Zápis z jednání Hodnoticí komise Řídicího orgánu OP VVV (dále jen „Komise“)
I. Identifikace Komise
Datum jednání

16. 3. 2017

Čas zahájení jednání

9:30

Místo konání

Oranžová zasedací místnost, 5. NP, Harfa Office
Park, Českomoravská 2420, Praha 9

Pořadí jednání Komise

7.

Číslo výzvy a název výzvy

02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy
02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy
02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro
vzdělávací účely – budování či modernizace
02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených
studijních programů

Prioritní osa

02_16_017: PO1
02_16_015, 02_16_016, 02_16_018: PO2

Vyhlašovatel

ŘO OP VVV MŠMT

Alokace výzvy v Kč

1

02_16_015: 3 500 000 000
02_16_016: 10 000 000 000
02_16_017: 3 500 000 000
02_16_018: 550 000 000

II. Projednávané Žádosti o podporu
Pořadové číslo

1.

Název žadatele

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Název projektu

Technika pro budoucnost

Registrační číslo

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002338

Výsledný počet bodů
82
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
4

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 1. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 2. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení

249 830 683,97 Kč
63 713 098, 46 Kč
186 117 585,51 Kč
21 673 655,78 Kč
164 443 929,73 Kč

Požadované úpravy rozpočtu po 1. kroku hodnocení
Kód

Název položky

1.1.1.1.1.02

Věcný manažer klíčové
aktivity (KA2 - 7)
Asistent ředitele
Koordinátor KA5 - dílčí
aktivita - international
week
Koordinátor KA2 - dílčí
aktivita - nové metody
výuky
Koordinátor KA2 - dílčí
aktivita - distanční
vzdělávání
Grafik KA2 - dílčí
aktivita - distanční
vzdělávání

1.1.1.1.1.04
1.1.1.1.1.17

1.1.1.1.2.1

1.1.1.1.2.3

1.1.1.1.2.4

2

Jednotková
cena

Počet
jednotek

50 000,00

47,30

2 365 000,00

Rozdíl konečné
částky a částky
ze žádosti o
podporu
-2 365 000,00

0,00
32 700,00

0,00
20,00

0,00
654 000,00

-370 500,00
-1 308 000,00

0,00

0,00

0,00

-151 200,00

0,00

0,00

0,00

-113 400,00

102,00

202,00

20 604,00

-41 208,00

Celkem

1.1.1.1.2.6

1.1.1.1.2.7
1.1.1.1.3.05
1.1.1.1.3.07
1.1.1.1.3.08
1.1.1.1.3.09
1.1.1.2.1.03

1.1.1.2.1.04

1.1.1.2.1.05
1.1.1.2.1.06

1.1.1.2.1.07
1.1.1.2.1.08

1.1.1.2.1.09
1.1.1.2.1.10
1.1.1.2.1.11
1.1.1.2.1.12
1.1.1.2.1.13

1.1.1.2.1.14

1.1.1.2.1.15

1.1.1.2.1.16
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Grafik KA5 - dílčí
aktivita - international
week
Webmaster KA6
Koordinátor sítě
Alumni KA4
Přednášející KA5 - dílčí
aktivita - Erasmus+
PR pracovník KA6
Grafik KA6
Odborný garant
klíčové aktivity (KA 2,
4, 7)
Odborný garant
klíčové aktivity (KA 6,
8)
Odborný garant
fakultních aktivit - EKF
Odborný garant
fakultních aktivit FAST
Odborný garant
fakultních aktivit - FBI
Odborný garant
fakultních aktivit FMMI
Odborný garant
fakultních aktivit - FEI
Odborný garant
fakultních aktivit - FS
Odborný garant
fakultních aktivit - HGF
Odborný garant aktivit
USP
Odborný pracovník
KA2 senior 1 - dílčí
aktivita - nové metody
výuky
Odborný pracovník
KA2 senior 2 - dílčí
aktivita - nové metody
výuky
Odborný pracovník
KA2 junior - dílčí
aktivita - nové metody
výuky
Odborný pracovník
KA2 senior 1 - dílčí
aktivita - předměty v
AJ

