9. zasedání Monitorovacího výboru
Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání
Praha, 1. března 2017

Program
9:00 – 9:30

Registrace

9:30 – 9:45

Zahájení, úvodní slova

9:45 – 11:15

Metodika výběru operací a návrh hodnoticích a
výběrových kritérií – k projednání a schválení

9:45– 10:15
pracovníků

pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných
(PO2)

10:15– 10:45
pracovníků –

pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných
MSCA – IF (PO2)

10:45 – 11:15

pro výzvu Vyšší odborné školy (PO3)

11:15 – 11:30

Čtvrtletní zpráva o stavu naplňování předběžných
podmínek (září – listopad 2016) – na vědomí

11:30 – 12:00

Přestávka

12:00– 12:15
informace

Hlavní události od minulého MV OP VVV –

činnost
nástroje)

(přehled vyhlášených výzev, přehled stavu IPs,
PKP, SRP, predikce plnění, plnění N+3, finanční

12:15 - 12:45
plánování

IPs – informace o realizaci – Strategické řízení a
ve školách a v územích (SRP) – NIDV

12:45 – 13:15
akčního

IPs – informace o realizaci – Podpora krajského
plánování (P-KAP) – NÚV

13:15– 14:00

Diskuse

14:00 – 14:15

Různé – informace

14:15– 14:30

Závěr

Projednání metodiky výběru operací
a hodnoticích a výběrových kritérií

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (PO2)
Podkladové materiály č. 2.1.1 až 2.1.6

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků
Představení výzvy:
• Realizace projektů mezinárodní mobility výzkumných pracovníků
je zaměřena na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských
zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu
výzkumných pracovníků a rozvoj výzkumných organizací
posílením lidských zdrojů.
Alokace:
• 1 500 000 000 Kč

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků
Žadatelé:
• Subjekt splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí
dle definice Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
(2014/C 198/01).
Cílová skupina:
• Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol
• Studenti vysokých škol

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků
Podporované aktivity:
Příjezdy do ČR
Aktivita č. 1: Pobyty post-doků ze zahraničí v ČR
Aktivita č. 2: Pobyty seniorních výzkumných pracovníků ze zahraničí
v ČR
Výjezdy z ČR
Aktivita č. 3: Pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí
Aktivita č. 4: Pobyty seniorních výzkumných pracovníků v zahraničí
Pro příjezdy do ČR i výjezdy z ČR
Podpůrný nástroj: Podpora rodiny výzkumného pracovníka

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků
Metodika výběru operací včetně hodnoticích a výběrových kritérií pro
výzvu – viz podkladové materiály
• Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí
Uplatnění článku 13 Nařízení o ESF
Projekt může být realizován na území EU i mimo EU.

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníkůMSCA-IF (PO2)
Podkladové materiály č. 2.2.1 až 2.2.6

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníkůMSCA-IF
Představení výzvy:
Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory
kvalitních projektů schválených na evropské úrovni z Marie
Skłodowska-Curie Actions, které jsou uvedené v no-money
seznamu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných
pracovníků, podpora kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi, rozvoj
komunikace a spolupráce. Podpořeny budou pouze projekty
European Fellowships.
Alokace:
• 300 000 000 Kč

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníkůMSCA-IF
Žadatelé:
• Subjekt splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí
dle definice Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
(2014/C 198/01).
Cílová skupina:
• Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníkůMSCA-IF
Podporované aktivity:
Aktivita č. 1: Podpora rezervních projektů MSCA - příjezdy do ČR
Aktivita č. 2: Podpora rezervních projektů MSCA - výjezdy z ČR
Podpůrný nástroj: Podpora rodiny výzkumného pracovníka
Podpůrný nástroj nemůže být samostatnou aktivitou projektu, vždy
se váže k aktivitě č. 1 nebo č. 2.

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníkůMSCA-IF
Metodika výběru operací včetně hodnoticích a výběrových kritérií pro
výzvu – viz podkladové materiály
• Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí
Uplatnění článku 13 Nařízení o ESF
Projekt může být realizován na území EU i mimo EU .

Výzva Vyšší odborné školy (PO3)
Podkladové materiály č. 2.3.1 až 2.3.5

Vyšší odborné školy
Představení výzvy:
• Cílem výzvy je podpora inovace vyššího odborného vzdělávání
s důrazem na zvýšení kompetencí absolventů vzhledem
k dlouhodobým potřebám trhu práce a společnosti.
• Koncepční projekty budou zaměřené vždy na konkrétní odbornou
oblast: ekonomickou, humanitní, technickou, zdravotní a
pedagogickou (na základě akreditovaných vzdělávacích programů
VOV)
Alokace:
• 250 000 000 Kč

Vyšší odborné školy
Žadatelé:
• Vyšší odborné školy (právnická osoba vykonávají činnost vyšší
odborné školy zapsaná ve školském rejstříku), které mají
akreditované vzdělávací programy pro příslušnou odbornou oblast,
pro kterou předkládají žádost o podporu. Akreditované vzdělávací
programy musí mít platnou akreditaci po celou dobu realizace
projektu
• Partnerství: minimálně 2 VOŠ, které mají akreditované vzdělávací
programy ve stejné oblasti jako žadatel
Cílová skupina:
• Studenti vyšších odborných škol
• Pedagogičtí pracovníci VOŠ

Vyšší odborné školy
Podporované aktivity:
• Zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka v oborech VOV
s důrazem na tvorbu a využití otevřených digitálních zdrojů
využitelných pro výuku odborného cizího jazyka.
• Zvyšování kvality odborného vzdělávání v oborech VOV s
důrazem na tvorbu a využití otevřených digitálních zdrojů
využitelných pro výuku odborných předmětů pro danou odbornou
oblast.
• Modernizace metod hodnocení studentů VOŠ.
• Inovace odborné praxe na VOV.
• Rozvoj dalšího vzdělávání na VOŠ.
• Rozvoj VOV v ČR na léta 2020 - 2030.

