
 

 
  

Záznam z 6. elektronického projednávání formou per rollam 

Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

k materiálu: Metodika výběru operací a hodnoticí kritéria pro výzvu Implementace 

strategie digitálního vzdělávání II 

Čj.: MSMT-4908/2019-3 

Řídicí orgán OP VVV předložil členům MV OP VVV materiál Metodika výběru operací a hodnoticí kritéria 
pro výzvu Implementace strategie digitálního vzdělávání II k elektronickému projednání formou per 
rollam. 

• Dne 5. února 2019 byl materiál Metodika výběru operací a hodnoticí kritéria pro výzvu 
Implementace strategie digitálního vzdělávání II pro připomínkové řízení vložen do MS2014+ a také 
zaslán členům MV OP VVV.  

• Doba pro zaslání připomínek k projednávanému materiálu byla v souladu s bodem 3 článku 7 
Jednacího řádu MV OP VVV 5 pracovních dnů a proběhla v termínu do 12. února 2019. 

• Sekretariát MV OP VVV v rámci připomínkového řízení obdržel připomínky od MMR - NOK  
a MF - PCO. 

• Připomínka MMR - NOK, zaslaná dne 8. 2. 2019 prostřednictvím MS2014+ (viz příloha, připomínka 
č. 1), poukazuje na omezení vyplývající z Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr 
projektů. V kapitole 5.2.4 tohoto metodického pokynu je uvedeno, že je nepřípustné měnit kritéria 
pro hodnocení projektů, pokud to není vyvoláno změnou legislativy či metodického prostředí, 
přičemž dle kapitoly 5.2.3 je pod kritéria zahrnuta též metodika hodnocení. ŘO OP VVV připomínku 
akceptoval a elektronické projednávání zamýšlené změny Metodiky výběru operací a hodnotících 
kritérií pro výzvu Implementace strategie digitálního vzdělávání II ukončil.  

 

Závěr: 

Hlasování k navrženému usnesení pro 6. elektronické projednávání formou per rollam MV OP VVV 

k materiálu Metodika výběru operací a hodnoticí kritéria pro výzvu Implementace strategie 

digitálního vzdělávání II bylo zrušeno a proto pro tuto výzvu zůstává v platnosti původní Metodika 

výběru operací a hodnoticí kritéria schválená na 14. zasedání MV OP VVV. 

 

Příloha: 
Připomínky k projednávaným dokumentům 6. per rollam MV OP VVV. 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne 19. února 2019                                                               PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. v. r. 

předseda MV OP VVV 