102,00

167,00

17 034,00

-33 966,00

228,00
200,00

1 000,00
2 000,00

228 000,00
400 000,00

-481 308,00
-2 600 000,00

0,00

0,00

0,00

-27 750,00

200,00
102,00
46 000,00

400,00
150,00
28,80

80 000,00
15 300,00
1 324 800,00

-103 000,00
-30 600,00
-288 000,00

46 000,00

50,70

2 332 200,00

-202 800,00

0,00

0,00

0,00

-672 000,00

0,00

0,00

0,00

-672 000,00

0,00

0,00

0,00

-798 000,00

0,00

0,00

0,00

-840 000,00

0,00

0,00

0,00

-672 000,00

0,00

0,00

0,00

-672 000,00

0,00

0,00

0,00

-672 000,00

0,00

0,00

0,00

-672 000,00

46 000,00

13,50

621 000,00

-689 400,00

46 000,00

18,00

828 000,00

-126 000,00

40 000,00

54,90

2 196 000,00

-164 700,00

46 000,00

0,90

41 400,00

-9 000,00

1.1.1.2.1.17

1.1.1.2.1.18

1.1.1.2.1.19

1.1.1.2.1.20

1.1.1.2.1.21

1.1.1.2.1.22

1.1.1.2.1.28

1.1.1.2.1.29

1.1.1.2.1.32

1.1.1.2.1.33

1.1.1.2.1.34
1.1.1.2.1.38
1.1.1.2.1.40
1.1.1.2.2.01
1.1.1.2.2.02
1.1.1.2.2.04
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Odborný pracovník
KA2 senior 2 - dílčí
aktivita - předměty v
AJ
Odborný pracovník
KA2 junior - dílčí
aktivita - předměty v
AJ
Odborný pracovník
KA2 senior 1 - dílčí
aktivita - distanční
vzdělávání
Odborný pracovník
KA2 senior 2 - dílčí
aktivita - distanční
vzdělávání
Odborný pracovník
KA2 junior - dílčí
aktivita - distanční
vzdělávání
Odborný pracovník
KA2 senior 2 - dílčí
aktivita - kompetence
Odborný pracovník
KA3 úpravy obsahu
studijního programu
senior 1
Odborný pracovník
KA3 úpravy obsahu
studijního programu
senior 2
Odborný pracovník
KA5 senior 2 - dílčí
aktivita - double
degree
Odborný pracovník
koordinace a
poskytování služeb
KA6
IT specialista portálu
E-Výuka KA6
Koordinátor kvality
KA7
Projektový specialista
KA7
Odborník ze zahraničí
Odborník z praxe
Odborný pracovník
KA2 senior 2 - dílčí

46 000,00

4,80

220 800,00

-33 600,00

40 000,00

12,90

516 000,00

-38 700,00

46 000,00

4,80

220 800,00

-48 000,00

46 000,00

4,80

220 800,00

-33 600,00

40 000,00

5,40

216 000,00

-16 200,00

46 000,00

3,60

165 600,00

-36 000,00

46 000,00

289,86

13 333 560,00

-2 898 600,00

46 000,00

61,92

2 848 320,00

-433 440,00

46 000,00

3,60

165 600,00

-36 000,00

32 700,00

18,30

598 410,00

-398 940,00

39 600,00

30,00

1 188 000,00

-1 227 600,00

0,00

0,00

0,00

-2 060 100,00

50 000,00

36,00

1 800 000,00

-1 800 000,00

270,00
270,00
270,00

300,00
3 670,00
408,00

81 000,00
990 900,00
110 160,00

-277 020,00
-3 304 560,00
-14 280,00

1.1.1.2.2.05

1.1.1.2.2.08

1.1.1.2.2.09

1.1.1.2.2.11

1.1.1.2.2.12

1.1.1.2.2.13

1.1.1.2.2.16

1.1.1.2.2.17
1.1.1.2.3.01
1.1.1.2.3.02
1.1.1.2.3.07

1.1.1.2.3.08

1.1.1.2.3.12
1.1.1.2.3.14

1.1.1.2.3.15

1.1.1.2.3.16
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aktivita - nové metody
výuky
Odborný pracovník
KA2 junior - dílčí
aktivita - nové metody
výuky
Odborný pracovník
KA3 úpravy obsahu
studijního programu
senior 1
Odborný pracovník
KA5 senior 1 - dílčí
aktivita - letní školy
Odborný pracovník
KA2 senior 1 - dílčí
aktivita - distanční
vzdělávání
Odborný pracovník
KA2 senior 2 - dílčí
aktivita - distanční
vzdělávání
Odborný pracovník
KA2 junior - dílčí
aktivita - distanční
vzdělávání
Vedoucí týmu
personální koncepce
KA7
Člen týmu personální
koncepce KA7
Odborník z praxe
Odborník ze zahraničí
Odborný pracovník
KA3 úpravy obsahu
studijního programu
senior 1
Odborný pracovník
KA3-zpracovatel
studijních materiálů
Člen týmu personální
koncepce KA7
Specialista/kouč KA8 dílčí aktivita - podpora
podnikavosti
Mentor KA8 - dílčí
aktivita - podpora
podnikavosti
Mentor KA8 - dílčí
aktivita - podpora
podnikavosti

240,00

612,00

146 880,00

-4 284,00

270,00

1 632,00

440 640,00

-195 840,00

270,00

1 204,00

325 080,00

-144 480,00

270,00

612,00

165 240,00

-205 260,00

270,00

450,00

121 500,00

-15 750,00

240,00

450,00

108 000,00

-126 650,00

282,00

400,00

112 800,00

-225 600,00

282,00

800,00

225 600,00

-451 200,00

270,00
270,00
270,00

4 500,00
1 500,00
2 937,60

1 215 000,00
405 000,00
793 152,00

-4 081 980,00
-1 370 670,00
-352 512,00

240,00

3 458,40

830 016,00

-24 208,80

282,00

600,00

169 200,00

-846 000,00

282,00

168,00

47 376,00

-47 376,00

282,00

160,00

45 120,00

-45 120,00

270,00

357,00

96 390,00

-96 390,00

1.1.1.3.1
1.1.1.3.2
1.1.1.3.3
1.1.1.3.4

Autorské příspěvky A2
- texty ČJ
Autorské příspěvky A2
- pomůcky
Autorské příspěvky A2
- videa
Autorské příspěvky A2
- texty AJ

0,00

0,00

0,00

-324 500,00

0,00

0,00

0,00

-457 200,00

0,00

0,00

0,00

-70 200,00

0,00

0,00

0,00

-138 000,00

50 000,00

47,30

2 365 000,00

-2 365 000,00

0,00
39 600,00

0,00
24,17

0,00
957 132,00

-370 500,00
-159 588,00

32 700,00

21,08

689 316,00

-115 104,00

32 700,00

8,55

279 585,00

-93 195,00

28 500,00
32 700,00

124,90
20,00

3 559 650,00
654 000,00

-862 410,00
-1 308 000,00

0,00

0,00

0,00

-151 200,00

0,00

0,00

0,00

-113 400,00

102,00

202,00

20 604,00

-41 208,00

165,00
102,00

386,40
167,00

63 756,00
17 034,00

-15 444,00
-33 966,00

228,00
228,00

1 000,00
702,74

228 000,00
160 224,72

-481 308,00
-26 735,28

189,00

257,10

48 591,90

-8 108,10

170,00

51,42

8 741,40

-1 458,60

165,00

197,06

32 514,90

-7 877,10

Požadované úpravy rozpočtu po 2. kroku hodnocení
1.1.1.1.1.02
1.1.1.1.1.04
1.1.1.1.1.06