Vyšší odborné školy
Metodika výběru operací včetně hodnoticích a výběrových kritérií pro
výzvu – viz podkladové materiály
• Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí
• Věcné hodnocení
• Výběr projektů

Další projednávané materiály

Čtvrtletní zpráva o stavu naplňování předběžných
podmínek pro informaci Evropské komise
Podkladové materiály č. 3.1.1 až 3.1.3

Předběžná podmínka

Gestor

PP splněna
při schválení
programu EK
(ANO/NE)

O1 Nediskriminace

ÚV

O2 Rovnost mužů a žen

Pokud nebyla PP splněna při schválení programu

Proces dokončen

Stav naplňování předběžných podmínek
Termín
splnění
dle AP

Termín
splnění na
národní
úrovni

Termín
Termín formálního
formální
zaslání EK (přes SFC)
verifikace EK

ANO

---

---

---

---



ÚV

ANO

---

---

---

---



O3 Zdravotní postižení

MPSV

ANO

---

---

---

---



O4 Veřejné zakázky

ŘO OPVVV
MMR

NE
NE

30.06.2015
31.12.2016

30.06. 2015
---

25. 10. 2016
29. 11. 2016

6. 2. 2017



MMR

NE

30. 6. 2016

30. 6. 2016

12. 8. 2016

7. 2. 2017



MŽP

ANO

---

---

---

---



NE
NE

31.12.2016
31. 7. 2016

17.10.2016
31. 7. 2016

19. 10. 2016

6. 12. 2016



O5 Veřejná podpora

06 EIA/SEA

O7 Statistické systémy a ŘO OPVVV
ukazatele výsledků
MMR

Stav naplňování předběžných podmínek
Termín
Termín
formálního
formální
zaslání
EK
verifikace EK
(přes SFC)

Proces dokončen

Pokud nebyla PP splněna při schválení programu

11. 7. 2016

3. 8. 2016

29. 9. 2016



---

---

---

---



NE

30. 09. 2016

24. 10. 2016

2. 11. 2016

12. 12. 2016



MŠMT

NE

30. 06. 2015

29. 07. 2015

31. 07. 2015

15. 07. 2015



MŠMT

ANO

---

---

---

---



Předběžná podmínka

Gestor

PP splněna
při schválení
programu EK
(ANO/NE)

T1.1 Výzkum a Vývoj –
Inteligentní specializace

ÚV

NE

31. 10. 2016

T1.2 Výzkum a Vývoj – víceletý
plán pro sestavování rozpočtu

ÚV

ANO

T9.2 Politika začleňování
Romů
T10.1 Ukončování školní
docházky

T10.2 Vysokoškolské
vzdělávání

ÚV

Termín
splnění
AP

Termín
splnění na
dle
národní
úrovni

Hlavní události od minulého MV OP VVV

Vyhlášené výzvy od 8. zasedání MV OP VVV
20. 12. 2016 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I (02_16_035 pro území mimo hlavní
město Praha a 02_16_042 pro území hl. m. Praha) v PO3
• Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného
setkávání a sdílení zkušeností pedagogů.
• Pomoc školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s
možností personálního posílení.
• Podpora aktivit spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití
cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků
ohrožených školním neúspěchem.

Vyhlášené výzvy od 8. zasedání MV OP VVV
2. 2. 2017 – Předaplikační výzkum (02_17_025) v PO1
10. 2. 2017 – Předaplikační výzkum pro ITI (02_17_048) v PO1
• Podpora výzkumných záměrů v předaplikační fázi.
• Zvýšení kvality života a řešení velkých společenských témat.
• Zvýšení potenciálu pro využití výsledků v praxi a následné
navázání spolupráce s aplikační sférou.

Přehled všech dosud vyhlášených výzev je v příloze č. 1

Přehled IPs

Podrobný přehled stavu projektů a kontaktů je v přílohách č.
2a3

Název projektu

Příjemce /
Žadatel

Stav projektu

Podpora krajského akčního plánování

NÚV

Vydán právní akt, zahájena realizace

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

NIDV

Vydán právní akt, zahájena realizace

Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských
zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj

NÚV

Vydán právní akt, zahájena realizace

Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami

ÚV ČR

Vydán právní akt, zahájena realizace

Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib

NTK

Vydán právní akt, zahájena realizace

Podpora práce učitelů

NÚV

Vydán právní akt, zahájena realizace

Komplexní systém hodnocení

ČŠI

Vydán právní akt, zahájena realizace

Modernizace odborného vzdělávání

NÚV

Žádost o podporu doporučena k
financování s výhradou

Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem

NÚV

Žádost o podporu doporučena k
financování s výhradou

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

NIDV

Žádost o podporu doporučena k
financování s výhradou

Implementace kariérního systému učitelů

NIDV

Charta projektu odsouhlasena členy
MV

Pracovní skupiny pod MV OP VVV
Pracovní skupina: dílčí Plánovací komise programu pro PO1, PO2
Datum konání: 31. ledna 2017
Program:
• Projednání předfinálního nastavení parametrů výzvy
» Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků MSCA-IF
» Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků
• Věcný záměr výzvy Teaming II

