnu 2019 formou per rollam. Požádal členy MV o hlasování.
Hlasování: Pro 0, proti 22, zdržel se 5.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) konstatoval, že MV rozhodl, že se bude revizí
uplatnění čl. 13 Nařízení o ESF a čl. 70 obecného nařízení u již schválených výzev zabývat nyní
na místě.
Michael Morass (EK) ještě doplnil svou předchozí poznámku. Opět zdůraznil, že Velká Británie je
dosud členským státem. Jak je známo z médií, existuje určitý návrh dohody, který ale ještě projde
schvalovacím procesem britského a evropského parlamentu, a nadále je zde možnost „tvrdého
brexitu“. Konkrétní řešení se vyjasní až v březnu. Z právního hlediska mu tedy připadá přijatelnější
varianta, aby bylo na jaře vyhlášeno jednání per rollam, než předjímání teoretických možností.
Mgr. Karolína Gondková (MŠMT - Sekce vysokého školství, vědy a výzkumu) uvedla, že i ze strany
žadatelů budou přicházet dotazy na možnost realizace projektů ve Velké Británii. Začíná to
s programem Erasmus. Potvrdila, že by bylo potřebné, aby ŘO potvrdil, že Velká Británie zůstává
územně způsobilá pro realizaci projektů.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) vzhledem k tomu, že MV rozhodl, že se tímto
usnesením bude zabývat prezenčně, požádal členy MV o hlasování k usnesení v následujícím znění.
Monitorovací výbor OP VVV
schvaluje revizi uplatnění článku 13 Nařízení o ESF a článku 70 obecného nařízení pro projekty
realizované v rámci relevantních výzev v souladu s podkladem č. 2.6.2 pro 15. zasedání MV OP
VVV.
Hlasování: Pro 27, proti 0, zdržel se 0.
MV OP VVV schválil Usnesení č. 4 v příloze zápisu.
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PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za hlasování.

Informace o realizaci pokroku IPs
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) požádal ředitele Mgr. Tvaroha o představení
informací o realizaci individuálních projektů systémových (IPs). Uvedl, že následně během oběda
bude možno se dotazovat u stolů realizátorů jednotlivých IPs. Po obědě budou prezentace dvou
konkrétních IPs.
Mgr. Stanislav Tvaroh (odbor administrace projektů regionálního školství) představil pokrok
v realizaci IPs (dle prezentace snímky 76 – 80, přílohy prezentace č. 1- 11).
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za představení. Uvedl, že rozprava
proběhne po polední přestávce. Upozornil, že v průběhu polední přestávky je možno navštívit stolky
realizátorů IPs.
Přestávka od 11.40 do 13:00
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) uvedl, že zasedání bude pokračovat dvěma
prezentacemi IPs: Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (IKV)
a Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib. Požádal ředitele Mgr. Beňáka
o představení IPs IKV.

Inkluzivní a kvalitativní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
(IKV) – ÚV ČR
Mgr. David Beňák, DiS. (Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování) představil pokrok v realizaci
IPs IKV (dle prezentace snímky 81 – 91, příloha prezentace č. 6).
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za přednesení informací o pokroku IPs
IKV a požádal o krátký vstup Mgr. Kvasničku k evaluaci IPs CzechELib.

Informace ŘO k evaluaci IPs CzechELib
Mgr. Michal Kvasnička (odbor řízení OP) představil informace ŘO k evaluaci IPs CzechELib
(dle prezentace snímky 92 – 100).
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval Mgr. Kvasničkovi za představení
informací k evaluaci a požádal Ing. Burgstallera o přestavení pokroku v realizaci IPs CzechELib
a vyjádření se k doporučením z evaluace.

Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib – NTK
Ing. Jiří Burgstaller, DiS. (Národní technická knihovna) představil pokrok v realizaci IPs CzechELib
(dle prezentace snímky 101 – 109, příloha prezentace č. 7).
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Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) poděkovala za představení pokroku v realizaci IPs
a otevřela rozpravu k IPs CzechELib.
Josef Schwarz (EK) se zeptal, zda v budoucí evaluaci je zamýšleno hodnocení i technických
a ekonomických aspektů. Dále se dotázal na výhled financování po skončení projektu.
Michael Morass (EK) k tomuto zajímavému projektu vznesl dotaz ohledně sdíleného licencování.
Zajímalo ho, zda znají podobné projekty také v jiných členských státech a zda s nimi nějak
spolupracují. Dále ho zajímalo, jak reagovali poskytovatelé elektronických licencí (zda je rozdíl, pokud
poskytuje českým univerzitám hromadně NTK, nebo je prodávají individuálně).
Ing. Michaela Mrózková (odbor řízení OP) uvedla, že nastavení evaluace vychází z projektové žádosti
a evaluační otázky jsou definovány v souladu s vytyčenými projektovými cíli. Nastavení technických
a ekonomických parametrů není předmětem evaluace, neboť bylo předmětem hodnocení projektu
před vydáním právního aktu (rozhodnutí o poskytnutí dotace). Pokud v průběhu realizace projektu
vznikají podněty k jeho úpravě, tak jsou realizována změnová řízení. Toto však není předmětem
samotné evaluace projektu. Zároveň v rámci evaluace neprobíhá porovnávání s žádným podobným
projektem, který by byl realizován v jiných členských státech.
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) požádala ředitele Ing. Svobodu o reakci na dotaz
pana Morasse.
Ing. Martin Svoboda (Národní technická knihovna) potvrdil spolupráci s obdobnými zahraničními
organizacemi a jako příklad uvedl 14. konferenci 2020 v Berlíně. Ta byla zaměřena na stávající
metodu poskytování elektronických zdrojů a přechod na open access zveřejňování. Všechny
publikované výsledky výzkumu z veřejných zdrojů mají být zveřejněny ke dni 1. ledna 2020. V rámci
CzechELib bude zveřejňování metodou open access povinné. Dodal, že aktuálně společně s Radou
vlády připravují akční plán národní strategie týkající se open access.
Ing. Jiří Burgstaller, DiS. (Národní technická knihovna) k otázce finanční udržitelnosti projektu
doplnil, že projekt je schválen do roku 2022. Elektronické informační zdroje jsou naplánovány
v projektu k financování na roky 2018, 2019 a 2020. Od roku 2021 jsou ve státním rozpočtu
ve střednědobém výhledu naplánovány finanční prostředky ve výši půl miliardy korun na přechod
z financování z evropských fondů na státní peníze určené na výzkum.
Josef Schwarz (EK) požádal o dovysvětlení otázky financování do budoucnosti.
Ing. Jiří Burgstaller, DiS. (Národní technická knihovna) dodal, že od roku 2021 budou na financování
elektronických informačních zdrojů k dispozici finanční zdroje ze státního rozpočtu. Zároveň uvedl, že
aktuálně probíhají jednání o možnostech financování nejen elektronických informačních zdrojů
v době udržitelnosti, ale i samotného centra CzechELib.
Josef Schwarz (EK) se dotázal, zda jsou známé evaluační otázky na příští rok.
Ing. Jiří Burgstaller, DiS. (Národní technická knihovna) uvedl, že při evaluaci CzechELib jako
realizátor projektu poskytuje součinnost – zejména zprostředkovává kontakty na zástupce členských
institucí, připomínkuje evaluátorovi otázky, aby byly po odborné stránce správně položeny.
Za samotnou realizaci evaluace však zodpovídá MŠMT.
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Mgr. Michal Kvasnička (odbor řízení OP) k evaluačním otázkám pro druhou průběžnou evaluační
zprávu uvedl, že se v celé evaluaci jedná o cca 20 otázek, přičemž pro každou průběžnou zprávu jsou
relevantní jen některé – mimo jiné se bude zjišťovat spokojenost uživatelů, odběratelů elektronických
informačních zdrojů. Konkrétní znění evaluačních otázek přislíbil zaslat po jednání MV.
Ing. Martin Svoboda (Národní technická knihovna) k dotazníkovému šetření dodal, že pro CzechELib
by bylo pozitivní, kdyby vědečtí pracovníci, pro které CzechELib pracuje, konstatovali, že se nic
nezměnilo.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) vyjádřil pochopení pro toto přání. I když se jedná
o systémovou změnu přístupu a financování, uživatele by to nemělo ovlivnit.
Josef Schwarz (EK) ocenil práci v projektu, který přispívá k zajištění podmínek pro kvalitní práci vědců
v ČR.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval zástupcům CzechELib.