1.1.1.1.1.07

1.1.1.1.1.11
1.1.1.1.1.12
1.1.1.1.1.17

1.1.1.1.2.1

1.1.1.1.2.3

1.1.1.1.2.4

1.1.1.1.2.5
1.1.1.1.2.6

1.1.1.1.2.7
1.1.1.1.3.01

1.1.1.1.3.02

1.1.1.1.3.03

1.1.1.1.3.04
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Věcný manažer klíčové
aktivity (KA2 - 7)
Asistent ředitele
IT specialista KA2 dílčí aktivita - nové
metody výuky
Koordinátor KA2 - dílčí
aktivita - nové metody
výuky
Koordinátor KA2 - dílčí
aktivita - kompetence
Administrátor KA3
Koordinátor KA5 - dílčí
aktivita - international
week
Koordinátor KA2 - dílčí
aktivita - nové metody
výuky
Koordinátor KA2 - dílčí
aktivita - distanční
vzdělávání
Grafik KA2 - dílčí
aktivita - distanční
vzdělávání
Administrátor KA3
Grafik KA5 - dílčí
aktivita - international
week
Webmaster KA6
IT specialista KA2 dílčí aktivita - nové
metody výuky
Koordinátor KA2 - dílčí
aktivita - nové metody
výuky
Jazykový korektor KA2
- dílčí aktivita - nové
metody výuky
Administrátor KA3

1.1.1.1.3.05
1.1.1.1.3.07
1.1.1.1.3.08
1.1.1.1.3.09
1.1.1.2.1.02

1.1.1.2.1.03

1.1.1.2.1.04

1.1.1.2.1.05
1.1.1.2.1.06

1.1.1.2.1.07
1.1.1.2.1.08

1.1.1.2.1.09
1.1.1.2.1.10
1.1.1.2.1.11
1.1.1.2.1.12
1.1.1.2.1.13

1.1.1.2.1.14

1.1.1.2.1.15

1.1.1.2.1.16

7

Koordinátor sítě
Alumni KA4
Přednášející KA5 - dílčí
aktivita - Erasmus+
PR pracovník KA6
Grafik KA6
Odborný garant
klíčové aktivity (KA 3,
5)
Odborný garant
klíčové aktivity (KA 2,
4, 7)
Odborný garant
klíčové aktivity (KA 6,
8)
Odborný garant
fakultních aktivit - EKF
Odborný garant
fakultních aktivit FAST
Odborný garant
fakultních aktivit - FBI
Odborný garant
fakultních aktivit FMMI
Odborný garant
fakultních aktivit - FEI
Odborný garant
fakultních aktivit - FS
Odborný garant
fakultních aktivit - HGF
Odborný garant aktivit
USP
Odborný pracovník
KA2 senior 1 - dílčí
aktivita - nové metody
výuky
Odborný pracovník
KA2 senior 2 - dílčí
aktivita - nové metody
výuky
Odborný pracovník
KA2 junior - dílčí
aktivita - nové metody
výuky
Odborný pracovník
KA2 senior 1 - dílčí

200,00

2 000,00

400 000,00

-2 600 000,00

0,00

0,00

0,00

-27 750,00

200,00
102,00
72 000,00

400,00
150,00
13,29

80 000,00
15 300,00
956 880,00

-103 000,00
-30 600,00
-126 720,00

46 000,00

28,80

1 324 800,00

-288 000,00

46 000,00

50,70

2 332 200,00

-202 800,00

0,00

0,00

0,00

-672 000,00

0,00

0,00

0,00

-672 000,00

0,00

0,00

0,00

-798 000,00

0,00

0,00

0,00

-840 000,00

0,00

0,00

0,00

-672 000,00

0,00

0,00

0,00

-672 000,00

0,00

0,00

0,00

-672 000,00

0,00

0,00

0,00

-672 000,00

46 000,00

11,57

532 220,00

-778 180,00

46 000,00

15,43

709 780,00

-244 220,00

40 000,00

47,05

1 882 000,00

-478 700,00

46 000,00

0,90

41 400,00

-9 000,00

1.1.1.2.1.17

1.1.1.2.1.18

1.1.1.2.1.19

1.1.1.2.1.20

1.1.1.2.1.21

1.1.1.2.1.22

1.1.1.2.1.23
1.1.1.2.1.24
1.1.1.2.1.25
1.1.1.2.1.27

1.1.1.2.1.28

1.1.1.2.1.29

1.1.1.2.1.30

1.1.1.2.1.32
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aktivita - předměty v
AJ
Odborný pracovník
KA2 senior 2 - dílčí
aktivita - předměty v
AJ
Odborný pracovník
KA2 junior - dílčí
aktivita - předměty v
AJ
Odborný pracovník
KA2 senior 1 - dílčí
aktivita - distanční
vzdělávání
Odborný pracovník
KA2 senior 2 - dílčí
aktivita - distanční
vzdělávání
Odborný pracovník
KA2 junior - dílčí
aktivita - distanční
vzdělávání
Odborný pracovník
KA2 senior 2 - dílčí
aktivita - kompetence
Lektor KA2 - dílčí
aktivita - kompetence
Metodik KA2 - dílčí
aktivita - kompetence
Analytik KA2 - dílčí
aktivita - kompetence
Odborný garant KA3
studijního programu klíčový pracovník
Odborný pracovník
KA3 úpravy obsahu
studijního programu
senior 1
Odborný pracovník
KA3 úpravy obsahu
studijního programu
senior 2
Odborný pracovník
KA3-zpracovatel
studijních materiálů
Odborný pracovník
KA5 senior 2 - dílčí