Pracovní skupiny pod MV OP VVV
Pracovní skupina: Plánovací komise programu hlavní
Datum konání: 16. února 2017
Program:
• Seznámení s plněním Harmonogramu výzev 2015 a 2016
• Projednání a schválení Harmonogramu výzev pro rok 2017
• Představení Dlouhodobého a střednědobého plánu OP VVV

Pracovní skupiny pod MV OP VVV
Pracovní skupina: dílčí Plánovací komise programu pro PO3
Datum konání: 16. února 2017
Program:
• Projednání věcného záměru výzvy Inkluzivní vzdělávání pro
KPSVL III
• Informace o úpravě věcného záměru výzvy Implementace KAP I
• Informace o úpravě věcného záměru výzvy Budování kapacit pro
rozvoj škol II

Strategický realizační plán 2017
Viz příloha k prezentaci č. 4

Informace o plnění predikcí
Prioritní osa

Alokace

Predikce
Prostředky v
Predikce
souhrnných ŽoP souhrnných ŽoP souhrnných ŽoP
2016
2016
k únoru 2017

PO1 – EFRR

33 564 405 942 607 134 823

PO2 – EFRR

14 531 718 978

PO2 – ESF

Prostředky
Prostředky v
Prostředky
vyúčtované v
souhrnných
proplacené v
žádostech o
ŽoP k únoru
žádostech o platbu *
platbu
2017

154 125 816

0

233 106 338

1 979 856 263

387 232 154

0

0

0

0

0

0

12 006 049 932

0

0

0

0

67 343 817

0

PO3 – ESF

29 514 244 158

19 121 190

0

57 363 611

68 545 866

1 469 790 044

112 512 823

PO4 – EFRR

3 222 897 039

219 522 584

156 523 567

41 737 887

49 155 502

278 687 948

278 687 948

Celkem EFFR

51 319 021 959

826 657 407

310 649 383

41 737 887

282 261 840

2 258 544 211

665 920 102

Celkem ESF

41 520 294 090

19 121 190

0

57 363 611

68 545 866

1 537 133 861

112 512 823

Celkem OP VVV

92 839 316 049

845 778 597

310 649 383

99 101 498

350 807 706

3 795 678 072

778 432 925

*Prostředky v souhrnných žádostech o platbu, ve schválených žádostech o platbu, v zaregistrovaných žádostech o platbu a v zálohových
platbách (ex – ante).
Finanční data uvedena za celkové způsobilé výdaje v CZK.
Datum: 1. března 2017

Plnění pravidla N+3
Prioritní osa

PO1 – EFRR

Prostředky v
Predikce
Predikce
souhrnných ŽoP souhrnných ŽoP souhrnných ŽoP –
k 1.3.2017
– rok 2017
rok 2018

Celkem

N+3

387 232 154 1 030 770 672 4 136 139 354

5 554 142 179



PO2 – EFRR

0

190 611 413

1 422 831 000

1 613 442 413



PO2 – ESF

0

224 926 169

1 702 059 748

1 926 985 917



PO3 – ESF

68 545 866

1 611 051 539 3 425 238 595

5 104 836 001



PO4 – EFRR

205 679 069

590 078 468

303 026 596

1 098 784 133



Celkem EFFR

592 911 222

1 811 460 553

5 861 996 950

8 266 368 725

8 102 075 336

Celkem ESF

68 545 866

1 835 977 708

5 127 298 343

7 031 821 917

6 555 084 876

Celkem OP VVV

661 457 089

3 647 438 261

10 989 295 292

15 298 190 642

14 657 160 212

Finanční data uvedena za celkové způsobilé výdaje v CZK.
Datum: 1. března 2017

Finanční nástroje
• V současné době probíhá mapování možností využití finančních
nástrojů
„Analýza ne/využitelnosti finančních nástrojů pro oblast výzkumu,
vývoje a vzdělávání“
Výsledek Březen 2017
• Následně identifikace možné oblasti a zadání ex ante posouzení v
souladu s Nařízením.

Realizace IPs – Národní institut pro další vzdělávání:

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích
(SRP)
Přehled základních informací k projektu viz příloha č. 5 k prezentaci

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs
Projekt a reportované období:
Název projektu: Strategické řízení a plánování ve školách a v
územích
Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283
Realizátor: Národní institut pro další vzdělávání
Rozpočet projektu: 239 242 886 Kč
Doba realizace: 1. 3. 2016 – 30. 11. 2021
Reportované období: 09/2016 – 01/2017

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs
Obsahové plnění projektu ve sledovaném období:
Ve sledovaném období bylo vytvořeno a realizováno:
• 315 telefonických a e-mailových konzultací (příjemci IPo MAP,
školy),
• 130 konzultací k šablonám (47 individuálních, 83 skupinových),
• 43 konzultace k tvorbě MAP (35 individuálních, 8 skupinových),
• 38 setkání příjemců IPo MAP,
• 13 místních konferencí,
• 10 prezenčních vzdělávacích akcí pro příjemce Ipo MAP,
• 22 webinářů pro příjemce IPo MAP (celkem 832 účastníků).

