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Podklad pro prezentaci IPs na MV OP VVV 

1. Projekt 

Název projektu  Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 

Zkrácený název projektu  Systémová podpora RIS3 

Registrační číslo  CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_024/0016934 

Realizátor  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) 

Rozpočet projektu  51 030 686,30 Kč 

Harmonogram realizace 
projektu 

 1. 3. 2020 – 31. 12. 2022 

Anotace projektu Předmětem projektu je přispět k rozvoji vzdělanostní společnosti, v níž 
budou znalosti a dovednosti lidských zdrojů klíčovým faktorem 
konkurenceschopnosti ČR, vytvořit podmínky pro dlouhodobou 
transparentní, systematickou a nadregionální identifikaci oblastí 
specializace a trendů orientovaného a aplikovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací prostřednictvím Národní RIS3 strategie. 
Tohoto bude dosaženo tvorbou online podpůrných nástrojů Národní 
výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 
(z anglického Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation – 
RIS3, dále též „Národní RIS3 strategie“), organizačním rozvojem 
a metodickou podporou Národních inovačních platforem (dále též „NIP“) 
a rozvojem metodické spolupráce a kompetencí týmu Národního 
a krajských RIS3 manažerů. 

 

2. Cíle a očekávané přínosy projektu  

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro dlouhodobou transparentní, systematickou 

a nadregionální identifikaci oblastí specializace a trendů orientovaného a aplikovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací prostřednictvím Národní RIS3 strategie. 

Projekt je v souladu s výzvou OP VVV 02_16_024 Strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na 

národní úrovni II, kdy naplňuje specifický cíl Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni, 

a to především vytvořeným datovým a komunikačním rozhraním, které bude mít jednak centrální 

význam, tak i přispěje k rozvoji regionálních potřeb NIP a krajských představitelů. 

Dojde rovněž k naplnění dílčích cílů projektu – zkvalitnění řízení Národní RIS3 strategie spočívající 

zejména v posílení informačních a datových zdrojů pro zefektivnění potřebných analytických prací 

a zkvalitnění procesu podnikatelského objevování nových příležitostí – Entrepreneurial Discovery 

Proces (dále „EDP“), a to například prostřednictvím rozvoje dílčích datových systémů, agregace 
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dezintegrovaných statistických systémů dat do webového portálu, využití foresightu a dalších 

informačních, datových a analytických zdrojů. 

Bude posílena koordinace NIP a zkvalitněny podmínky pro členy NIP pro plnění jejich rolí při 

projednávání, doporučení profilování, zacílení a zpřesňování oblastí inteligentní specializace na 

národní úrovni a dále při poskytování zpětné vazby Národnímu RIS3 manažerovi a Řídicímu výboru 

RIS3 k dlouhodobým potřebám podnikatelského a výzkumného sektoru s ohledem na roční a delší 

plánování v oblasti VaVaI. 

Budou posíleny kompetence týmu Národního RIS3 manažera a týmů jednotlivých krajských RIS3 

struktur a dojde k zefektivnění a posílení krajských RIS3 struktur, a to především v konzultačním 

a koordinačním smyslu. 

V rámci aktivity rozvoje metodické spolupráce s představiteli krajských RIS3, bude cílem pomocí 
analytických, vzdělávacích, marketingových a odborných aktivit (například podpora klastrových 
iniciativ a inovačních infrastruktur) podpořit kvalitativní posun krajských RIS3 anexů s důrazem na 
EDP, včetně spolupráce na sladění základních metodických podkladů pro fungování krajských aktivit. 

 

3. Souhrnný dosažený pokrok v realizaci projektu včetně dosaženého přínosu 
projektu 

Dnem 1. 3. 2020 byla započata realizace projektu, kterou již od počátku provázely překážky v podobě 

omezení v důsledku koronavirových opatření u všech klíčových aktivit (dále „KA“). 

Řízení projektu je vykonáváno hlavním projektovým manažerem (dále „HPM“) s příslušným 

certifikátem Prince 2 HPM. V rámci KA01 probíhala pravidelná jednání Řídícího výboru projektu 

a jednání Kontrolního řídícího orgánu (celkem již 4x), zpracování zpráv o realizaci (dále „ZoR“) 

a žádostí o platbu (dále „ŽoP“; celkem prozatím 7) a další manažerské a koordinační činnosti 

související s aktivitami projektu, a to nejen směrem k realizačnímu týmu, ale také směrem k Řídicímu 

orgánu. Uskutečnily se dvě výroční konference, obě v online režimu. Bylo uskutečněno celkem 

43 změn (37 nepodstatných a 6 podstatných), týkaly se zejména změn v rámci rozpočtu 

a v personálním obsazení. Zásadnější změny se týkaly upřesnění finančních toků mezi partnery 

a snížení rozpočtu na základě naplnění realizačního týmu (a související snížení výše finančních 

milníků). 