46 000,00

4,80

220 800,00

-33 600,00

40 000,00

12,90

516 000,00

-38 700,00

46 000,00

4,80

220 800,00

-48 000,00

46 000,00

4,80

220 800,00

-33 600,00

40 000,00

5,40

216 000,00

-16 200,00

46 000,00

2,70

124 200,00

-77 400,00

48 300,00

5,40

260 820,00

-86 940,00

32 700,00

7,20

235 440,00

-78 480,00

32 700,00

3,60

117 720,00

-39 240,00

72 000,00

80,66

5 807 520,00

-1 406 880,00

46 000,00

233,34

10 733 640,00

-5 498 520,00

46 000,00

49,85

2 293 100,00

-988 660,00

43 000,00

391,05

16 815 150,00

-4 073 390,00

46 000,00

3,60

165 600,00

-36 000,00

1.1.1.2.1.33

1.1.1.2.1.34
1.1.1.2.1.38
1.1.1.2.1.40
1.1.1.2.2.01
1.1.1.2.2.02
1.1.1.2.2.04

1.1.1.2.2.05

1.1.1.2.2.06

1.1.1.2.2.07

1.1.1.2.2.08

1.1.1.2.2.09

1.1.1.2.2.11

1.1.1.2.2.12

1.1.1.2.2.13
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aktivita - double
degree
Odborný pracovník
koordinace a
poskytování služeb
KA6
IT specialista portálu
E-Výuka KA6
Koordinátor kvality
KA7
Projektový specialista
KA7
Odborník ze zahraničí
Odborník z praxe
Odborný pracovník
KA2 senior 2 - dílčí
aktivita - nové metody
výuky
Odborný pracovník
KA2 junior - dílčí
aktivita - nové metody
výuky
Odborný pracovník
KA3-zpracovatel
studijních materiálů
Odborný garant KA3
studijního programu klíčový pracovník
Odborný pracovník
KA3 úpravy obsahu
studijního programu
senior 1
Odborný pracovník
KA5 senior 1 - dílčí
aktivita - letní školy
Odborný pracovník
KA2 senior 1 - dílčí
aktivita - distanční
vzdělávání
Odborný pracovník
KA2 senior 2 - dílčí
aktivita - distanční
vzdělávání
Odborný pracovník
KA2 junior - dílčí
aktivita - distanční
vzdělávání

32 700,00

18,30

598 410,00

-398 940,00

39 600,00

30,00

1 188 000,00

-1 227 600,00

0,00

0,00

0,00

-2 060 100,00

50 000,00

36,00

1 800 000,00

-1 800 000,00

270,00
270,00
270,00

300,00
3 670,00
349,66

81 000,00
990 900,00
94 408,20

-277 020,00
-3 304 560,00
-30 031,80

240,00

524,48

125 875,20

-25 288,80

247,00

2 617,86

646 611,42

-156 632,58

500,00

521,64

260 820,00

-63 180,00

270,00

1 313,76

354 715,20

-281 764,80

270,00

1 204,00

325 080,00

-144 480,00

270,00

612,00

165 240,00

-205 260,00

270,00

450,00

121 500,00

-15 750,00

240,00

450,00

108 000,00

-126 650,00

1.1.1.2.2.14
1.1.1.2.2.16

1.1.1.2.2.17
1.1.1.2.3.01
1.1.1.2.3.02
1.1.1.2.3.03

1.1.1.2.3.04
1.1.1.2.3.05
1.1.1.2.3.06

1.1.1.2.3.07

1.1.1.2.3.08

1.1.1.2.3.12
1.1.1.2.3.14

1.1.1.2.3.15

1.1.1.2.3.16

1.1.1.3.1
1.1.1.3.2
1.1.1.3.3
1.1.1.3.4
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Lektor KA2 - dílčí
aktivita - kompetence
Vedoucí týmu
personální koncepce
KA7
Člen týmu personální
koncepce KA7
Odborník z praxe
Odborník ze zahraničí
Technik KA2 - dílčí
aktivita - nové metody
výuky
Lektor KA2 - dílčí
aktivita - kompetence
Technik KA2 - dílčí
aktivita - kompetence
Odborný garant KA3
studijního programu klíčový pracovník
Odborný pracovník
KA3 úpravy obsahu
studijního programu
senior 1
Odborný pracovník
KA3-zpracovatel
studijních materiálů
Člen týmu personální
koncepce KA7
Specialista/kouč KA8 dílčí aktivita - podpora
podnikavosti
Mentor KA8 - dílčí
aktivita - podpora
podnikavosti
Mentor KA8 - dílčí
aktivita - podpora
podnikavosti
Autorské příspěvky A2
- texty ČJ
Autorské příspěvky A2
- pomůcky
Autorské příspěvky A2
- videa
Autorské příspěvky A2
- texty AJ

282,00

615,00

173 430,00

-57 810,00

282,00

400,00

112 800,00

-225 600,00

282,00

800,00

225 600,00

-451 200,00

270,00
270,00
189,00

4 500,00
1 500,00
128,55

1 215 000,00
405 000,00
24 295,95

-4 081 980,00
-1 370 670,00
-4 054,05

282,00

945,00

266 490,00

-88 830,00

189,00

459,00

86 751,00

-28 917,00

500,00

197,06

98 530,00

-23 870,00

270,00

2 364,77

638 487,90

-507 176,10

240,00

2 784,01

668 162,40

-186 062,40

282,00

600,00

169 200,00

-846 000,00

282,00

168,00

47 376,00

-47 376,00

282,00

160,00

45 120,00

-45 120,00

270,00

357,00

96 390,00

-96 390,00

0,00

0,00

0,00

-324 500,00

0,00

0,00

0,00

-457 200,00

0,00

0,00

0,00

-70 200,00

0,00

0,00

0,00

-138 000,00

1.1.2.1

1.1.3.1

1.2

Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a
DPČ
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a
DPČ
Paušální náklady