Diskuse k IPs prezentovaným u stolů
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) vyzval členy MV k dotazům na další
realizátory IPs.
Kateřina Kapounová (EK) se dotázala, jak vnímají aktivitu spolupráce, co v ní dosáhli a jaké vznikly
překážky, které je nutné překonat.
Mgr. David Beňák, DiS. (Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování) odpověděl, že spolupráci
vnímají jako velmi důležitou a realizují ji v některých parametrech velmi věcně a intenzivně,
např. s Českou školní inspekcí. Ocenil, že dochází k výměně informací, sdílení dat a rozdělování práce.
Je potřeba řešit sladění harmonogramů, sled aktivit. Ne vždy lze najít ideální řešení, protože každý
má trochu jinou strukturu aktivit i rozdělení cílových skupin apod. Dodal, že spolupráce bude i nadále
pokračovat.
Ing. Dana Pražáková, PhD. (Česká školní inspekce) apelovala na ŘO, aby zvážil míru nutného
vykazování a reportování o veškeré komunikaci, která se v rámci spolupráce odehrává, protože to
zabírá neúměrné množství času, který by se mohl věnovat samotné spolupráci. Přimlouvala by se
k možnosti vykazovat jenom výstup.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za připomínku. Uvedl, že je potřeba
mít ujištění o vynaložení nákladů. Dodal, že otázka tzv. nadúvazků, skládání úvazků a jejich
vykazování je složitá problematika a nelze ji řešit takto v plénu. Požádal o vyjádření ředitele
Mgr. Tvaroha.
Mgr. Stanislav Tvaroh (odbor administrace projektů regionálního školství) potvrdil, že na projekty je
kladena určitá administrativní náročnost. Je potřeba dokumentovat a vykazovat činnost jednotlivých
zaměstnanců a v tomto případě projekty nemají omezení ve výši úvazku, kterou mají věnovat aktivitě
při spolupráci. Dodal, že ŘO respektuje nastavení v rámci organizace, ale nemůže snížit požadavek
na administrativní rovinu. Byl by to nerovný přístup oproti projektům, které se tomuto věnují
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s vyšším úvazkem. Doplnil, že je to specifikum České školní inspekce. ŘO potřebuje vědět, co se
událo, s jakým výsledkem a výstupem. Pokud v rámci administrace Zprávy o realizace nebo Žádosti
o platbu ŘO dojde k závěru, že daná informace chybí, tak musí být od příjemců vyžadována. Jedná se
o preventivní opatření pro realizátory, protože evropské projekty musí být řádně administrovány.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za vysvětlení. Dodal, že vnímá
připomínku České školní inspekce a apeluje na vyváženost informací.
Kateřina Kapounová (EK) požádala ŘO o písemné vypořádání dotazů k IPs. Ocenila pozitivní posun
ve finančním sledování systémových projektů. Dodala, že EK nevnímá takový přínos systémových
projektů na tvorbu legislativy. U IPs APIV A, který monitoruje implementaci inkluze, se dotázala
na výsledky a způsob, jakým budou implementovány do národních politik.
Ing. Hana Sobotková, DiS. (Národní ústav pro vzdělávání) za IPs APIV A uvedla, že v současné době
se projekt nachází ve fázi, kdy má za sebou kvalitativní a i kvantitativní část šetření na 150 základních
školách. Momentálně jsou v pracovní verzi zpracované dva výstupy: průběžná zpráva o stavu
zavádění principu společného vzdělávání do výuky a také identifikované problémy a obtíže ve výuce
při realizaci společného vzdělávání. Oba tyto výstupy byly prezentovány na odborném panelu, kam
byli zváni zástupci jiných IPs, MŠMT i zástupci škol. Tato platforma oba dva výstupy přijala
a okomentovala. Tyto podněty jsou zapracovávány do obou výstupů. Ve finální podobě by měly být
po Vánocích. Čeká se ještě na tři expertní posudky, které byly vyžádány k oběma zprávám. Následně
budou obě zprávy předány řídicímu výboru i věcné sekci II. Zástupcům odborné platformy pro APIV
budou poskytnuta data získaná z obou šetření, aby je mohli dále využít při své práci. Odborných
panelů se účastní i zástupci pedagogických fakult vysokých škol, kteří také obdrží tyto výstupy
k dispozici. Ve finální podobě jsou zpracované 4 příklady dobré praxe, které již byly poskytnuty věcné
sekci MŠMT a řídicímu výboru.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za doplnění.
Mgr. Vishwanathan Sri Kumar (Vzájemné soužití, o.p.s.) ocenil práci Agentury pro sociální
začleňování. Dodal, že v menších obcích není kapacita projekty administrovat. Požádal, aby v dalším
období byl jednodušší způsob administrování.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) uvedl, že ŘO bere připomínku na vědomí
a pokusí se udělat maximum při přípravě příštího období. Poděkoval za diskusi a požádal
Mgr. Nevrklu o představení výzvy Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ.