V rámci KA2 Evaluace byl v úvodu realizace nastaven evaluační plán projektu, dále byla vytvořena 

vstupní evaluační zpráva a nastaven princip provádění evaluací, řízení evaluačních rozhovorů atp. 

V květnu 2021 byla předložena Průběžná evaluační zpráva I a v současnosti probíhá příprava 

Průběžné evaluační zprávy II. 

KA3 Podpůrné nástroje Národní RIS3 strategie se zaměřuje zejména na vytvoření portálu RIS3, který 

zahrnuje 1. tvorbu webového portálu, 2. intranetové vnitřní a komunikační služby a 3. datové 
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a vizualizační SW a služby. Přes úvodní nastavení a následující přípravu kvalitní zadávací dokumentace 

(dále „ZD“) tým projektu ve spolupráci s poradenskou firmou dospěl k vyhlášení výběrového řízení 

(dále „VŘ“) na tvorbu portálu. Toto VŘ muselo být v březnu 2021 zrušeno, protože se nepřihlásil žádný 

zájemce. Následovalo zúžení obsahu veřejné zakázky a předběžné tržní konzultace, z nichž vzešla 

nová ZD a mohlo být vyhlášeno nové VŘ, kdy byla v srpnu 2021 podepsána smlouva s dodavatelem 

a bylo zahájeno plnění dle nastavených etap. Těmito kroky došlo ke zpoždění v harmonogramu VŘ 

i KA3, které však nemělo vliv na plnění cílů projektu. Po výběru dodavatele na základě VŘ byly 

realizovány etapy tvorby portálu. V březnu 2022 je v běhu tvorba datového skladu – nastavení, 

představení náhledu a testování. 

KA4 – Organizační rozvoj a metodická podpora Národních inovačních platforem (NIP) – byl nastaven 

strategický přístup k NIP pro období 2021+, včetně možnosti využití efektivní komunikace. 

Uskutečnila se on-line jednání všech šesti NIP v září/říjnu 2020, proběhlo připomínkové řízení 

představených dokumentů fungování NIP a následně byly návrhy NIP zapracovány do dokumentu 

Národní RIS3 strategie, která byla k 25. 1. 2021 schválena. V dalším období byli nominováni garanti 

NIP, proběhlo jejich první setkání (únor 2021). Na dalších jednáních NIP (květen 2021) byla již většinou 

zakomponována strategická zaměření, která byla doložena do připravované aktualizace Přílohy č. 1 

Národní RIS3 strategie. Opatřením ministra ze 7. 10. 2021 byla potvrzena aktualizace Příloh 

dokumentu NRIS3, Verze 2, byl schválen Statut a jednací řád NIP. V říjnu 2021 a v únoru 2022 se 

uskutečnila schůzka garantů NIP, jednání členské základny každé ze šesti NIP se odehrála v rozmezí 

od konce října do konce listopadu 2021. 

V rámci aktivity KA05 Rozvoj metodické spolupráce týmu národního a krajských manažerů byly 

realizovány činnosti zaměřené na analytickou část (aktualizace datové vrstvy a mapové aplikace 

inovačních infrastruktur, vytvořena metodika kritérií pro výběr inovativních firem), vzdělávací část 

(realizace šesti vzdělávacích aktivit dle vzdělávacího plánu), marketingovou část (práce na realizaci 

mediálního plánu projektu, příprava dílčích výstupů a výzkumná práce jako součást metodiky 

komunikační a marketingové strategie), část k inovačním infrastrukturám (dopracování hodnotícího 

systému inovačních infrastruktur, pilotní fáze a následná ostrá fáze, aktualizace databáze, sběr dobré 

praxe – pro tvorbu metodiky).  