0,00

0,00

20 595 771,01

-9 303 855,24

0,00

0,00

7 414 477,56

-3 349 387,89

0,00

0,00

46 983 979,92

-24 396 215,50

Komentář Komise po 1. kroku věcného hodnocení
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami. Konkrétní návrhy
na úpravy rozpočtu a indikátorů včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce
projektu.
Komise identifikovala u žádosti o podporu následující nedostatky: překrývající se některé pozice
projektu, časté nedostatečné zdůvodnění rozsahu a pracovní náplně pozic projektu, nedostatečné
zdůvodnění vazeb na materiální zabezpečení z ERDF projektů žadatele, nedostatečně konkretizovaná
vazba mezi jednotlivými pozicemi v RT a konkrétními činnostmi v rámci projektu. Jako pozitiva
projektu lze hodnotit poměrně rozsáhlé a dobře zpracované analýzy potřebnosti nových a upravených
studijních programů a vazby na strategické dokumenty.

Komentář Komise po 2. kroku věcného hodnocení
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení navrhuje následující úpravy projektu:
V
souvislosti
s
nepodpořením
komplementárních
projektů
reg.
č.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002498,
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002500
a CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002505 Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
-
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Krácení položek souvisejících s KA 2.1 o 1/7, a KA 2.4 o ¼. Na KA 2.1 se celkově podílí 7
komplementárních ERDF projektů, přičemž dva z nich nebyly doporučeny k postupu do 2.
kroku
hodnocení,
Komise
však
konstatuje,
že
u
jednoho
z
nich
(CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002505) lze klíčovou aktivitu ESF projektu realizovat i po
zapracování výhrad z 1. kroku hodnocení. Na KA 2.4 se celkově podílí 4 komplementární ERDF
projekty, přičemž jeden z nich nebyl doporučen k postupu do 2. kroku hodnocení
(CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002500). Položky rozpočtu plánované pro KA 2.1, žadatelem
v rozpočtu označeny KA2 – nové metody výuky, jsou kráceny v počtu jednotek o jednu
sedminu, tedy o 14,3 %, v souvislosti s projektem CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002500.
Kráceny jsou položky: 1.1.1.1.1.06 IT specialista KA2 - dílčí aktivita - nové metody výuky,
1.1.1.1.1.07 Koordinátor KA2 - dílčí aktivita - nové metody výuky, 1.1.1.1.3.01 IT specialista
KA2 - dílčí aktivita - nové metody výuky, 1.1.1.1.3.02 Koordinátor KA2 - dílčí aktivita - nové
metody výuky, 1.1.1.1.3.03 Jazykový korektor KA2 - dílčí aktivita - nové metody výuky,
1.1.1.2.1.14 Odborný pracovník KA2 senior 2 - dílčí aktivita - nové metody výuky, 1.1.1.2.1.15
Odborný pracovník KA2 junior - dílčí aktivita - nové metody výuky, 1.1.1.2.2.04 Odborný
pracovník KA2 senior 2 - dílčí aktivita - nové metody výuky, 1.1.1.2.2.05 Odborný pracovník
KA2 junior - dílčí aktivita - nové metody výuky, 1.1.1.2.3.03 Technik KA2 - dílčí aktivita - nové
metody výuky. Výjimkou je pozice 1.1.1.1.2.1 Koordinátor KA2 - dílčí aktivita - nové metody
výuky, která již byla v prvním kroku hodnocení krácena v plném rozsahu, tato pozice zůstává
krácena v plném rozsahu. A dále pozice 1.1.1.2.1.13 Odborný pracovník KA2 senior 1 - dílčí
aktivita - nové metody výuky, která byla v prvním kroku hodnocení krácena na počet jednotek
13,5, krácen je tedy tento nový počet jednotek o dalších 14,3%. Položky rozpočtu plánované
pro KA 2.4 – kompetence jsou kráceny v počtu jednotek o jednu čtvrtinu, tedy o 25%, v

