Podkladový materiál pro 15. zasedání MV OP VVV č. 2.6.2

Revize uplatnění čl. 13 Nařízení o ESF a čl. 70 ON
u již schválených výzev – BREXIT
Dne 29. března 2017 aktivovalo Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen VB) čl. 50
Smlouvy o EU. Tímto okamžikem začala běžet dvouletá lhůta, na jejímž konci, tj. dne 29. března 2019,
přestane být VB členem Evropské unie (dále jen EU). Nicméně v březnu 2018 se EU a VB předběžně
dohodly na dvouletém přechodném období, které by mělo platit od okamžiku vystoupení VB z EU
až do konce roku 2020. V této době by VB měla pokračovat v dodržování evropských zákonů a pravidel
celní unie, za což by měla mít zachován přístup na vnitřní trh EU. Vláda VB v tomto období již nebude
moci ovlivňovat rozhodnutí EU. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále
jen ŘO OP VVV) nemá bližší informace o konkrétním obsahu dohody, respektive prozatím nejsou
k dispozici konkrétní informace k návrhu řešení problematiky Evropských strukturálních a investičních
fondů (ESIF). Nicméně ŘO OP VVV identifikoval možné riziko v oblasti způsobilosti výdajů při realizaci
aktivit na území VB po jejím vystoupení z EU.
Proto v rámci eleminace tohoto rizika navrhuje ŘO OP VVV využít legislativních možností,
tj. rozšíření/umožnění využití výjimek z nařízení relevantních pro ESIF u vytipovaných výzev. Konkrétně
je jedná o následující výjimky:


dle čl. 70 odstavce 3 Způsobilost operací podle místa (Obecné nařízení ve znění OMNIBUS).
U operací týkajících se technické pomoci nebo informačních, komunikačních a zviditelňujících
opatření a propagačních činností a u operací týkajících se tematického cíle uvedeného v čl. 9
prvním pododstavci bodu 1) mohou být výdaje vynaloženy mimo Unii, pokud jsou nezbytné
pro uspokojivé provedení operace.



dle článku 13 odstavce 3 Způsobilost výdajů (Nařízení o ESF). Až do 3 % rozpočtu operačního
programu ESF nebo části ESF, z níž je financován operační program využívající několika fondů,
jsou výdaje vynaložené mimo Unii, způsobilé pro příspěvek z ESF, pokud se týkají tematických
cílů stanovených v čl. 3 odst. 1 písm. a) a c), a pokud příslušný monitorovací výbor tyto operace
nebo příslušný typ operací schválil.

ŘO OP VVV provedl analýzu výzev OP VVV, která bude v následujících měsících rozšířena také
na konkrétní podpořené projekty, a v případě potřeby bude přistoupeno k úpravě relevantních výzev
a navazující dokumentace k daným výzvám.
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Výstupy analýzy výzev OP VVV
Prioritní osa 1 – EFRR
Číslo výzvy

Název výzvy

02_15_006

Teaming

02_16_013

Výzkumné infrastruktury

02_16_026

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

02_17_049

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

02_16_025

Předaplikační výzkum

02_16_048

Předaplikační výzkum pro ITI

02_17_043

Teaming II

02_18_069

Předaplikační výzkum pro ITI II

02_18_046

Výzkumné infrastruktury II

02_18_072

Výzkumné e-infrastruktury

U výše uvedených výzev je nutné doplnit výjimku o informace dle odstavce 3 čl. 70 Obecného nařízení,
tj. realizace mimo území EU, přičemž kromě EU bude povolena realizace aktivit projektů na území VB.

Prioritní osa 2 – ESF
Číslo výzvy
02_16_015
02_16_018
02_16_028
02_18_058

Název výzvy
ESF výzva pro vysoké školy
Rozvoj výzkumně zaměřených
studijních programů
Rozvoj kapacit pro výzkum
a vývoj
ESF výzva pro vysoké školy –
Strukturálně postižené regiony

02_18_056

ESF výzva pro vysoké školy II

02_18_054

Rozvoj kapacit pro výzkum
a vývoj II

Původní výjimka
Výjimku představuje aktivita č. 5, která může být
realizována v zahraniční v rámci EU.
Výjimku představují aktivity č. 3, 5 a 7, které
mohou být realizovány v zahraniční v rámci EU.
Výjimku představují aktivity a), c), e), které mohou
být realizovány na území ČR i na území EU.
Výjimku představuje aktivita č. 4, která může být
realizována v zahraniční v rámci EU.
Výjimku představuje aktivita č. 4, která může být
realizována na území EU.
Výjimku představují aktivity č. 2, 3, 4, 6, 7, které
mohou být realizovány na území ČR i na území EU.

U výše uvedených výzev je nutné rozšířit výjimku dle odstavce 3 čl. 13 Nařízení ESF, tj. realizace mimo
území EU, přičemž kromě EU bude povolena realizace aktivit projektů na území VB.
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Prioritní osa 3 – ESF
Číslo výzvy

Název výzvy

02_15_001

IPs

02_16_010

Budování kapacit pro rozvoj
škol I

02_16_021

KPSVL I

02_16_037

Implementace APIV I

02_17_047

MAP II

02_17_051

SVL

02_17_052

IPs III

Původní výjimka
Umožněna realizace mimo programovou oblast
v rámci EU.
Výjimku představuje volitelná aktivita č. 2
„Zahraniční stáže pro pedagogické pracovníky“,
která může být realizována v zahraniční v rámci EU
(mimo území ČR).
U aktivity č. 2.2 Realizace studijních cest/stáží
do zahraničí je možná realizace na území EU.
Výjimku představuje volitelná aktivita č. 3
„Tuzemské i zahraniční stáže pro pracovníky
pracující s cílovou skupinou“, kterou je dovoleno
realizovat i mimo území České republiky na území
Evropské unie nebo mimo Evropskou unii, a to
pouze v Norsku nebo Švýcarsku.
Mimo ČR, na území EU je možno realizovat pouze
podaktivitu 2.11 Místní lídři uvedenou v příloze č. 3
výzvy, a to pouze za předpokladu, že osoba vyslaná
na stáž bude identifikována jako místní lídr
a současně bude členem jedné z pracovních skupin
zřízených pod ŘV MAP.
U podaktivity Studijní cesty/stáže do zemí EU
(viz kap. 5.2.4.1 – podaktivity č. 2.2 a 3.2) je možná
realizace na území EU.
Aktivity tématu A, C, D a E v povinné aktivitě č. 4 je
možné realizovat na území EU, například formou
studijní stáže. V žádosti o podporu žadatel vymezí
území, na kterém budou probíhat aktivity projektu
ve prospěch cílové skupiny.

U výše uvedených výzev je nutné umožnit či rozšířit výjimku o informace dle odstavce 3 čl. 13 Nařízení
ESF, tj. realizace mimo území EU, přičemž bude povolena realizace aktivit projektů také na území VB.
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