Záznam z 8. elektronického projednávání formou per rollam
Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
které proběhlo 11. - 18. května 2020
k materiálům:
Výroční zpráva o implementaci OP VVV za rok 2019
Pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2020
Informace o implementaci OP VVV
Informace o přípravě budoucího programového období
Informace o provedených evaluacích OP VVV
Informace k realizaci vybraných IPs:
- Komplexní systém hodnocení (KSH) – ČŠI
- Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib – NTK
- Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
(IKV) – MMR
- Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního
plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A) – NPI ČR
- Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) – NPI ČR
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a navazujícími mimořádnými opatřeními předložil Řídicí
orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) podklady (viz příloha Přehled
podkladových materiálů 8. elektronického projednávání formou per rollam MV OP VVV), které měly
být projednány na květnovém jednání Monitorovacího výboru OP VVV, k elektronickému projednání
formou per rollam.
• Dne 15. dubna 2020 byly podklady vloženy do MS2014+ a také zaslány členům MV OP VVV
k připomínkám.
• Doba pro zaslání připomínek k projednávaným podkladům byla v souladu s bodem 3 článku
7 Jednacího řádu MV OP VVV 10 pracovních dnů a proběhla v termínu do 29. dubna 2020.
• Sekretariát MV OP VVV v rámci připomínkového řízení obdržel připomínky od zástupců Evropské
komise. Všechny připomínky byly vypořádány.
• Aktualizované podklady (včetně vypořádaných připomínek) k elektronickému projednávání
formou per rollam byly vloženy do MS2014+ a také zaslány členům MV OP VVV dne 11. května
2020. V souladu s bodem 6 článku 7 Jednacího řádu MV OP VVV byl termín pro zaslání vyjádření
k projednávaným podkladům formou hlasování o návrzích usnesení do 18. května 2020.
• Aktuální počet řádných členů MV OP VVV s hlasovacím právem byl 38.
• V požadovaném termínu sekretariát MV obdržel 33 platných vyjádření k předloženým návrhům
usnesení. 5 členů MV nezaslalo žádné vyjádření a tato skutečnost byla dle článku 7 bodu
6 Jednacího řádu posuzována jako „zdržuji se“.
• Podrobné údaje o hlasování jsou uvedeny v protokolu o elektronickém projednávání (viz příloha).

Závěr:
• Všechny návrhy usnesení k jednotlivým projednávaným podkladům byly schváleny.
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Přílohy:
1. Protokol o elektronickém projednávání formou per rollam
2. Přehled podkladových materiálů 8. elektronického projednávání formou per rollam MV OP
VVV
3. Připomínky k podkladům – vypořádání
4. Usnesení MV OP VVV č. 9 procedurou per rollam k materiálu Výroční zpráva o implementaci
OP VVV za rok 2019
5. Usnesení MV OP VVV č. 10 procedurou per rollam k materiálu Pololetní vyhodnocení
Strategického realizačního plánu na rok 2020
6. Usnesení MV OP VVV č. 11 procedurou per rollam k materiálu Informace o implementaci OP
VVV
7. Usnesení MV OP VVV č. 12 procedurou per rollam k materiálu Informace o provedených
evaluacích OP VVV
8. Usnesení MV OP VVV č. 13 procedurou per rollam k materiálu Informace o přípravě budoucího
programového období
9. Usnesení MV OP VVV č. 14 procedurou per rollam k materiálu Informace k realizaci vybraných
IPs

V Praze dne 20. května 2020

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