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs
Obsahové plnění projektu ve sledovaném období:
Ve sledovaném období bylo dále vytvořeno:
• 9 metodických materiálů MAP – Inspiromat (oblasti Metodické
zdroje, Vytváření organizačních struktur, Partnerství, Analytická
část, Postup vytváření strategické části MAP, Akční plán,
Financování, Monitoring a evaluace, Dokumentace MAP),
• Příklad zpracování MAP,
• Metodický list Předávání informací z MAP do KAP – závazný pro
MAP i KAP,
• Formulář Hodnotící zprávy ze vzdělávací akce (IPo MAP) a příklad
zpracování,
• 2 Newslettery SRP.

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs
Podstatné změny – provedené a plánované:
Provedené podstatné změny:
• Snížení průběžného finančního ukazatele,
• Vytvoření pozice Pokladník,
• Změna bankovního účtu.
Plánované podstatné změny:
• Změna harmonogramu dodání klíčového výstupu projektu,
• Úprava monitorovacích indikátorů.

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs
Výstupy projektu za sledované období:
• Metodické materiály MAP – Inspiromat,
• Příklad zpracování MAP,
• Příklad zpracování Hodnotící zprávy ze vzdělávací akce a formulář
Hodnotící zprávy ze vzdělávací akce,
• Metodický list Předávání informací z MAP do KAP,
• Místní krajské konference v krajích,
• Webináře pro příjemce IPo MAP,
• Newsletter,
• Analytické zprávy,

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs
Výstupy projektu za sledované období:
• Oponentní posudky k vybraným produktům,
• Závěrečná zpráva z šetření mezi realizátory IPo MAP,
• Závěrečná zpráva z konference Praha a Střední Čechy,
• Závěrečné zprávy z realizovaných webinářů.

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs
Finanční čerpání za sledované období:
Rozpočet projektu: 239 242 886 Kč
Doposud vyčerpáno: 16 2015 161,06 Kč
Výše poslední ŽoP: 6 848 849,10 Kč
Předpokládaná výše následující ŽoP: 6 072 583,70 Kč
Nejbližší finanční milníky – datum: 28. 03. 2017
Nejbližší finanční milníky – částka: 14 925 427,14 Kč
Dosavadní čerpání ve vztahu k milníku: 100 %

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs
Přínos projektu za sledované období pro cílové skupiny případně pro systém:
• Příjemci IPo MAP se orientují v problematice strategického řízení a
plánování rozvoje vzdělávání v územích – metodická podpora a příklady
dobré praxe
• Využitelnost připravených metodických materiálů s konkrétními příklady
a postupy zpracování MAP – materiály jsou zpracovávány odborníky z
praxe, posuzovány a připomínkovány odborníky z praxe nebo členy
Řídicích výborů MAP+
• Metodická podpora pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ – výběr šablon - řešení
úskalí u jednotlivých typů škol – podpora zájmu škol o projekty formou
šablon
• Zástupci škol, zřizovatelů, příjemců IPo MAP a další aktéři rozvoje
vzdělávání v územích navázali nebo prohloubili vzájemnou spolupráci.
• Podněty z území pro odborný panel – podpora leaderů, podpora sítí
pedagogů, podklady pro zpracování doporučení pro MŠMT

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs
Popis oblastí spolupráce s ostatními Individuálními projekty ostatními
• pravidelná setkávání realizátorů IPs,
• konzultace k metodickým materiálům mezi P-KAP a SRP (školní
akční plány apod., nadstandardní a excelentní vzdělávací prostory
a jejich ukotvení v MAP a KAP, podpora spolupráce KAP a MAP
ze strany odborných garantů P-KAP),
• společná tvorba materiálů (např. Předávání informací z MAP do
KAP pro příjemce IPo MAP),
• řešení problematiky MAP na územích se sociálně vyloučenou
lokalitou společně s projektem Kvalitní a inkluzivní vzdělávání,
konzultace a doporučení cílovým skupinám,

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs
Popis oblastí spolupráce s ostatními Individuálními projekty ostatními
• aktivní účast na společných akcích IPs – prezentace, workshopy
(např. Místní konference SRP, setkání zástupců poradenských
zařízení KIPR aj.),
• Semináře pro zástupce IPs (Kvalitní škola – ČŠI),
• Spolupráce při výběru škol do intenzivní podpory SRP (ČŠI),
koordinace výběru mezi IPs
• vymezení oblastí nabídky podpory ze strany jednotlivých IPs
(předejití zahlcenosti škol projektovými aktivitami)
• Sdílení dokumentace a výstupů na společném úložišti,
• Odborné panely.