-

souvislosti s projektem CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002500. Kráceny jsou položky:
1.1.1.1.1.11 Koordinátor KA2 - dílčí aktivita – kompetence, 1.1.1.2.1.22 Odborný pracovník
KA2 senior 2 - dílčí aktivita – kompetence, 1.1.1.2.1.23 Lektor KA2 - dílčí aktivita –
kompetence, 1.1.1.2.1.24 Metodik KA2 - dílčí aktivita – kompetence, 1.1.1.2.1.25 Analytik KA2
- dílčí aktivita – kompetence, 1.1.1.2.2.14 Lektor KA2 - dílčí aktivita – kompetence, 1.1.1.2.3.04
Lektor KA2 - dílčí aktivita – kompetence, 1.1.1.2.3.05 Technik KA2 - dílčí aktivita –
kompetence.
Krácení položek souvisejících s KA 3. Krácení položek Komise navrhuje z důvodu nedoporučení
komplementárních
projektů
reg.
č.
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_016/0002500
a CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002505. Kráceno bude celkově z celkově 41 nových
a modernizovaných studijních programů 7 v plné výši (Robotika, Energetické stroje a zařízení,
Aplikovaná mechanika, Řízení strojů a procesů, Konstrukční a procesní inženýrství, Hydraulika
a pneumatika, Materiály a technologie pro energetiku), a dále 2 programy fakulty strojní
(Strojírenské technologie a Dopravní technika a technologie), které jsou částečně financovány
z projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002506, a proto jsou započítány pouze jednou
polovinou. Na základě výše uvedeného je v rozpočtu projektu 7 studijních programů kráceno
v plné výši a dva z jedné poloviny, celkové krácení KA 3 činí 8/41. Položky rozpočtu plánované
pro KA3 jsou kráceny v počtu jednotek o 19,5 % (krácení o 2,4 % za projekt
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002500
a
o
17,1
%
za
projekt
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002505). Kráceny jsou položky: 1.1.1.1.1.12 Administrátor KA3,
1.1.1.1.2.5 Administrátor KA3, 1.1.1.1.3.04 Administrátor KA3, 1.1.1.2.1.27 Odborný garant
KA3 studijního programu - klíčový pracovník, 1.1.1.2.1.28 Odborný pracovník KA3 úpravy
obsahu studijního programu senior 1, 1.1.1.2.1.29 Odborný pracovník KA3 úpravy obsahu
studijního programu senior 2, 1.1.1.2.1.30 Odborný pracovník KA3-zpracovatel studijních
materiálů, 1.1.1.2.2.06 Odborný pracovník KA3-zpracovatel studijních materiálů, 1.1.1.2.2.07
Odborný garant KA3 studijního programu - klíčový pracovník, 1.1.1.2.2.08 Odborný pracovník
KA3 úpravy obsahu studijního programu senior 1, 1.1.1.2.3.06 Odborný garant KA3 studijního
programu - klíčový pracovník, 1.1.1.2.3.07 Odborný pracovník KA3 úpravy obsahu studijního
programu senior 1, 1.1.1.2.3.08 Odborný pracovník KA3-zpracovatel studijních materiálů. A
dále položka 1.1.1.2.1.02 Odborný garant klíčové aktivity (KA 3, 5), která se však vztahuje ke
dvěma KA, kdy ke KA3 se vztahuje přibližně 60 % a ke KA5 40 %. Krácena je tedy pouze část
připadající ke KA 3, kdy počet jednotek za KA3 9,03 je krácen o 19,5 % na 7,27, počet jednotek
pro KA 5 je ponechán v plánované výši 6,02.

Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení
následujících položek:
1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ
1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ
Na základě krácení v kapitole 1.1 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující
položky:
1.2 Paušální náklady
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení
v položkách v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.4.3.1 Sociální fond
Vzhledem k tomu, že nebylo možné jednoznačně identifikovat veškeré možné vazby položek rozpočtu
projednávaných komplementárních projektů, v souladu s kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce
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– specifická část zavazuje Komise žadatele nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku
hodnocení redukovat veškeré výdaje související s nepodpořenými komplementárními projekty reg.
č.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002498,
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002500
a CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002505 před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.
V souladu s výše uvedeným Komise zavazuje žadatele ke snížení cílové hodnoty relevantních
indikátorů projektu vzhledem k nedoporučení projektů reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002500
a
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002505
obsahujících
podporu
následujících
nových
a modernizovaných magisterských studijních programů: Robotika, Energetické stroje a zařízení,
Aplikovaná mechanika, Řízení strojů a procesů, Konstrukční a procesní inženýrství, Hydraulika
a pneumatika, Materiály a technologie pro energetiku. Komise dále zavazuje žadatele k redukci
celkového počtu realizovaných studijních programů o 7 (2 programy fakulty strojní nejsou započteny,
neboť jsou částečně podpořeny projektem CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002506, který byl doporučen
k financování - Strojírenské technologie a Dopravní technika a technologie).
Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován některý z komplementárních projektů
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická
část:





ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena
k financování komplementární ESF žádost o podporu;
ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu,
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost;
ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže
být doporučena k financování;
Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, může být
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná.
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Pořadové číslo

2.

Název žadatele

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Infrastrukturní podpora strategického studijního
programu CNT VŠB-TUO
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002468

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
80
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
4

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 1. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 2. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení

49 043 020,00 Kč
9 504 771,10 Kč
39 538 248,90 Kč
0,00 Kč
39 538 248,90 Kč

Komentář Komise po 2. kroku věcného hodnocení
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 19. 1. 2017 a 1. 2. 2017 (výzva č. 15/16).
Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a případné úpravě. Výpočet hodnoty
indikátoru musí odpovídat aktualizované definici v NČI. Výpočet zahrnuje pouze studenty
bakalářských a magisterských studijních programů.
Komise zavazuje žadatele ke kontrole veškerého pořizovaného vybavení s ohledem na řádné vykázání
včetně zařazení v indikátorech 3 06 00 Pořízené informační zdroje a 3 05 00 Počet pořízených
informačních systémů.
Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován některý z komplementárních projektů
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická
část:
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ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena
k financování komplementární ESF žádost o podporu;
ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu,
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost;
ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže
být doporučena k financování;
Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, může být
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná.
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Pořadové číslo

3.

Název žadatele

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Infrastrukturní podpora strategických studijních
programů EKF VŠB-TUO
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002496

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
72
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
4

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 1. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 2. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení

11 398 758,23 Kč
2 999 232,42 Kč
8 399 525,81 Kč
0,00 Kč
8 399 525,81 Kč

Komentář Komise po 2. kroku věcného hodnocení
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 19. 1. 2017 a 1. 2. 2017 (výzva č. 15/16).
Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a případné úpravě. Výpočet hodnoty
indikátoru musí odpovídat aktualizované definici v NČI. Výpočet zahrnuje pouze studenty
bakalářských a magisterských studijních programů.
Komise zavazuje žadatele ke kontrole veškerého pořizovaného vybavení s ohledem na řádné vykázání
včetně zařazení v indikátorech 3 06 00 Pořízené informační zdroje a 3 05 00 Počet pořízených
informačních systémů.
Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován některý z komplementárních projektů
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická
část:
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ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena
k financování komplementární ESF žádost o podporu;
ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu,
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost;
ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže
být doporučena k financování;
Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, může být
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná.
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Pořadové číslo

4.