Projednání metodiky výběru operací a hodnoticích kritérií – výzvy PO2:
Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ
Mgr. Lukáš Nevrkla (odbor řízení OP) představil výzvu Zvyšování kvality interních grantových
schémat na VŠ (dle prezentace snímky 113 – 123, podkladové materiály č. 2.4.1 až 2.4.6).
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za představení výzvy. Také poděkoval
zástupcům České konference rektorů a Rady vysokých škol za pomoc při přípravě výzvy. Dodal, že
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součástí studia doktoranda by mělo být, aby se naučil psát granty. Vyjádřil naději, že tato výzva to
může umožnit právě tím, že zkvalitní interní grantové procesy na vysokých školách a zároveň umožní
rozvinout specifické kompetence doktoranda, které povedou právě k získání budoucích grantů.
Následně otevřel rozpravu.
Kateřina Kapounová (EK) poděkovala za prezentaci výzvy, kterou EK vnímá pozitivně. Potvrdila, že
v ČR je potřeba více zapojit doktorandy do výzkumných týmů. Uvedla, že EK jedná s MŠMT
o nastavení jednotkového nákladu. Ke schválení jednotkového nákladu je třeba vyřešit zejména
případné překryvy s dalšími nástroji na finanční podporu, zejména doktorské stipendium. Uvedla, že
v Německu, když student studuje doktorát, tak nad ním tráví 8 hodin denně 3 roky a je součástí
výzkumného týmu, který platí projekt. Zdůraznila, že předmětem činnosti doktoranda by měla být
plnohodnotná výzkumná činnost. Tato výzva by měla mimo jiné pomoci k tomu, aby se doktorandi
stali součástí vědeckých týmů.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za připomínku. Uvedl, že minigrant
nedubluje stipendium. Nemůže být na identické téma, jaké doktorand řeší ve své dizertační práci, aby
nedocházelo k dublování stipendia a případného úvazku, který z minigrantu dostane. Požádal kolegy
z vysokých škol o vyjádření názoru k podpoře psaní grantů na univerzitách.
Prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D. (Rada vysokých škol) ze zkušeností z oblasti technických věd
a technických vysokých škol uvedl, že doktorand bez toho, aby se stal integrální součástí výzkumného
týmu, není schopen připravit kvalitní dizertační práci, publikovat výsledky. Doplnil, že zmíněné granty
z výzvy OP VVV budou ve srovnání s aktuálně dostupnou podporou relativně exkluzivní. Ocenil, že
bude možno díky tomu podpořit excelentní uchazeče, kteří si budou moci zkusit něco, co nelze
v projektech interních grantových agentur, které na vysokých školách jsou, a realizují projekty
ze specifického vysokoškolského výzkumu.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za doplnění. Dodal, že přívlastkem
mini vyjádřil to, že se jedná o jednotku zjednodušeného vykazování. Potvrdil, že tyto granty mohou
znamenat prestižní věc pro doktoranda i pro jeho zaplacení.
Doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (Akademie věd ČR) doplnil, že jestli má být doktorand úspěšný, musí
být součástí výzkumného týmu, jinak by za tři roky nezvládl obhájit dizertační práci. Ze zkušenosti
z Akademie věd potvrdil, že doktorandi jsou součástí velmi úspěšných výzkumných týmů.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za pozitivní vyjádření k obsahu výzvy.
Navrhl usnesení a požádal o hlasování k usnesení.
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Monitorovací výbor OP VVV pro výzvu Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ
1. schvaluje navrženou metodiku výběru operací ve znění podkladového materiálu č. 2.4.3 pro
15. zasedání MV OP VVV,
2. schvaluje navržená hodnoticí kritéria ve znění podkladového materiálu č. 2.4.4 pro 15. zasedání
MV OP VVV,
3. schvaluje uplatnění článku 13 Nařízení o ESF pro projekty realizované v rámci výzvy v souladu
s podkladovým materiálem č. 2.4.5 pro 15. zasedání MV OP VVV
Hlasování: Pro 20, proti 0, zdržel se 0.
MV OP VVV schválil Usnesení č. 5 v příloze zápisu.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za hlasování a požádal Mgr. Týce
o představení výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF III.

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF III
Mgr. Filip Týc (odbor řízení OP) představil výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků –
MSCA-IF III (dle prezentace snímky 124 – 141, podkladové materiály č. 2.5.1 až 2.5.6).
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za představení výzvy a otevřel
rozpravu.
Doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (Akademie věd ČR) uvedl, že mobility mezi výzkumnými pracovníky
jsou velmi vyhledávané. Podotkl, že by bylo dobré podpořit též mobility doktorandů. Navrhl, aby
případná další výzva byla obecnější a ne úzce zaměřená. Doporučil zaměřit se na obecné výjezdy
a stáže do zahraničí a nezaměřovat je pouze na spolupráci s evropskými projekty v rámci Marie
Skłodowska Curie Action.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za relevantní připomínku, s jejíž první
částí se ztotožňuje. K druhé části dodal, že ŘO přebírá hodnocení, kterými projekty prošly. Tzn. účel
této výzvy je, aby se nepřišlo o kvalitní projekty, na které se „jenom“ nedostalo finančních
prostředků. K mobilitám dodal, že existují jiné výzvy, do kterých se doktorandi mohou zapojit.
Doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (Akademie věd ČR) vyjádřil podporu výzvě i pochopení důvodů ŘO.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) navrhl usnesení a požádal o hlasování k usnesení.
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Monitorovací výbor OP VVV pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF III
1. schvaluje navrženou metodiku výběru operací ve znění podkladového materiálu č. 2.5.3 pro
15. zasedání MV OP VVV,
2. schvaluje navržená hodnoticí kritéria ve znění podkladového materiálu č. 2.5.4 pro 15. zasedání
MV OP VVV,
3. schvaluje uplatnění článku 13 Nařízení o ESF pro projekty realizované v rámci výzvy v souladu
s podkladovým materiálem č. 2.5.5 pro 15. zasedání MV OP VVV.
Hlasování: Pro 20, proti 0, zdržel se 0.
MV OP VVV schválil Usnesení č. 6 v příloze zápisu.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za hlasování a požádal ředitele odboru
technické pomoci, Bc. Frische, do jehož kompetence bude od 1. ledna 2019 spadat nově publicita
OP VVV, o představení komunikačních aktivit OP VVV.

