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Informace o implementaci OP VVV
Aktivity ŘO v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu

Dopad aktuální situace na projekty OP VVV
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán OP VVV, OP VK a OP VaVpI se intenzivně
zabývá řešením možných dopadů aktuální situace na realizaci i udržitelnost projektů OP VVV, OP VK
a OP VaVpI. Snahou ŘO ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Evropskou komisí je nalézt
vhodná řešení pro žadatele i příjemce, kteří se v důsledku opatření proti šíření koronaviru mohli bez
vlastního zavinění dostat do obtíží.
ŘO OP VVV průběžně informuje žadatele a příjemce o nových informacích a opatřeních na webových
stránkách OP VVV, konkrétně byly zveřejněny níže uvedené informace:










Možný dopad koronaviru na projekty OP VVV (11. 3. 2020)
o Doporučení řídit se informacemi zveřejněnými na stránkách MŠMT, MZdr a MPSV.
o https://opvvv.msmt.cz/aktualita/mozny-dopad-koronaviru-na-projekty-op-vvv.htm
Informace k dopadu koronaviru na zjednodušené projekty OP VVV (12. 3. 2020)
o Informace k dopadu koronaviru na zjednodušené projekty OP VVV týkající se
personálních šablon, pravidelných i jednorázových aktivit.
o https://opvvv.msmt.cz/aktualita/informace-k-dopadu-koronaviru-na-zjednoduseneprojekty-op-vvv.htm
MŠMT připravilo nový web pro podporu vzdělávání na dálku (13. 3. 2020)
o S ohledem na uzavření škol a školských zařízení a následné vyhlášení nouzového stavu
připravilo MŠMT nové webové stránky (www.nadalku.msmt.cz) jako podporu pro
školy a učitele při vzdělávání žáků a studentů na dálku.
o https://opvvv.msmt.cz/aktualita/msmt-pripravilo-novy-web-pro-podporuvzdelavani-na-dalku.htm
Aktuální kontakty na pracovníky Sekce EU a ESIF MŠMT během stavu nouze (16. 3. 2020)
o Pro přehlednost byly uvedeny základní kontakty na jednotlivé odbory.
o https://opvvv.msmt.cz/aktualita/kontakty-na-pracovniky-sekce-eu-a-esif-msmtbehem-stavu-nouze.htm
Informace pro žadatele OP VVV a příjemce OP VVV, OP VK a OP VaVpI (19. 3. 2020)
o ŘO zveřejnil přehled opatření, která reagují na současný stav a budou dále
doplňována. Tato opatření mají za cíl pomoci žadatelům a příjemcům překlenout
stávající období, ve kterém nemusí mít vhodné podmínky pro plnění veškerých
závazků a povinností vyplývajících z dokumentací OP.
o Jedná se především o tato opatření:
 Po dobu trvání nouzového stavu, tj. od 12. března 2020 do dne, ve kterém
dojde k ukončení nouzového stavu (včetně), se aplikují principy vyšší moci,
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včetně stavění lhůt.
 Kvůli aktuální situaci může docházet k dopadům do harmonogramu realizace
aktivit projektu. Změny harmonogramu realizace aktivit projektu budou
řešeny individuálně na úrovni každého projektu.
 Kvůli změnám v harmonogramu aktivit vyvolaných aktuální situací může
docházet k ohrožení naplnění cílových hodnot indikátorů. Případné snížení
cílových hodnot indikátorů je podstatnou změnou a bude řešeno individuálně
na úrovni jednotlivých projektů. Se změnou hodnot indikátorů může být
spojeno i snížení celkových způsobilých výdajů projektu, a to v souvislosti
s případnými nerealizovanými aktivitami, na které mohly být v rozpočtu
projektu alokovány finanční prostředky.
o https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualni-informace-pro-zadatele-op-vvv-a-prijemceop-vvv-op-vk-a-op-vavpi.htm
Aktuálně: Sdělení k realizaci šablon (30. 3. 2020)
o ŘO OP VVV si je vědom možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli
pandemii koronaviru na realizaci šablon. Z tohoto důvodu předkládá příjemcům
možná řešení k minimalizaci rizik. Dokument by měl pomoci přijmout taková
opatření, aby naplnění cílů projektů nebylo ohroženo.
o https://opvvv.msmt.cz/aktualita/sdeleni-k-realizaci-sablon.htm
Aktuálně: Sdělení k realizaci projektů (31. 3. 2020)
o ŘO OP VVV informuje příjemce o zveřejnění dokumentů k řešení problémů při
realizaci projektů OP VVV vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením
nouzového stavu. Tato webová stránka je průběžně aktualiziována.