Dosaženo tedy bylo naplňování výstupů v rámci vzdělávacího programu (realizované vzdělávací akce), 

dále tvorba portálu RIS3 ze strany dodavatele – ukončena etapa analýz a tvorby komunikačního 

modulu a webových stránek, portál jako celek bude předán k užívání v červnu 2022 a finálně předán 

realizátorovi MPO v listopadu 2022. Metodiky pro rozvoj spolupráce národní a krajské úrovně jsou 

připravovány průběžně a budou finalizovány na konci projektu (31. 12. 2022). Dochází 

k pravidelnému setkávání Národních inovačních platforem a průběžné komunikací se zástupci všech 

těchto NIP. Povinná evaluace projektu je předkládána v plánovaných intervalech. Aktivity projektu 

probíhají v rámci harmonogramu a dílčí výstupy jsou průběžně předkládány. 
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4. Sledované období 

Sledované období 16. března 2021 – 15. března 2022 

Datum posledního projednávání projektu na MV OP VVV 6. května 2021 

 

5. Obsahové plnění projektu ve sledovaném období (popis činností) 

V rámci KA01 i nadále probíhala pravidelná jednání Řídícího výboru projektu a dvě jednání 

Kontrolního řídícího orgánu, byly vypracovány čtyři Zprávy o realizaci s podanými Žádostmi o platbu 

a probíhaly další manažerské a koordinační činnosti související s aktivitami projektu, a to nejen 

směrem k realizačnímu týmu, ale také směrem k Řídicímu orgánu. V daném období bylo schváleno 

celkem 25 změn (3 podstatné a 22 nepodstatných). V listopadu 2021 byla uskutečněna druhá Výroční 

konference projektu (hybridní formou prezentací). 

V rámci KA2 Evaluace probíhaly v daném období práce na přípravě průběžné evaluační zprávy za rok 

2021. Evaluátorka průběžně zpracovávala dotazníková šetření se členy realizačního týmu, členy 

Národních inovačních platforem a dalšími aktéry projektu. 

KA3 Podpůrné nástroje Národní RIS3 strategie – v uplynulém roce probíhala intenzivní jednání na 

zajištění podkladů pro nastavení budoucího portálu RIS3 jako výstupu projektu. Byly připravovány 

požadavky na datový obsah portálu, sjednocení datových sad a jejich zdrojů. Po výběru dodavatele 

na základě výběrového řízení jsou průběžně realizovány etapy tvorby portálu. V součinnosti 

s dodavatelem vytvořena analýza, která podrobně specifikovala jednotlivé části portálu. Následně 

bylo vytvořeno webové rozhraní RIS3 portálu a jeho neveřejná část v podobě komunikačního 

a vzdělávací modulu. Po převzetí tohoto dílčího plnění byly zahájeny práce na datovém skladu 

v provazbě na Business Intelligence nástroj Superset. Tyto práce budou dokončeny k 31. 3. 2022. 

KA4 – Organizační rozvoj a metodická podpora Národních inovačních platforem (NIP) – byl nastaven 

strategický přístup k NIP pro období 2021+, včetně možnosti využití efektivní komunikace. 

V posledním roce byli nejdříve nominováni garanti NIP, proběhlo jejich první setkání (únor 2021). 

Následně probíhala jednání všech šesti NIP (většinou online, případně hybridně, květen 2021) byla již 

většinou zakomponována strategická zaměření, která byla doložena do připravované aktualizace 

Přílohy č. 1 Národní RIS3 strategie. Opatřením ministra ze 7. 10. 2021 byla potvrzena aktualizace 

Příloh dokumentu NRIS3, Verze 2, byl schválen Statut a jednací řád NIP. V říjnu 2021 a v únoru 2022 

se uskutečnila schůzka garantů NIP, jednání členské základny každé ze šesti NIP se odehrála v rozmezí 

od konce října do konce listopadu. 

V rámci aktivity KA05 Rozvoj metodické spolupráce týmu národního a krajských manažerů byly 

realizovány činnosti zaměřené na analytickou část (aktualizace datové vrstvy a mapové aplikace 

inovačních infrastruktur, vytvořena metodika kritérií pro výběr inovativních firem), vzdělávací část 

(realizace šesti vzdělávacích aktivit dle vzdělávacího plánu), marketingovou část (práce na realizaci 

mediálního plánu projektu, příprava dílčích výstupů a výzkumná práce jako součást metodiky 
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komunikační a marketingové strategie), část k inovačním infrastrukturám (dopracování hodnotícího 

systému inovačních infrastruktur, pilotní fáze a následná ostrá fáze, aktualizace databáze, sběr dobré 

praxe – pro tvorbu metodiky).  