Název žadatele

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Infrastrukturní podpora strategických studijních
programů FAST VŠB-TUO
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002470

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
83
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
4

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 1. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 2. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení

24 755 997,85 Kč
4 054 781,30 Kč
20 701 216,55 Kč
0,00 Kč
20 701 216,55 Kč

Komentář Komise po 2. kroku věcného hodnocení
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 19. 1. 2017 a 1. 2. 2017 (výzva č. 15/16).
Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a případné úpravě. Výpočet hodnoty
indikátoru musí odpovídat aktualizované definici v NČI. Výpočet zahrnuje pouze studenty
bakalářských a magisterských studijních programů.
Komise zavazuje žadatele ke kontrole veškerého pořizovaného vybavení s ohledem na řádné vykázání
včetně zařazení v indikátorech 3 06 00 Pořízené informační zdroje a 3 05 00 Počet pořízených
informačních systémů.
Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován některý z komplementárních projektů
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická
část:

18






ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena
k financování komplementární ESF žádost o podporu;
ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu,
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost;
ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže
být doporučena k financování;
Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, může být
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná.
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Pořadové číslo

5.

Název žadatele

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Název projektu

Platforma nových technologií FEI CPIT TL3

Registrační číslo

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002467

Výsledný počet bodů
81
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
4

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 1. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 2. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení

182 932 181,28 Kč
18 361 352,81 Kč
164 570 828,47 Kč
0,00 Kč
164 570 828,47 Kč

Komentář Komise po 2. kroku věcného hodnocení
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 19. 1. 2017 a 1. 2. 2017 (výzva č. 15/16).
Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a případné úpravě. Výpočet hodnoty
indikátoru musí odpovídat aktualizované definici v NČI. Výpočet zahrnuje pouze studenty
bakalářských a magisterských studijních programů.
Komise zavazuje žadatele ke kontrole veškerého pořizovaného vybavení s ohledem na řádné vykázání
včetně zařazení v indikátorech 3 06 00 Pořízené informační zdroje a 3 05 00 Počet pořízených
informačních systémů.
Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován některý z komplementárních projektů
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická
část:


ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena
k financování komplementární ESF žádost o podporu;
20





ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu,
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost;
ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže
být doporučena k financování;
Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, může být
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná.
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Pořadové číslo

6.

Název žadatele

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Infrastrukturní podpora vzdělávací činnosti HGF a KJ
VŠB-TUO
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002507

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
77
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
4

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 1. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 2. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení

29 895 569,50 Kč
14 103 827,00 Kč
15 791 742,50 Kč
0,00 Kč
15 791 742,50 Kč

Komentář Komise
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 19. 1. 2017 a 1. 2. 2017 (výzva č. 15/16).
Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a případné úpravě. Výpočet hodnoty
indikátoru musí odpovídat aktualizované definici v NČI. Výpočet zahrnuje pouze studenty
bakalářských a magisterských studijních programů.
Komise zavazuje žadatele ke kontrole veškerého pořizovaného vybavení s ohledem na řádné vykázání
včetně zařazení v indikátorech 3 06 00 Pořízené informační zdroje a 3 05 00 Počet pořízených
informačních systémů.
Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován některý z komplementárních projektů
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická
část:
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ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena
k financování komplementární ESF žádost o podporu;
ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu,
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost;
ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže
být doporučena k financování;
Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, může být
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná.
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Pořadové číslo

7.

Název žadatele

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dobudování infrastruktury CPIT TL1 pro strategické
studijní programy FS a FMMI VŠB-TUO
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002506

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
77
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
4

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 1. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 2. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení

188 479 815,29 Kč
70 699 780,05 Kč
117 780 035,24 Kč
0,00 Kč
117 780 035,24 Kč

Komentář Komise
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 19. 1. 2017 a 1. 2. 2017 (výzva č. 15/16).
Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a případné úpravě. Výpočet hodnoty
indikátoru musí odpovídat aktualizované definici v NČI. Výpočet zahrnuje pouze studenty
bakalářských a magisterských studijních programů.
Komise zavazuje žadatele ke kontrole veškerého pořizovaného vybavení s ohledem na řádné vykázání
včetně zařazení v indikátorech 3 06 00 Pořízené informační zdroje a 3 05 00 Počet pořízených
informačních systémů.
Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován některý z komplementárních projektů
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická
část:
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ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena
k financování komplementární ESF žádost o podporu;
ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu,
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost;
ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže
být doporučena k financování;
Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, může být
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná.
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Pořadové číslo

8.

Název žadatele

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Infrastrukturní podpora strategických studijních
programů FEI VŠB-TUO
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002497

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
77
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
4

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 1. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 2. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení

16 243 990,13 Kč
4 943 097,88 Kč
11 300 892,25 Kč
0,00 Kč
11 300 892,25 Kč

Komentář Komise
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 19. 1. 2017 a 1. 2. 2017 (výzva č. 15/16).
Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a případné úpravě. Výpočet hodnoty
indikátoru musí odpovídat aktualizované definici v NČI. Výpočet zahrnuje pouze studenty
bakalářských a magisterských studijních programů.
Komise zavazuje žadatele ke kontrole veškerého pořizovaného vybavení s ohledem na řádné vykázání
včetně zařazení v indikátorech 3 06 00 Pořízené informační zdroje a 3 05 00 Počet pořízených
informačních systémů.
Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován některý z komplementárních projektů
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická
část:
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ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena
k financování komplementární ESF žádost o podporu;
ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu,
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost;
ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže
být doporučena k financování;
Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, může být
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná.
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Pořadové číslo

9.