 https://opvvv.msmt.cz/aktualita/reseni-problemu-pri-realizaci-projektu-opvvv-vzniklych-v-souvislosti-se-sirenim-koronaviru-a-vyhlasenim-nouzovehostavu.htm
o Sdělení ŘO OP VVV k řešení problémů vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru
a vyhlášením nouzového stavu (31. 3. 2020)
 https://opvvv.msmt.cz/download/file4907.pdf
o Sdělení ŘO OP VVV k řešení možných problémů při realizaci veřejných zakázek
vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu
(6. 4. 2020)
 https://opvvv.msmt.cz/download/file4947.pdf
o Sdělení ŘO OP VVV popisuje možnosti realizace a změn projektů u jednotlivých výzev
zaměřených na mezinárodní mobility v souvislosti se šířením koronaviru (8. 4. 2020)
 https://opvvv.msmt.cz/download/file4964.pdf
 https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualne-sdeleni-k-realizaci-mezinarodnichmobilit.htm
o Metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část/specifická
část/zjednodušené projekty, všechny verze (8. 4. 2020)
 ŘO OP VVV informoval žadatele a příjemce o zveřejnění Metodického dopisu
k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část / specifická část /
zjednodušené projekty, ve všech verzích, který byl vydán v souvislosti
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se šířením koronaviru označovaným jako SARS-CoV-2 a vyhlášeným nouzovým
stavem. Metodickým dopisem se doplňují postupy týkající se zásahu vyšší moci
do implementace projektů OP VVV. Za vyšší moc je pro účely tohoto
metodického dopisu považována dočasně nebo trvale působící mimořádná,
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli příjemce,
např. živelní pohroma nebo epidemie. Metodický dopis se použije pro
skutečnosti, které nastaly nejdříve 1. února 2020 a u kterých bude prokázána
příčinná souvislost mezi zásahem vyšší moci a hrozbou nedodržení závazků
příjemců stanovených v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory
z OP VVV, včetně závazků obsažených v žádosti o podporu, která je nedílnou
součástí právního aktu.
 https://opvvv.msmt.cz/download/file4962.pdf
 https://opvvv.msmt.cz/aktualita/metodicky-dopis-koronavirus.htm
o Sdělení k projektům výzvy Zvyšování kvality neformálního vzdělávání (14. 4. 2020)
 https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualne-sdeleni-k-realizaci-projektu-vyzvyzvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani.htm?a=1
Prodloužení příjmu žádostí o podporu ve výzvě Mezinárodní mobilita výzkumných, technických
a administrativních pracovníků výzkumných organizací (3. 4. 2020)
o ŘO OP VVV zveřejnil dne 3. 4. 2020 verzi 2 výzvy č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita
výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací.
Změnou dochází k posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu do 30. června 2020
do 14:00 hod. Důvodem změny je minimalizace rizik při příjmu žádostí spojených
s mimořádnými opatřeními proti šíření koronaviru.
o https://opvvv.msmt.cz/aktualita/prodlouzeni-prijmu-zadosti-o-podporu-ve-vyzvemezinarodni-mobilita-vyzkumnych-technickych-a-administrativnich-pracovnikuvyzkumnych-organizaci.htm
Změna výzvy Zvyšování kvality neformálního vzdělávání (6. 4. 2020)
o ŘO OP VVV zveřenil dne 6. dubna 2020 změnu výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality
neformálního vzdělávání spočívající v prodloužení data pro ukončení fyzické realizace
projektu z 31. prosince 2022 na 31. srpna 2023 a v prodloužení max. délky trvání
projektů z 36 na 42 měsíců. Důvodem změny je minimalizace rizik při realizaci projektů
spojených s mimořádnými opatřeními proti šíření koronaviru.
o https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zmena-vyzvy-zvysovani-kvality-neformalnihovzdelavani.htm
Změna výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II - prodloužení data pro ukončení fyzické realizace projektu
(7. 4. 2020)
o ŘO OP VVV zveřejnil dne 7. dubna 2020 změnu výzev č. 02_18_065 Šablony pro SŠ
a VOŠ II – MRR a č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II – VRR spočívající v prodloužení
data pro ukončení fyzické realizace projektu z 28. února 2022 na 31. srpna 2022
a v prodloužení max. délky trvání projektů z 24 na 30 měsíců. Důvodem změny je
minimalizace rizik při realizaci projektů spojených s mimořádnými opatřeními proti
šíření koronaviru.
o https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zmena-vyzvy-sablony-pro-ss-a-vos-ii.htm
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Změna výzvy Šablony II - prodloužení data pro ukončení fyzické realizace projektu (7. 4. 2020)
o ŘO OP VVV zveřejnil dne 7. dubna 2020 změnu výzev č. 02_18_063 Šablony II – mimo
hlavní město Praha a č. 02_18_064 Šablony II – pro hlavní město Praha spočívající
v prodloužení data pro ukončení fyzické realizace projektu z 31. srpna 2021
na 28. února 2022 a v prodloužení max. délky trvání projektů z 24 na 30 měsíců.
Důvodem změny je minimalizace rizik při realizaci projektů spojených s mimořádnými
opatřeními proti šíření koronaviru.
o https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zmena-vyzvy-sablony-ii.htm
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