 

6. Nejdůležitější výstupy projektu za sledované období 

Výstup Popis výstupu – včetně dopadu na cílovou skupinu a využitelnosti 

Evaluace 
V daném období (v dubnu 2021) byla předložena Průběžná evaluační 

zpráva I – vyhodnocení pokroku v realizaci projektu za první rok 

realizace projektu, včetně dodržování harmonogramu, analýzy rizik 

apod.  

 

7. Popis a odůvodnění provedených podstatných změn za sledované období 
a chystaných podstatných změn projektu v následujícím období 

• PZ č. 14 (se změnou právního aktu) – žádost byla podána v souvislosti s podmínkami zařazení 
prostředků do rozpočtu výdajů pro realizaci projektu, bod 4.5, kdy realizátor projektu je 
povinen podat po prvním obsazení všech pracovních pozic realizačního týmu žádost o změnu 
spočívající ve snížení celkového rozpočtu projektu o částku uspořenou do doby prvního 
obsazení všech pracovních pozic realizačního týmu. Další související úprava se týkala úpravy 
partnerské smlouvy formou Dodatku č. 1 - zejména upřesnění finančních toků mezi 
realizátorem a partnery. Dále byly aktualizované plánované termíny související s realizací 
veřejných zakázek – u VZ portál EDP z důvodu zavedení opatření kvůli COVID-19 a zajištění 
kvalitní zadávací dokumentace ve spolupráci s poradenskou firmou došlo k posunutí 
finalizace z přelomu roku 2020 na počátek roku 2021. 
Opatření ke COVID-19 jsou také důvodem žádosti o snížení průběžného finančního milníku 
a hraničního finančního milníku. 

• PZ č. 25 (beze změny právního aktu) - zvýšení jednotkové sazby na pozici 1.2.1.1.2.1.03 
Metodik systému specializací Národní RIS3 – MPO z 50 000 Kč na 54 000 Kč. Tato sazba je 
v místě a čase obvyklá, i přes navýšení není dosaženo maximální hodnoty průměrné mzdy 
v této hladině dle ISPV. 

• PZ č. 28 (beze změny právního aktu) - navýšení monitorovacího indikátoru 2.15.07 Počet 
jednání Národních inovačních platforem (NIP). Změnou nastavení fungování NIP proběhlo již 
v době před podáním žádosti o změnu více než plánovaných 15 jednání NIP a došlo by 
k překročení hodnoty indikátoru o více než 25 %, bylo tedy nutné zažádat o navýšení tohoto 
indikátoru z 15 na 30. 
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8. Finanční čerpání 

Rozpočet projektu v Kč 51 030 686,30 Kč  

Doposud vyčerpáno v Kč (kumulativně) 20 682 402,11 Kč 

Dosavadní čerpání v % (kumulativně)  40,53 % 

Nezpůsobilé výdaje v Kč (kumulativně) 138 293,84 Kč 

Nejbližší finanční milníky – datum 28. 2. 2022  

Nejbližší finanční milníky – částka   17 749 551,54 Kč  

Komentář k plnění finančního milníku Hraniční finanční milník projektu byl splněn. 

 

9. Popis plnění v rámci aktivity Spolupráce (v souladu s výzvou)  

Pro tento projekt nerelevantní 

 

10. Rizika v realizaci projektu a návrhy na jejich eliminaci (týká se rizik se střední 
a vyšší významností, tj. od hodnoty významnosti rizika 8 a vyšší) 

Název rizika 

P
ra

vd
ě

p
o

d
o

b
n

o
st

 

vý
sk

yt
u

 

D
o

p
ad

 

St
u

p
e

ň
 

vý
zn

am
n

o
st

i 

Popis rizika 

Navržené opatření pro 

eliminaci rizika/nápravné 

opatření 

Škody způsobené 

zhotovitelem 

v průběhu práce na 

zakázce 

4 2 8 

Škody způsobené 

zhotovitelem v průběhu 

práce na zakázce 

Po dobu realizace zakázky 

bude riziko vzniku škod 

převedeno na zhotovitele 

(zhotovitel bude pojištěn a 

bude garantem náhrady 

případných škod). Bude 

náležitě ošetřeno v rámci 

vyhlašovaných zakázek 

projektu. 