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs
Rizika v realizaci projektu a realizované kroky na jejich eliminaci:
Nezájem CS o podporu projektu
• Příjemci Ipo MAP – pravidelná informovanost Newsletter,
koordinovaná komunikace z centra a z Center podpory –
informace o aktivitách projektu, FAQ, upozornění na materiály k
využití i na metodické materiály,
• Školy – motivační semináře pro zapojené školy, FAQ k šablonám,
nabídka individuálních i hromadných konzultací

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs
Rizika v realizaci projektu a realizované kroky na jejich eliminaci:
Rozdílná očekávání zainteresovaných stran
• Metodické materiály, příklady dobré praxe i metodický list – využití
zkušeností příjemců IPo MAP, konkrétní příklady dobré praxe z
terénu, zpracování a připomínkování materiálů – odborníci z
terénu ze zkušenostmi z komunitního plánování, členové
realizačních týmů MAP+, sběr připomínek od příjemců IPo MAP,
zohlednění potřeb konkrétních území při přípravě obsahové
stránky setkání nebo konferencí
• Oboustranný tok informací mezi projektem SRP a ŘO OP VVV,
včetně připomínkování vznikajících materiálů

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs
Rizika v realizaci projektu a realizované kroky na jejich eliminaci:
Personální změny v projektu
• vytvoření přehledného manuálu činností jednotlivých pracovních
pozic
Vzdělávací programy příliš zaměřené na teorii
• Obsah vzdělávacích programů tvořen lektory, kteří se podíleli na
přípravě metodických materiálů, mají zkušenosti z praxe, reflexe
příkladů dobré praxe do obsahu vzdělávacích programů,
zohlednění požadavků terénu
Technické problémy v průběhu distančního vzdělávání
• Provedena pilotáž systému webinářů před jeho spuštěním,
posílena IT podpora zejména v obdobích očekávaného zatížení
systémů, smluvní sankce pro dodavatele, optimalizace počtu
přihlášených účastníků – navýšení počtu realizovaných on-line
webinářů dle počtu přihlášených účastníků – Tvorba MAP

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs
Rizika v realizaci projektu a realizované kroky na jejich eliminaci:
Nízká motivovanost členů týmu
• Vzdělávací aktivity pro pracovníky Center podpory:
» Zasazení MAP do celkového rámce strategických dokumentů a
strategií v území, význam pro OP
» Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ
• Výjezdní jednání projektu – účast na semináři IPs ČŠI –
informovanost o realizaci dalších IPs, zohlednění zkušeností v
oblasti řízení a komunikace v oblastech reportingu, předávání
informací a podkladů – úpravy v nastavených procesech,
personální strategie
» Pravidelná metodická podpora týmového manažera Center
podpory

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs
Rizika v realizaci projektu a realizované kroky na jejich eliminaci:
Nezpůsobilé výdaje
• Účast na školeních organizovaných ŘO, pravidelný reporting ŘV a
konzultace s ŘO, konzultace napříč řídícími týmy IPs, účast na
setkávání projektových kanceláří OPŘO

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs
Připomínky EK
Můžete prosím poskytnout konkrétní příklady rozvíjení vazeb mezi
MAP a KAP na regionální úrovni?
• Jihočeský kraj – zástupci KAP a Regionální stálé konference se
zúčastňují vždy setkání příjemců Ipo MAP na krajském pracovišti
NIDV
• Jihomoravský kraj – realizují pravidelná jednání KAP a MAP
• Ústecký kraj – realizují pravidelná jednání KAP a MAP, zástupci
KAP se pravidelně zúčastňují na sektání příjemců IPo MAP na
NIDV
• Liberecký kraj – společná jednání, koordinovaně organizovaná na
pracovišti NIDV, účast i regionálního CRR

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs
Připomínky EK
Můžete prosím poskytnout konkrétní příklady rozvíjení vazeb mezi
MAP a KAP na regionální úrovni?
• Olomoucký kraj – společná jednání, organizovaná krajem a SRP,
včetně účasti regionálního CRR
• Praha – zástupci KAP se pravidelně zúčastňují jednání s MAP,
které koordinovaně realizují Magistrát hl. M. Prahy a NIDV
• Plzeňský kraj – pravidelná jednání mezi KAP a MAP
• Všechny kraje – účast KAP na místních konferencích SRP a
dalších akcích, vždy je snaha koordinovat tyto akce (především
termíny a místa konání spojovat do jednoho dne), metodický list
Předávání informací z MAP do KAP, který ukládá povinnosti jak
pro MAP, tak pro KAP

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs
Připomínky EK
Příjemci IPo MAP vytvářejí dlouhé řady záměrů, které mají být
financovány z IROP/CLLD. Jak jsou tyto záměry prioritizovány?
• K prioritizaci dochází na úrovni jednotlivých MAP. Metodická
podpora ze strany SRP – problematika udržitelnosti IROP,
konkrétní příklady navazujících aktivit škol nebo aktivit spolupráce,
v konkrétních případech řešení efektivity záměru.
• Strategické rámce MAP obsahují investiční záměry financovatelné
z různých zdrojů – ne jen IROP/CLLD – jiné OP, dotační tituly z
MŠMT nebo krajů, zřizovatel, fondy a nadace.

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs
Připomínky EK
Jak budou financovány nezpůsobilé výdaje?
• V popisu rizik se jedná o hrozbu, která může nastat, a jejíž
pravděpodobnost a dopad na projekt eliminujeme popsanými
opatřeními. Pokud nezpůsobilé výdaje vzniknou, budou
financovány z vlastních zdrojů příjemce finanční podpory.