Komunikační aktivity OP VVV – 2018
Bc. Jan Frisch (odbor technické pomoci OP VVV) představil komunikační aktivity OP VVV za rok 2018
a Roční komunikační plán OP VVV pro rok 2019 (dle prezentace snímky 142 – 150, podkladové
materiály č. 3.1.1 až 3.1.3).
Členům MV byla v rámci prezentace promítnuta dvě vítězná videa ze soutěže Zachyť svoji SVOBODU.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za představení komunikačních aktivit
OP VVV. Upozornil členy MV, že na stolech mají brožuru k projektům OP VVV. Další brožura k místním
akčním plánům je na webu a bude distribuována na začátku příštího roku. Podotkl, že Roční
komunikační plán OP VVV pro rok 2019 MV schvaluje a požádal o případné podněty či dotazy.
Josef Schwarz (EK) ocenil množství komunikačních aktivit, které byly prezentovány. Dotázal se
na zkušenosti s „open days“, tzn. prezentací projektů umožněním jejich návštěvy ze strany veřejnosti.
Uvedl, že je to jedna z nejlepších možností, jak prezentovat výsledky. Dotázal se na hodnocení
efektivity online kampaně, jejíž náklady jsou relativně vysoké. Uvedl, že na internetu a sociálních
sítích vídá velice často stále ten samý banner, kde je pouze uvedena vysoká částka alokace programu.
Navrhl, aby banner spíše obsahoval interaktivní odkazy na úspěšné projekty. Zajímal se také
o spolupráci s novináři a také o názor členů monitorovacího výboru na efektivitu komunikace řídícího
orgánu s veřejností. Přivítal by, kdyby výroční konference dala více prostoru k diskuzi publika
s přednášejícími, byla více mezinárodní a zdůraznila evropský aspekt tak, aby publikum bylo vtaženo
do mezinárodního prostoru, protože OP VVV se má čím chlubit.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za vyjádření. Poznamenal, že i když se
může zdát 11,5 milionu korun na mediální kampaň hodně, tak z hlediska nákupu mediálního prostoru
je to spíše málo. Předal slovo řediteli Bc. Frischovi.
Bc. Jan Frisch (odbor technické pomoci OP VVV) poděkoval za připomínky a podněty. Doplnil, že
mediální kampaň se přesouvá do fáze, kdy se budou propagovat výsledky oproti první kampani, která
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informovala o možnostech operačního programu. K dotazu k novinářům uvedl, že spolupráce
s novináři probíhá v rámci tiskových zpráv a konferencí.
Petr Halada (Sdruženích místních samospráv ČR) potvrdil, že 11,5 milionů korun není při současných
cenách vysoká částka. Pochválil reklamní spoty OP VVV, které byly velmi svěží a nápadité. Také ocenil
možnost propagace regionálních výsledků.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za vyjádření. Potvrdil, že při výběru
projektů k propagaci bude nutné mít na zřeteli, že především třetí prioritní osa má výrazně větší
regionální dopad než ta první.
Petr Halada (Sdruženích místních samospráv ČR) dal námět, jestli by nebylo možné propojit výstupy
OP VVV s výstupy IROP.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za podnět a požádal o hlasování
k usnesení.
Monitorovací výbor OP VVV
schvaluje předložený Roční komunikační plán OP VVV pro rok 2019 ve znění podkladového
materiálu č. 3.1.2 pro 15. zasedání MV OP VVV.
Hlasování: Pro 20, proti 0, zdržel se 0.
MV OP VVV schválil Usnesení č. 7 v příloze zápisu.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za hlasování a požádal
Ing. Barbořákovou o představení Strategického realizačního plánu.