Nenaplnění indikátorů 

– s dopadem na 

krácení/odebrání 

5 2 10 
Nenaplnění indikátorů 

– s dopadem na 

krácení/odebrání 

▪ Indikátory jsou 
popsány v souladu 
s metodikou. 

▪ Za sledování, plnění a 
dodržení indikátorů je 
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dotace v projektové 

žádosti 

dotace v projektové 

žádosti 

zodpovědný hlavní 
projektový manažer. 

▪ Realizátor povede 
pečlivou evidenci 
týkající se indikátorů. 

▪ Plnění indikátorů bude 
průběžně sledováno a 
vždy s předstihem 
bude řešeno případné 
odchýlení se od 
milníku. 

Na plnění dohlíží i KŘV 

projektu. 

Nedodržení podmínek 

programu OP VVV 
4 2 8 

Nedodržení podmínek 

programu OP VVV 

▪ Před přípravou 
projektu se realizátor 
seznámil se všemi 
povinnostmi výzvy. 

▪ Realizátor je 
seznámen s obecnými 
pravidly OP VVV. 

▪ Proběhlo školení ze 
strany MŠMT 
k eliminaci rizik. 

Projekt je průběžně 

sledován (monitorován) 

s ohledem na plnění 

podmínek OP VVV. 

Nedodržení právních 

norem ČR, Evropského 

společenství 

5 2 10 

Nedodržení právních 

norem ČR, Evropského 

společenství 

Realizátor sleduje a bude 
průběžně i nadále sledovat 
relevantní právní normy 
ČR, EU ovlivňující realizaci 
projektu 
Realizátor bude jasně 

reagovat na podmínky 

přípravy RIS3 strategie 

2021+ ze strany EK 

Nesplnění finančního 

milníku 
3 3 9 

Nesplnění finančního 

milníku 

Realizátor sledoval čerpání 
výdajů na projektu.  
Riziko nesplnění hraničního 
milníku bylo eliminováno 
snížením rozpočtu.  
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Omezení spojená 

s šířením nemoci 

COVID-19 

4 3 12 

Vliv opatření COVID-19 
na zpoždění nebo 
nerealizaci aktivit 

projektu 
 

Realizátor v průběhu 
realizace projektu 
přizpůsobuje aktivity tak, 
aby eliminoval dopady 
opatření a zavedení 
nouzového stavu. 
Dochází tak k přesunu 
aktivit do online prostředí a 
přizpůsobení situaci, kdy 
dochází k posunu 
v harmonogramu. 
Významně napomohla také 
metodika ŘO OP VVV 
vydaná pro účely 
zjednodušení administrace 
spojené s realizací 
projektů. 

- Pravděpodobnost rizika na škále 1-5. 

- Dopad rizika na škále 1-5. 

- Stupeň významnosti rizika = pravděpodobnost x dopad 

Hodnota Pravděpodobnost výskytu Popis 

1 velmi malá vyskytne se pouze ve výjimečných případech 

2 malá někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné 

3 střední někdy se může vyskytnout 

4 vysoká pravděpodobně se vyskytne 

5 velmi vysoká vyskytne se skoro vždy 

 

Hodnota Dopad Popis 

1 velmi malý neovlivňuje znatelně běh projektu, neřeší se na úrovni vedení projektu 

2 malý 

ovlivňuje pouze vnitřní chod projektových týmů/projektu, řeší většinou hlavní projektový 
manažer popřípadě projektové týmy, vlivy se většinou vyřeší v rámci operativního řízení 
projektu  

3 střední 
ovlivňuje vztahy při realizaci stanovených cílů projektu, negativní vliv na dosažení 
stanovených cílů a úkolů není zanedbatelný, vyžaduje informovat Řídicí výbor projektu 

4 vysoký 

významná ztráta, značná škoda, závažná škoda nebo nesrovnalost vedoucí  
k právním nebo trestně právním šetřením, snížení kompetencí, dále problém ohrožení 
dosažení stanovených cílů projektu nebo s implementací programových podpor, vyžaduje se 
řešení od vrcholového vedení organizace 

5 nepřijatelný  

projekt bude pravděpodobně ztracen, téměř jisté vysoké procento nezpůsobilých výdajů, 
projekt nedosáhne klíčových ukazatelů, projekt nedočerpá plánované finanční prostředky, 
vyžaduje se řešení od vrcholového vedení organizace 
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11. Vyjádření ŘO OP VVV ke sledovanému období realizace projektu 

V reportovaném období probíhala realizace naplánovaných činností, aktivit a úkolů v souladu 

s Chartou projektu, žádostí o podporu a v souladu se schválenými změnovými řízeními v projektu. 