Realizace IPs – Národní ústav pro vzdělávání:

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)
Přehled základních informací k projektu viz příloha č. 6 k prezentaci

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs
Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)
Reportované období: 1. 7. 2016 - 31. 1. 2017
Projekt podporuje vzdělávání ve středních a vyšších odborných
školách, a to v souladu se vzdělávací strategií MŠMT a s využitím
akčního plánování (AP). Zajistí metodickou a supervizní podporu při
využívání AP na úrovni kraje - příprava krajského akčního plánu
(KAP) i na úrovni škol - příprava školních akčních plánů (ŠAP)/plánů
aktivit rozvoje vzdělávání (PA). Umožní efektivní podporu škol
prostřednictvím projektů ESF a koncentraci investic do školské
infrastruktury podle potřeb.
Realizátor projektu: Národní ústav pro vzdělávání (NÚV)

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs
Obsahové plnění projektu ve sledovaném období:
KA1: Řízení projektu
• Dokončeno nastavení projektu podle PRINCE 2
• Odevzdány 3 ZoR (2 ZoR schváleny)
• Personální řízení – proběhlo hodnocení zaměstnanců projektu

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs
Obsahové plnění projektu ve sledovaném období:
KA2: Metodická podpora pro tvorbu a realizaci KAP (1)
• Tvorba metodického zázemí pro přípravu KAP
• Průběžné řešení konkrétních problémů v jednotlivých fázích tvorby
KAP
• Dokončení série metodických listů pro všechny fáze tvorby KAP:
• ML 01 Analýza potřeb v území, ML 02 Rámec pro investice do
infrastruktury a jejich prioritizace, ML 03 Analýza potřeb škol, ML
04 Prioritizace potřeb, ML 05 Sestavení KAP, ML 06 Aktualizace
rámce pro investice do infrastruktury, ML 07 Dokumentace KAP
http://www.nuv.cz/folder/90/

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs
Obsahové plnění projektu ve sledovaném období:
KA2: Metodická podpora pro tvorbu a realizaci KAP (2)
• Odborná a metodická podpora v oblastech jednotlivých intervencí
probíhá na krajské úrovni formou jednání minitýmů/platforem, jichž
se pravidelně účastní garant příslušné intervence
• Intenzivní spolupráce mezi odbornými garanty a krajskými orgány:
Odborní garanti v krajích se pravidelně účastní jednání: Pracovní
skupina Vzdělávání [51], Pravidelná jednání Realizačního
týmu krajského KAP [104], Regionální stálá konference [38]
(mimo hl. m. Praha)
• V aktuálním sledovaném období byl KAP schválen MŠMT
v následujících krajích: Pardubický kraj (24.10.2016), Liberecký
kraj (24.10.2016), Plzeňský kraj (19.10.2016), Jihomoravský
kraj (26.10.2016)

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs
Obsahové plnění projektu ve sledovaném období:
KA4: Metodická podpora škol při přípravě ŠAP/PA (1)
• Tvorba metodického zázemí pro tvorbu ŠAP/PA (tištěná metodika
ŠAP/PA pro OG v krajích aj.)
• Příprava a finalizace Metodiky tvorby ŠAP/PA včetně příloh
(šablona pro tvorbu ŠAP, popis specifik PA oproti ŠAP, šablona
PA) http://www.nuv.cz/file/714/;http://www.nuv.cz/file/715/;
http://www.nuv.cz/file/716/
• Příprava obsahového pojetí vzdělávacích seminářů pro školy

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs
Obsahové plnění projektu ve sledovaném období:
KA4: Metodická podpora škol při přípravě ŠAP/PA (2)
• Tvorba videometodiky pro školy tvořící ŠAP/PA
https://www.youtube.com/watch?v=Oh6ySJknBBk&index=1&list=P
LfUxHiBxhHIJLs3eDzEL9DpHSoX2-l_d6
• Prezentace a osobní konzultace ze strany odborných garantů
v krajích k tvorbě ŠAP/PA
• Účast odborných garantů v krajích na poradách s řediteli škol (73)

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs
Obsahové plnění projektu ve sledovaném období:
KA2+KA4: Oblasti jednotlivých intervencí
• Pro každou oblast intervence probíhá tvorba metodického zázemí
prostřednictvím:
• Charakteristika jednotlivých oblastí intervencí
• Zpracování mapy oblastí intervencí, jednotlivé cíle, dílčí kroky
• Spolupráce při obsahovém zaměření seminářů
• Koncepce spolupráce s relevantními odborníky/experty v dané
oblasti za účelem zvýšení odborné úrovně pojetí oblastí intervence
formou think tanků
• Spolupráce na tvorbě metodiky ŠAP k oblastem intervencí
http://www.nuv.cz/file/712/; http://www.nuv.cz/file/713/

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs
Obsahové plnění projektu ve sledovaném období:
KA2+KA4: Intervence inkluze
• Metodická podpora KAP z pohledu pojetí intervence inkluze
• Spolupráce při vytváření metodických dokumentů na podporu
KAP. Společně s obsahovými manažery probíhá vytváření
metodických materiálů o odbornou dimenzi inkluze
• Mapování stavu inkluze na SŠ a VOŠ v krajích. Probíhá v celé ČR
formou polostrukturovaných rozhovorů se zaměstnanci a žáky
škol; je realizováno garanty inkluze v kraji na základě
vypracovaného metodického postupu ověřeného pilotáží
• Metodická podpora projektům KAP a školám při zpracování
ŠAP/PA. Směrem ke školám probíhá podpora v reportovaném
období zejména formou mapování stavu inkluze na školách

