Nejčastěji kladené dotazy k Pre-screeningu strategických projektů:
1. Je pro projekty předkládané v rámci pre-screeningu stanoven poměr investic/neinvestic,
poměr outsourcovaných služeb, objem mzdových výdajů, limity týkající se spotřebního
materiálu?
Odpověď: ŘO OP VVV nestanovuje podrobnější parametry předložených projektových fiší
(např. co do struktury rozpočtu, limitů rozpočtových kapitol, počtu partnerů apod.), jelikož
dosud nejsou známy konkrétní podmínky budoucího programového období / operačního
programu. Musí se však vždy jednat o komplexní projektový záměr z oblasti výzkumu
či terciárního vzdělávání, který je zaměřen na řešení zásadních celostátních problémů a deficitů
a má podstatnou národní / evropskou přidanou hodnotu.
ŘO OP VVV doporučuje předkladatelům při zpracování projektových fiší rámcově vycházet
z podmínek stávajícího OP VVV.
2. Pokud mají být vybrané strategické projekty realizované v příštím programovém období,
jaká je předpokládaná míra spolufinancování projektů v budoucím období?
Odpověď: Míra spolufinancování v projektech v budoucím programovém období bude součástí
vyjednávání zaměření, struktury a podmínek nového OP s Evropskou komisí a nastavení
podmínek na celonárodní úrovni Ministerstvem financí. V současné době tyto podmínky
nejsou známy. V předkládané projektové fiši je potřeba uvést všechny tři varianty míry
spolufinancování (5%, 10%, 15%).
3. Kdo může být partnerem v těchto projektech? Jedná se pouze o výzkumné organizace nebo
lze zapojit i firmy či průmyslové partnery? Musí to být pouze tuzemské instituce, nebo
mohou být i zahraniční partneři?
Odpověď: Vzhledem k ranému stádiu příprav budoucího programového období, resp. nového
operačního programu, a podmínek financování ŘO OP VVV nespecifikuje oprávněnost partnerů
(tj. právní formu, sídlo v tuzemsku či zahraničí aj.). I v této otázce doporučujeme vycházet
z podmínek stávajícího OP VVV.
4. Kdo předkládá projektovou fiši - pouze hlavní řešitel za celý tým a všechny partnery?
Odpověď: Ano, projektovou fiši (podepsanou statutárním orgánem předkladatele) předloží
hlavní řešitel. V případě zapojení partnerů musí být tato fiše doplněna souhlasným
stanoviskem statutárního orgánu všech partnerů, u nichž je předpokládána finanční účast
(podíl) na realizaci projektu. Ve zmíněném stanovisku bude ze strany každé partnerské
organizace jednoznačně potvrzen souhlas se zapojením do projektu (např. formou Letter of
Intent – vzor není k dispozici, možno využít vlastní).
5. Jakou formou má být projektová fiše podepsána statutárním orgánem? Je možné podat
projektovou fiši podepsanou fyzicky a naskenovanou nebo je vyžadován elektronický
podpis?
Odpověď: Projektová fiše bude podána elektronicky za využití zveřejněného formuláře
(doplněného o případné přílohy) na uvedenou e-mailovou adresu s elektronickým podpisem
statutárního orgánu předkládající organizace a v případě zapojení partnerů,
u nichž se předpokládá finanční účast na projektu, také doplněna souhlasným stanoviskem
statutárního orgánu partnerů – taktéž opatřeným elektronickým podpisem.

