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Název dokumentu:       Připomínky k dokumentům 6. per rollam MV OP VVV 
Termín připomínkového řízení:         do 12. února 2019 

Č. 
Instituce 
/ odbor 

Dokument / 
strana 

Závažnost1 Připomínka Vypořádání 

1.  
MMR-
NOK 

Návrh 
usnesení 

Zásadní 

Z předloženého materiálu vyplývá, že ŘO plánuje změnit metodiku výběru 
operací u kolové výzvy. Dle kap. 5.2.4 Metodického pokynu pro řízení výzev, 
hodnocení a výběr projektů 2014-2020 (MP ŘVHP) je však u vyhlášených 
kolových výzev nepřípustné měnit kritéria pro hodnocení projektů, pokud to není 
vyvoláno změnou legislativy či metodického prostředí. Pod kritéria pro 
hodnocení dle kap. 5.2.3 patří i model hodnocení, včetně definice zapojených 
subjektů a jejich role v procesu hodnocení projektů, proto se z našeho pohledu 
nejedná jen o dílčí změnu v rámci modelu hodnocení, jak je uvedeno 
ve zdůvodnění změny, ale o zakázanou změnu pro kolové výzvy. Samotné 
rozhodnutí o navržené úpravě je samozřejmě v gesci ŘO OP VVV, upozorňujeme 
však, že pokud k tomuto kroku řídicí orgán přistoupí, mohlo by to mít v budoucnu 
za následek auditní zjištění.  V případě, že by ŘO přesto k této úpravě přistoupil, 
doporučujeme nahrát do MS podrobné zdůvodnění vč. ujištění, že nebude mít 
dopad na konečného žadatele a stejné zdůvodnění pak představit i na platformě. 

Akceptováno. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se 

nejednalo o změnu kritérií 

samotných, ŘO posoudil ve vztahu 

k metodickému nastavení JMP danou 

úpravu jako přípustnou. 

S ohledem na zaslanou připomínku 
MMR - NOK, resp. omezení 
vyplývající z Metodického pokynu pro 
řízení výzev, hodnocení a výběr 
projektů a nastíněné riziko, ŘO OP 
VVV k plánované změně metodiky 
výběru projektů pro výzvu ISDV II 
nepřistoupí. 

2.  MF-PCO 
2_Informace 
k výzvě ISDV 
II, str. 2. 

Formální 

Upozorňujeme na neaktuální údaje časového nastavení výzvy uvedené na str. 2 

dokumentu „2_Informace k výzvě ISDV II“, které neodpovídají údajům 

ve vyhlášené výzvě a informacím v dokumentu 1_Důvodová zpráva ISDV II“.  

 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách 14. 17. října 2018  

 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+ 26. 

31. října 2018  

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 2631. října 2018 

Akceptováno, upraveno v textu.  

 

                                                
1 Formální, doporučující, zásadní 