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs
Obsahové plnění projektu ve sledovaném období:
KA3: Příprava, realizace, zpracování a interpretace šetření škol
(1)
• Využití reportů pro kraje vytvořených k analýze jednotlivých
intervencí http://www.nuv.cz/folder/75/
• Čištění dat z dosběru (9. 5. 2016 – 30. 6. 2016), úprava datové
struktury a spojování dat
• Příprava podkladů pro celorepublikovou analýzu výsledků šetření
(tabulkové výstupy pro potřeby analýzy, aktualizace úrovní škol)
• Vyhodnocení úrovně škol v rámci povinných oblastí intervencí a
příprava podkladů pro jednotlivé školy ve vazbě na výzvu na
šablony pro SŠ a VOŠ v OP VVV

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs
Obsahové plnění projektu ve sledovaném období:
KA3: Příprava, realizace, zpracování a interpretace šetření škol
(2)
• Příprava aktualizace regionálně specifických dat (aktualizace
statistik na krajské úrovni)
• Úprava a modifikace výstupů pro finální verze krajských reportů,
úprava struktury reportů, tvorba nových výstupů

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs
Obsahové plnění projektu ve sledovaném období:
KA5: Evaluace
• Jednání s odbornými oponenty a expertem s mezinárodním
renomé za účelem interní evaluace projektových produktů
(18.10.2016)
• Zpětná vazba od výše uvedené skupiny byla zapracována do
strategie kvality, posouzení produktů proběhlo z hlediska kvality
výstupů, dostupnosti a obsahové analýzy dokumentů (prosinec
2016)

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs
Podstatné změny – provedené a plánované:
Plánovaná žádost o podstatnou změnu:
• Přechod na novější verzi pravidel pro žadatele a příjemce –
specifická část Výzvy PO 3 IPs verze 5.
• Doplnění dvou chybějících indikátorů - Indikátor 5 40 00 (počet
podpořených osob – pracovníci ve vzdělávání) v hodnotě 30 není
povinně svázán s indikátorem výstupu 6 00 00 (celkový počet
účastníků) a s indikátorem výsledku 5 25 10 (počet pracovníků ve
vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a
dovednosti).
• Vytvoření nové pozice a položky rozpočtu „Zástupce manažera
projektu“ a „Manažera kvality“

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs
Výstupy projektu za sledované období:
Aktivita Výstup
KA2

Metodické listy pro tvorbu KAP I (říjen 2016) - Tvorba sedmi metodických
listů pro všechny fáze tvorby KAP I v jednotlivých krajích. Metodické listy
vysvětlují pravidla tvorby jednotlivých částí KAP

KA4

Metodika tvorby ŠAP/PA (září 2016)

KA4

Videometodika k tvorbě ŠAP/PA (září 2016)

KA3

Podklady pro jednotlivé školy vyhodnocující dotazníky z hlediska pravidel
pro výzvy šablon pro SŠ a VOŠ (leden 2017) - Každá SŠ a VOŠ, která
vyplnila vstupní dotazník KAP I., obdrží podklad pro přihlášení do šablon.
Podklad obsahuje vyhodnocení preferencí a doporučené šablony pro
daný typ SŠ a VOŠ

KA3

Tabulkové výstupy pro analýzu potřeb škol na celorepublikové úrovni

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs
Finanční čerpání za sledované období:
Rozpočet projektu
275 930 531,21 Kč
Doposud vyčerpáno
32 922 913,49 Kč (31. 1. 2017)
Nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Výše poslední ŽoP
10 621 892,47 Kč (4. ŽoP)
Předpokládaná výše
následující ŽoP
11 536 937,00 Kč (5. ŽoP)
Nejbližší finanční milníky datum
28. 3. 2017
Nejbližší finanční milníky částka
34 968 341,54 Kč
Dosavadní čerpání ve vztahu
k milníku
32 922 913,49 Kč (94,15%)
Čerpání probíhá průběžně dle plánu rozpočtu
Komentář k čerpání za
projektu s výjimkou nečerpání neuzavřeného
sledované období (včetně
výběrového řízení na zajištění seminářů.
případných nápravných
opatření pro zlepšení

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs
Přínos projektu za sledované období pro cílové skupiny případně pro
systém (1):
• Interpretace výstupů ze šetření (analýza potřeb škol) v jednotlivých
krajích cílové skupině
• Intenzivní podpora RT KAP v krajích při metodickém vedení při
tvorbě KAP I
• Odborná podpora v oblastech jednotlivých intervencí na krajské
úrovni (setkání minitýmů/platforem)
• Vytvoření odborného zázemí k jednotlivým oblastem intervencí
• Mapování stavu inkluze na SŠ a VOŠ

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs
Přínos projektu za sledované období pro cílové skupiny případně pro
systém (2):
• Podpora škol prostřednictvím vytvořené metodiky tvorby ŠAP/PA,
videometodiky, osobních jednání a účasti na poradách s řediteli
škol
• Podklady pro SŠ a VOŠ z hlediska pravidel pro výzvy šablon –
vyhodnocení povinných oblastí intervencí, tvorba podkladových
materiálů pro SŠ a VOŠ ve vazbě na výzvu v rámci OP VVV