Název žadatele

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Doktorská škola pro v vzdělávání v oblasti
matematických metod a nástrojů v HPC
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002713

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
91
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
4

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 1. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 2. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení

14 188 263,00 Kč
2 048 592,00 Kč
12 139 671,00 Kč
0,00 Kč
12 139 671,00 Kč

Komentář Komise
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 20. 1. 2017 a 25. 1. 2017 (výzva č. 17/18).
Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován některý z komplementárních projektů
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická
část:




ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena
k financování komplementární ESF žádost o podporu;
ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu,
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost;
ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže
být doporučena k financování;
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Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, může být
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná.
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Pořadové číslo

10.

Název žadatele

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Název projektu

Vzdělávací tréninkové centrum IT4Innovations

Registrační číslo

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002628

Výsledný počet bodů
82
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
4

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 1. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 2. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení

121 640 904,61 Kč
6 999 075,22 Kč
114 641 829,39 Kč
0,00 Kč
114 641 829,39 Kč

Komentář Komise
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 20. 1. 2017 a 25. 1. 2017 (výzva č. 17/18).
Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován některý z komplementárních projektů
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická
část:





ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena
k financování komplementární ESF žádost o podporu;
ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu,
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost;
ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže
být doporučena k financování;
Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, může být
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná.
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Pořadové číslo

11.

Název žadatele

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Nanotechnologie - vědecká výchova doktorandů pod
dvojím mezinárodním vedením
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002708

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
93
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
4

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 1. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 2. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení

11 460 777,30 Kč
1 161 619,20 Kč
10 299 158,10 Kč
0,00 Kč
10 299 158,10 Kč

Komentář Komise
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 20. 1. 2017 a 25. 1. 2017 (výzva č. 17/18).
Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován některý z komplementárních projektů
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická
část:




ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena
k financování komplementární ESF žádost o podporu;
ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu,
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost;
ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže
být doporučena k financování;
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Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, může být
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná.
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Pořadové číslo

12.

Název žadatele

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Infrastrukturní zabezpečení vědecké výchovy
doktorandů CNT VŠB-TUO
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002664

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
92
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
4

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 1. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 2. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení

44 929 428,10 Kč
4 340 376,25 Kč
40 589 051,85 Kč
0,00 Kč
40 589 051,85 Kč

Komentář Komise
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 20. 1. 2017 a 25. 1. 2017 (výzva č. 17/18).
Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován některý z komplementárních projektů
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická
část:




ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena
k financování komplementární ESF žádost o podporu;
ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu,
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost;
ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže
být doporučena k financování;
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Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, může být
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná.
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Pořadové číslo

13.

Název žadatele

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
FMMI VŠB-TUO - Strategický rozvoj doktorských
studijních programů
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002706

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
87
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
4

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 1. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 2. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení

11 989 974,15 Kč
1 596 482,16 Kč
10 393 491,99 Kč
0,00 Kč
10 393 491,99 Kč

Komentář Komise
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 20. 1. 2017 a 25. 1. 2017 (výzva č. 17/18).
Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován některý z komplementárních projektů
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická
část:




ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena
k financování komplementární ESF žádost o podporu;
ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu,
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost;
ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže
být doporučena k financování;
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Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, může být
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná.
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Pořadové číslo

14.

Název žadatele

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Infrastrukturní podpora doktorských studijních
programů FMMI VŠB-TUO
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002668

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
91
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
4

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 1. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 2. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení

68 141 672,33 Kč
7 371 102,40 Kč
60 770 569,93 Kč
0,00 Kč
60 770 569,93 Kč

Komentář Komise
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 20. 1. 2017 a 25. 1. 2017 (výzva č. 17/18).
Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován některý z komplementárních projektů
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická
část:




ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena
k financování komplementární ESF žádost o podporu;
ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu,
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost;
ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže
být doporučena k financování;
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Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, může být
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná.
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Pořadové číslo

15.

Název žadatele

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Tvorba doktorského studijního programu Dopravní
systémy
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002590

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
83
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
4

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 1. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 2. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení

5 283 941,60 Kč
1 372 294,00 Kč
3 911 647,60 Kč
0,00 Kč
3 911 647,60 Kč

Komentář Komise
Komise posoudila soulad žádost o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení konstatuje, že žádost není navázána na žádný
další komplementární projekt. Z tohoto důvodu nenavrhuje žádné další úpravy projektu a doporučuje
žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku hodnocení, viz Zápis
z jednání Komise ze dne 20. 1. 2017 a 25. 1. 2017 (výzva č. 17/18).
Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován některý z komplementárních projektů
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická
část:




ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena
k financování komplementární ESF žádost o podporu;
ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu,
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost;
ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže
být doporučena k financování;
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Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, může být
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná.
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III. Průběh jednání Komise
Celkový komentář k jednání Komise
Členové Komise zvolili předsedu Komise. Členové Komise byli seznámeni se Statutem Komise
a Jednacím řádem. Komise projednala a schválila Jednací řád bez úprav.
Zápis z jednání Hodnoticí komise byl schválen všemi členy Komise.

Neveřejná část zápisu:
Přílohy
1.
2.
3.
4.
5.

Seznam členů Komise
Prezenční listina
Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci
Výsledná hodnoticí tabulka projektů (zhotovena a uložena v MS 2014+)
Hlasovací archy členů Komise

V Praze dne 16. 3. 2017

Zápis vyhotovila: Ing. Irena Havlová

Podpis předsedy Komise
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