V reportovaném období se doba realizace projektu překlenula do druhé poloviny. 

V reportovaném období byly ze strany Řídicího orgánu OP VVV schváleny 4. až 7. zpráva o realizaci 

projektu. Dále byly předloženy a schváleny tři podstatné změny. První podstatná změna s dopadem 

do právního aktu spočívala ve snížení rozpočtu projektu o prostředky uspořené před obsazením pozic 

v realizačním týmu projektu. K tomuto snížení byl Realizátor projektu zavázán na základě závěrů 

hodnoticí komise. Druhá změna byla bez dopadu na právní akt a spočívala v navýšení jednotkové 

sazby u jedné z pozic v realizačním týmu projektu. Třetí podstatná změna, taktéž bez dopadu do 

právního aktu, spočívala v navýšení cílové hodnoty monitorovacího indikátoru v podobě počtu 

jednání Národních inovačních platforem.   

Dále bylo schváleno celkem 22 nepodstatných změn spočívajících především ve změnách finančního 

plánu v souvislosti s předkládáním žádostí o platbu, dále pak v souvislosti se změnami v realizačním 

týmu, úpravami popisů položek v rozpočtu, případně přesunů v rozpočtu majících charakter 

nepodstatné změny, případně vytvoření nových položek v rozpočtu, úpravou harmonogramu plnění 

veřejné zakázky na vytvoření portálu EDP a jedna nepodstatná změna souvisela se změnou 

statutárního zástupce realizátora projektu. Změny byly předloženy v souladu s Pravidly pro žadatele 

a příjemce a neměly vliv na plnění cílů a účelu projektu. 

Řídicím orgánem OP VVV byly ve sledovaném období zkontrolovány a schváleny čtyři žádosti o platbu 

(4. až 7. ŽoP) ve výši 13 637 739,74 Kč. Ve sledovaném období nebyl splněn 1. průběžný finanční 

milník, proto byla ze strany ŘO OP VVV udělena sankce ve výši 10 206,14 Kč. V dalším období (8. až 

11. ŽoP) je plánováno čerpání ve výši 21 950 833,94 Kč. 

Ve sledovaném období proběhla kontrola na místě č. 000059-2021/OPVVV. Kontrolní skupina 

identifikovala nezpůsobilé výdaje odpovídající výši náhrady za nevyčerpanou dovolenou při ukončení 

služebního poměru ve výši 42 765,26 Kč. 

Ve sledovaném období pokračovaly procesy interní evaluace projektu v souladu s nastaveným 

evaluačním plánem, který byl definován v předešlém reportovaném období. Byla dokončena první 

průběžná evaluační zpráva. Jejímž cílem bylo zhodnocení dosavadního pokroku v naplňování cílů 

klíčových aktivit projektu. Z evaluace vyplývá, že realizační tým projektu dokázal v rámci jednotlivých 

klíčových aktivit reagovat na problémy spojené s pandemií COVID-19 tak, aby nebyly ohroženy cíle 

a účel projektu. Plnění doporučení, která vyplývají z evaluační zprávy, je ze strany ŘO OP VVV 

průběžně ověřováno v rámci administrativní kontroly zpráv o realizaci. ŘO OP VVV konstatuje, že 

doporučení vyplývající z evaluační zprávy jsou ze strany realizátora projektu řádně plněna. 

Komunikace a spolupráce s realizátorem projektu probíhá efektivně a plynule. Aktuálně ŘO OP VVV 

neidentifikuje rizika, která by měla vliv na plnění cílů a účelu projektu. I přes problémy způsobené 
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pandemií koronaviru se daří pokračovat v realizaci projektu a směřovat ke splnění cílů a účelu 

projektu. 

 

12. Seznam spolupracujících organizaci (příp. Seznam spolupracujících projektů) 

Přehledová tabulka je členům MV poskytnuta jako samostatná příloha (za všechny IPs). 

(Pro tento projekt nerelevantní.) 

Partneři s finančním příspěvkem: Technologická agentura ČR, Agentura pro podporu podnikání 

a investic CzechInvest. 

Partner bez finančního příspěvku: Technologické centrum Akademie věd ČR. 

 