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs
Popis oblastí spolupráce s ostatními Individuálními projekty ostatními (1)
Spolupráce s projektem ASZ Inkluzivní a kvalitní vzdělávání
v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (IKV). Setkání
proběhla 5.10. a 26.10.2016. Oblastí spolupráce je inkluze.
Spolupráce s projektem NIDV Strategické řízení a plánování ve
školách a v územích (SRP). Setkání proběhla 5.10. a 26.10.2016 –
připravuje se metodický list – Struktura informací předávaných z
Místních akčních plánů (MAP) do KAP. Oblastmi spolupráce jsou
polytechnické vzdělávání, inkluze a kariérové poradenství.
Nastavení koordinace odborných panelů na společném jednání
s projekty IKV a SRP, nastavení oboustranného toku informací,
předávání informací o výstupech.
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Popis oblastí spolupráce s ostatními Individuálními projekty ostatními (2)
Jednání odborného panelu projektu P-KAP (15. 12. 2016) – účast
zástupců NIDV, ČŠI, ASZ. Hlavní témata: Kvalita řízení SŠ a VOŠ,
Kritéria kvalitní školy, zkušenosti z Evropské sítě pro zajišťování
kvality odborného vzdělávání.
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Stupeň
významnosti

Popis rizika

Navržené opatření pro eliminaci
rizika/nápravné opatření

Dopad

Název rizika

Pravděpodobnost výskytu

Rizika v realizaci projektu a návrhy na jejich eliminaci:

Splnění finančních
milníků

2

3

6

Důvodem nižšího čerpání je: pomalejší čerpání mzdových
prostředků; neprofinancování VZ na ICT, zpoždění zakázky na
semináře; prozatímní nemožnost čerpat režijní náklady

V ŽoP za období 12/2016-2/2017
nárokovat i mzdy za únor vyplácené v
březnu

Osobní příplatky

4

4

16

Dostatečné nezdůvodnění nastavení osobních příplatků nad 50 %

Čeká se na vyhodnocení MŠMT ke 2. ZoR.

Příprava podkladových
materiálů pro SŠ a VOŠ
ve vazbě na šablony

2

2

4

Od sekce IV na MŠMT stále není k dispozici finální seznam šablon,
který je třeba zapracovat do formulářů pro školy. V důsledku
tohoto zdržení je ohroženo dodržení termínu distribuce formulářů
souběžně s chystanou výzvou 20. prosince 2016

Průběžná komunikace s MŠMT ohledně
dodání finálního seznamu šablon,
předběžná příprava podkladů pro
vygenerování formulářů a jejich distribuce
vedoucí k minimalizaci časové prodlevy

Personální obsazení GI kariérové poradenství

2

2

4

Změny v personálním obsazení projektu, ukončení pracovního
poměru pro GI - kariérové poradenství

Návrh na přijetí nového pracovníka

VŘ na zajištění seminářů

4

4

16

Značná časová prodleva od vyhlášení nadlimitní VZ na realizaci
seminářů k jejich realizaci. Riziko: odvolání neúspěšných firem další prodleva pro realizaci seminářů, ohrožení plnění KA 4 a KA 2,
aktivity je nutné realizovat (př. tvorba ŠAP) v krajích - možné
ohrožení reputace projektu v krajích

Eliminace (vč. právních posudků) příp.
chyb při administraci vyhlášení veřejné
zakázky

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs

Rozdrobenost úvazků
odborných garantů
oblastí intervencí

Stupeň
významnosti

Dopad

Název rizika

Pravděpodobnost výskytu

Rizika v realizaci projektu a návrhy na jejich eliminaci:
Popis rizika

Navržené opatření pro eliminaci
rizika/nápravné opatření

3

2

6

Celková výše úvazku pro jednotlivé oblasti intervencí je
rozložena mezi více osob, což může komplikovat
utváření jednotného pojetí tématu

Kapacitu pro jednotlivou oblast intervence
rozvrhnout následujícím způsobem: verze A) 2
x 0,5 úvazku; verze B) minimálně 1 x 0,6 +
zbytek libovolně

Neobsazená pozice
4
garanta pro oblasti
nepovinných intervencí

2

8

Narůstají požadavky na spolupráci s garantem pro
oblasti nepovinných intervencí (členové týmu P-KAP,
vnější aktéři a partneři)

Obsazení pozice garanta pro oblasti
nepovinných intervencí

3

2

6

Obtížné obsazení všech seminářů zaměřených na oblasti Intenzívní koordinace při organizaci seminářů
intervencí, zvlášť v některých žádaných oblastech, které
může vést k prodlužování období seminářů až do doby,
kdy už ŠAP budou z velké části hotové

Komunikace projektu: 2
komunikační tok mezi
P-KAP a krajskými KAP,
vymezení role OG v
krajích

2

4

Rozdílné vymezení postavení OG v jednotl. krajích a
vztahu KAP a P-KAP z hlediska komunikace projektu vůči
veřejnosti (krajské weby), neexistující on-line
prostupnost informací mezi P-KAP a stránkami KAP v
jednotl. krajích. Riziko: ohrožení reputace projektu PKAP v krajích

Mimořádné vytížení
garantů intervencí při
výjezdech na semináře
pro školy

Návrh vymezení OG vůči týmu a aktivitám KAP
v PR materiálech kraje (písemně - dle Postupů
KAP) s tím, že OG bude o zpřesnění a úpravě
formulací jednat. Nabídka on-line partnerství
formou přímých odkazů na webové stránky
mezi P-KAP a stránkami krajských KAP.
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NÚV

Různé

Diskuse

Plánovaný termín dalšího MV OP VVV:
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