Strategický realizační plán OP VVV
Ing. Helena Barbořáková (odbor řízení OP) představila vyhodnocení Strategického realizačního plánu
OP VVV na rok 2018 a Strategický realizační plán OP VVV na rok 2019 (dle prezentace
snímky 151 – 150, podkladové materiály č. 4.1.1 až 4.1.4).
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za představení Strategického
realizačního plánu OP VVV a požádal o hlasování k usnesení.
Monitorovací výbor OP VVV
1. bere na vědomí vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP VVV pro rok 2018 ve znění
č. 4.1.2 pro 15. zasedání MV OP VVV.
2. projednal a bere na vědomí Strategický realizační plán OP VVV pro rok 2019 ve znění
podkladového materiálu č. 4.1.3 pro 15. zasedání MV OP VVV.
Hlasování: Pro 20, proti 0, zdržel se 0.
MV OP VVV schválil Usnesení č. 8 v příloze zápisu.
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Informace o přípravě nového programového období
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) informoval o aktuálním vývoji v přípravě nového
programového období. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo materiál na vládu, který prošel
meziresortním připomínkovým řízením. Nyní se očekává jeho zařazení na jednání vlády. Navrhované
usnesení k tomuto materiálu přiděluje výkon řídicího orgánu pro oblast výzkumu a vzdělávání MŠMT
a snad bude takto materiál schválen. Vyzval přítomné zástupce MMR-NOK, aby informaci doplnili.
Ing. Dagmar Vránová (Ministerstvo pro místní rozvoj – NOK) informovala, že materiál, který se
nazývá Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020, byl široce konzultován jak
s resorty, tak i s partnery ze sociální oblasti. Materiál byl předložen do meziresortního
připomínkového řízení, nyní se finišuje vypořádání připomínek a v nejbližších dnech budou rozeslány
reakce. Z MŠMT přišlo cca 20 připomínek, většina z nich bude akceptována a zapracována. Předložení
materiálu na vládu se předpokládá v lednu 2019. Vysvětlila, že tento materiál není ještě finální
nastavení politiky soudržnosti, je to v podstatě jakási představa, která vychází ze současných analýz
a strategií poskytnutých jednotlivými resorty. Během celého prvního čtvrtletí 2019 se budou
konfrontovat představy ČR s představami EK, která vydá country report a tzv. specifická doporučení
Rady, která ČR bude muset respektovat a zapracovat do tohoto materiálu. Týká se to i zacílení
investic evropského rozpočtu, v úvahu se bude brát i tzv. Národní investiční plán, který se nyní
dopracovává a finalizuje, a kde jsou shromážděny ty nejpotřebnější požadavky z území, tzn. z krajů,
měst a obcí a samozřejmě i z resortů. Předkládaný materiál je tedy zatím jen první výkop, který se
bude během celého prvního čtvrtletí a ještě celý další příští rok dopracovávat. Důvodem je i to, že
související nařízení EK k politice soudržnosti nejsou zdaleka finální, intenzivně se vyjednává o podobě
těchto nařízení, členské státy předkládají pozměňující návrhy.
Potvrdila slova pana náměstka, že v návrhu usnesení se předpokládá ponechat tematické operační
programy obdobným způsobem, jako jsou doposud, pouze jediný program, který je navrhován
k vypuštění, je program zaměřený na území hlavního města Prahy. Představa MMR je, že Národní
koncepce realizace politiky soudržnosti by měla být vládou definitivně schválena do konce roku 2019,
ale existuje určitá časová nejistota, která je spojena s prodlevou při schvalování nařízení na úrovni
EU.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za vyčerpávající informaci a doplnil, že
poté, co dojde ke schválení prvotního materiálu vládou, by MŠMT rádo svolalo širší platformu pro
definování budoucího programového období v kontextu toho, co bude deklarováno ze strany EK.
Do této diskuze by ministerstvo rádo zapojilo též členy monitorovacího výboru, stejně jako další
zainteresované subjekty.
Poděkoval za vnímání priority či specifického postavení vzdělávání a výzkumu ze strany MMR.
Michael Morass (EK) doplnil, že na úrovni EU se nyní pracuje na zprávách pro jednotlivé členské
země (tzv. country reportech). Zpráva pro ČR je komunikována s českými úřady (např. ÚV ČR) a měla
by být zveřejněna ke konci února, jelikož se jedná o důležitý základ pro investiční potřeby. V pracovní
verzi jsou zatím definované 3 strany priorit, mezi nimi i lidský kapitál (výzkum a vzdělávání), a bude
obsahovat ta nejdůležitější doporučení pro zaměření podpory z ESIF. V květnu by dokument měl být
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projednán s ČR a v létě následně schválen Radou EU. Na dalším jednání již bude možné poskytnout
podrobnější informace.
Josef Schwarz (EK) doplnil, že věda, výzkum a inovace jsou pro EK priority. V příštím programovém
období by celková alokace pro tuto oblast mohla být srovnatelná či o něco málo nižší ve srovnání
se stávajícím obdobím. Je třeba připravit financování kvalitních projektů a rozhodnout, jak nejlépe
podpořit oblast inovací a malého a středního podnikání, a v případě vědy a výzkumu rozhodnout, jak
podpořit posílení internacionalizace a atraktivity veřejného výzkumného sektoru.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) odpověděl, že se s uvedeným v zásadě
ztotožňuje s výjimkou posouzení potřebnosti infrastruktury pro prioritní oblast, kterou pro ČR stále
zůstávají především lékařské a učitelské profese. Nedostatečné investice v těchto oblastech pociťuje
ČR jako handicap, který by ráda řešila.
Josef Schwarz (EK) poděkoval za informace, které zástupci EK obdrželi při své misi o investičních
potřebách, která se konala v listopadu 2018. Informace byly důležité, aby EK lépe pochopila kontext
toho, co je v ČR nejvíce potřeba z hlediska investic do vědy, výzkumu a vzdělání.

