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Metodický výklad 

Udržitelnost u komplementárních projektů 

 
Řídicí orgán OP VVV (dále jen „ŘO“) vydává metodický výklad k podmínkám udržitelnosti 

u komplementárních projektů. Metodický výklad se týká Pravidel pro žadatele a příjemce – 

specifická část (dále jen „PpŽP – specifická část“) pro výzvy:  

• ESF výzva pro VŠ, ERDF výzva pro VŠ, Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování 

či modernizace a Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů, verze 1, 2, 3 a 4, 

• ESF výzva pro vysoké školy II, ERDF výzva pro vysoké školy II, verze 1, 2, 

• ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony, ERDF výzva pro vysoké školy – 

Strukturálně postižené regiony, verze 1, 2. 

V PpŽP – specifická část pro výzvy ESF výzva pro VŠ, ERDF výzva pro VŠ, Výzkumné infrastruktury pro 

vzdělávací účely – budování či modernizace a Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů je 

uveden následující text: 

Kap. Udržitelnost projektu (ve verzích 1, 2 a 3 se jedná o kap. 7.3.1, ve verzi 4 se jedná o kap. 7.3.6) 

"U projektů ERDF výzvy pro vysoké školy a výzvy Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – 

budování či modernizace se udržitelnost vztahuje na veškerou infrastrukturu pořízenou, vytvořenou, 

dobudovanou a modernizovanou v rámci realizace projektu a z prostředků projektu. Pořízená 

infrastruktura je primárně využívána v souladu s tím, k čemu byla pořízena, a zároveň v souladu 

s pravidly veřejné podpory, viz kapitola 15." 

V PpŽP – specifická část pro výzvy ESF výzva pro vysoké školy II a ERDF výzva pro vysoké školy II je 

uveden následující text: 

Kap. 7.3.6 Udržitelnost projektu 

„U projektů ERDF výzvy pro vysoké školy II se udržitelnost vztahuje na veškerou infrastrukturu 

pořízenou, vytvořenou, dobudovanou a modernizovanou a pořízené, vytvořené či zpřístupněné 

informační zdroje uhrazené z prostředků projektu. Pořízená infrastruktura musí být primárně využívána 

v souladu s tím, k čemu byla pořízena, a zároveň v souladu s pravidly veřejné podpory, viz kapitola 0.“ 

Kapitolou 0 se rozumí kapitola 15. 

V PpŽP – specifická část pro výzvy ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony a ERDF 

výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony je uveden následující text: 

Kap. 7.3.6 Udržitelnost projektu 

„U projektů ERDF výzvy pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony se udržitelnost vztahuje 

na veškerou infrastrukturu pořízenou, vytvořenou, dobudovanou a modernizovanou a pořízené, 

vytvořené či zpřístupněné informační zdroje uhrazené z prostředků projektu. Pořízená infrastruktura 

musí být primárně využívána v souladu s tím, k čemu byla pořízena, a zároveň v souladu s pravidly 

veřejné podpory, viz kapitola 15.“ 
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Tento metodický výklad je vydáván za účelem upřesnění výše uvedeného textu. Pro vyloučení 

pochybností se uvádí, že výše uvedená podmínka (Pořízená infrastruktura je / musí být primárně 

využívána v souladu s tím, k čemu byla pořízena, …) je považována za splněnou, pokud je tato 

infrastruktura po celou dobu udržitelnosti využívána pro vzdělávací nebo výzkumnou činnost v rámci 

akreditovaných studijních programů. 

Podmínka, že pořízená infrastruktura je / musí být primárně využívána v souladu s tím, k čemu byla 

pořízena, platí bez ohledu na to, zda je, nebo není úspěšně akreditován navázaný studijní program, 

který byl nově tvořen či upravován v rámci komplementárního ESF projektu. V případě nesplnění 

podmínky naplnění komplementární vazby nadále platí veškeré podmínky udržitelnosti projektu, tj. 

nesplnění podmínky naplnění komplementární vazby neznamená zrušení platnosti podmínek 

udržitelnosti projektu. 