Různé
Kateřina Kapounová (EK) se dotázala na současný stav řešení velkého projektu MEPHARED 2 a dále
jaký bude příspěvek OP VVV ke strategii RESTART.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) vysvětlil, že velký projekt MEPHARED 2
po zvážení všech rizik stavebního řízení nebude v tomto programovém období realizován. Ubezpečil
však přítomné, že se stále jedná o prioritní oblast pro ČR.
K otázce zapojení OP VVV do strategie RESTART sdělil, že věří, že MŠMT naplnilo podstatnou část této
strategie výzvou pro strukturálně postižené regiony, kdy ve speciálních výzvách ESF a ERDF pro
vysoké školy bylo pro tento účel alokováno přes 2 miliardy korun a byly podpořeny opravdu zajímavé
projekty, které mohou významně posunout vysoké školství ve strukturálně postižených regionech.
Josef Schwarz (EK) sdělil, že EK by přivítala strategické projekty, které budou realizovány
v krátkodobém horizontu a bude pro ně zajištěno i financování.
Michael Morass (EK) podpořil téma RESTART, které je společným zájmem DG-REGIO i DG-EMPL.
EK bere tyto strategické projekty velice vážně a rád by tedy požádal o zrevidování postoje ŘO
ke strategickým projektům. Kvůli zápisu zmínil také téma projektu MEPHARED 2. Pro EK není dobrý
signál, že se o něm tak dlouho jednalo a nyní se jeho posun zastavil.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) vysvětlil, že nad rámec strategie RESTART byl
sestaven seznam projektů, který MŠMT také připomínkovalo, tento seznam musí projít oponenturou,
zda skutečně dotčeným regionům pomůže. Seznam, který byl s EK komunikován, nebyl součástí
strategie RESTART. Projekty z tohoto seznamu nebyly schváleny MŠMT. Požádal o vyjádření MMR.
Ing. Klára Droznová (Ministerstvo pro místní rozvoj – NOK) doplnila, že MMR kontaktovalo jak řídicí
orgán, tak aktéry z krajů a nyní je nutno posoudit, které projekty jsou potřeba a které z nich je
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vhodné financovat v tomto programovém období. V tuto chvíli byla zaslána na EK informace a MMR
čeká na reakci.
Josef Schwarz (EK) připomněl, že EK byla ubezpečena, že část projektů bude financovatelná již
v tomto období a že je třeba v souvislosti s plánovanou realokací prostředků financovat strategické
projekty, které mají pro region významnou přidanou hodnotu z hlediska jeho rozvoje a odklonu
od uhelné ekonomiky.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) vysvětlil, že realokace probíhají mezi jinými
operačními programy. OP VVV je v současné době plně zazávazkovaný program, přesto počítá
s podporou ve strukturálně postižených regionech. MŠMT se domnívá, že napřed musí proběhnout
široká diskuze, která identifikuje potřeby regionů, pak může dojít k soutěži a hodnocení předložených
záměrů a následně k jejich financování.
Dále doplnil informaci k velkému projektu MEPHARED 2, že žadatel na projektovém záměru nadále
pracuje, nicméně z důvodu problémů při realizaci výběrového řízení, kdy neúspěšní uchazeči podávají
odvolání, vzniklo reálné ohrožení, že stavba by nebyla včas dokončena a nebyly by včas dosaženy cíle.
Josef Schwarz (EK) reagoval, že vše bude předmětem vyjednávání EK s členským státem. Ze strany ČR
je nutno si dobře připravit odůvodnění, proč je nutné financovat novou infrastrukturu.
Ing. Klára Droznová (Ministerstvo pro místní rozvoj – NOK) se odvolala na dohodu z jednání dne
29. listopadu 2018 v Polsku, kde se MMR s EK dohodly na zaslání aktualizovaného seznamu.
Aktualizovaný seznam byl zaslán EK a ČR nyní očekává reakci ze strany EK.
Josef Schwarz (EK) doplnil, že EK pozdržela návštěvu uhelných regionů, dokud se neupřesní okruh
strategických projektů předložený ze strany ČR a způsob jejich financování.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) uzavřel diskuzi s tím, že problematika bude dále
projednávána na schůzce mezi MMR a MŠMT, mimo jiné bude projednáváno, zda navrhované
projektové záměry mají či nemají strategický přesah a jaké budou zdroje jejich financování.
Michael Morass (EK) na závěr shrnul, že je vděčný za tuto přínosnou debatu. Je důležité slyšet rovněž
protichůdné názory. Program podle něj dobře funguje a je možné se dívat do budoucna. Probíhající
a dobíhající výzvy tohoto období pomáhají učení se z příkladů dobré praxe a je třeba je
zakomponovat do budoucího vývoje.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) vyjádřil přesvědčení, že ŘO rok 2019 využije
maximálně efektivně při další implementaci programu. Informoval, že vzhledem k tomu, že už moc
volné alokace nezbývá a plánuje se pouze omezený počet nových výzev, je navrhováno řádné
zasedání monitorovacího výboru až na 13. června 2019, samozřejmě pokud dojde k neočekávaným
událostem, bude zasedání svoláno dříve. Poděkoval zástupcům EK za pomoc při implementaci OP
VVV a poděkoval tlumočnicím, organizátorům i všem účastníkům zasedání.
Konec jednání v 15:35
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Hlavní závěry MV OP VVV
MV OP VVV:


schválil metodiku výběru operací, hodnoticí kritéria a uplatnění článku 13 Nařízení o ESF pro
výzvu Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II;



schválil metodiku výběru operací, hodnoticí kritéria a uplatnění článku 13 Nařízení o ESF pro
výzvu Pregraduální vzdělávání II;



schválil metodiku výběru operací, hodnoticí kritéria a uplatnění článku 13 Nařízení o ESF pro
výzvu Inovace v pedagogice;



schválil revize uplatnění čl. 13 Nařízení o ESF a čl. 70 Obecného nařízení u již schválených
výzev (BREXIT);



schválil metodiku výběru operací, hodnoticí kritéria a uplatnění článku 13 Nařízení o ESF pro
výzvu Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ;



schválil metodiku výběru operací, hodnoticí kritéria a uplatnění článku 13 Nařízení o ESF pro
výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF III;



schválil Roční komunikační plán Řídicího orgánu OP VVV pro rok 2019;



vzal na vědomí vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP VVV na rok 2018
a projednal a vzal na vědomí Strategický realizační plán OP VVV na rok 2019.

Přílohy zápisu:
P1 Prezenční listina z 15. zasedání MV OP VVV
P2 Prezentace 15. zasedání MV OP VVV, včetně příloh
Usnesení č. 1 k metodice výběru operací, hodnoticím kritériím a uplatnění článku 13 Nařízení o ESF
pro výzvu Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II
Usnesení č. 2 k metodice výběru operací, hodnoticím kritériím a uplatnění článku 13 Nařízení o ESF
pro výzvu Pregraduální vzdělávání II
Usnesení č. 3 k metodice výběru operací, hodnoticím kritériím a uplatnění článku 13 Nařízení o ESF
pro výzvu Inovace v pedagogice
Usnesení č. 4 k revizi uplatnění čl. 13 Nařízení o ESF a čl. 70 Obecného nařízení u již schválených
výzev – BREXIT
Usnesení č. 5 k metodice výběru operací, hodnoticím kritériím a uplatnění článku 13 Nařízení o ESF
pro výzvu Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ
Usnesení č. 6 k metodice výběru operací, hodnoticím kritériím a uplatnění článku 13 Nařízení o ESF
pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF III
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Usnesení č. 7 k Ročnímu komunikačnímu plánu Řídicího orgánu OP VVV pro rok 2019
Usnesení č. 8 k vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP VVV na rok 2018 a k projednání
Strategického realizačního plánu OP VVV na rok 2019

Zapsaly:

Mgr. Irena Tauferová, Věra Jenšíková (sekretariát MV)

Schválil:

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV)

V Praze 14. ledna 2019

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. v. r.
předseda MV OP VVV
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