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

17. 3. 2017

Čas zahájení jednání

9:30

Místo konání

Oranžová zasedací místnost, 4. NP, Harfa Office
Park, Českomoravská 2420, Praha 9

Pořadí jednání Komise

8.

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
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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

Technická univerzita v Liberci
Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance,
kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu
4.0
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
78
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
5

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

141 434 533,80 Kč
59 943 874,90 Kč
81 490 658,90 Kč
0,00 Kč
81 490 658,90 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 23. 2. 2017 (výzva č. 15/16).
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;
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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

Technická univerzita v Liberci
Vzdělávací infrastruktura TUL pro zvyšování
relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v
podmínkách Průmyslu 4.0
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002553

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
78
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
5

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

336 730 538,42 Kč
56 331 175,82 Kč
280 399 362,60 Kč
0,00 Kč
280 399 362,60 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 23. 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

Technická univerzita v Liberci
Rozvoj doktorských studijních programů Fakulty
strojní TU v Liberci
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002718

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
84
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
5

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena

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

3 064 815,60 Kč
0,00 Kč
3 064 815,60 Kč
0,00 Kč
3 064 815,60 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, viz Zápis z jednání Komise ze dne 1. 2. 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

4.

Název žadatele

Technická univerzita v Liberci
Rozvoj výzkumné infrastruktury pro doktorské
studijní programy Fakulty strojní TU v Liberci
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002650

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
94
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
5

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

51 966 649,60 Kč
0,00 Kč
51 966 649,60 Kč
0,00 Kč
51 966 649,60 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 1. 2. 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

5.

Název žadatele

Technická univerzita v Liberci
Tvorba doktorského programu Architektura a
urbanismus
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002722

Název projektu
Registrační číslo

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
5

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

4 873 366,40 Kč
877 217,60 Kč
3 996 148,80 Kč
0,00 Kč
3 996 148,80 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 1. 2. 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

6.

Název žadatele

Technická univerzita v Liberci
Dostavba budovy F2 TUL pro účely specializovaného
pracoviště doktorského studijního programu
Architektura a urbanismus a jeho vybavení přístroji a
nábytkem
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002681

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
85
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
5

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

19 100 156,22 Kč
611 675,26 Kč
18 488 480,96 Kč
0,00 Kč
18 488 480,96 Kč

Komentář Komise
Žádné úpravy:
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 1. 2. 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;
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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

Technická univerzita v Liberci
Příprava mezinárodního doktorského programu
"Environmental Engineering"
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002660

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
5

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

12 635 949,20 Kč
1 863 430,80 Kč
10 772 518,40 Kč
0,00 Kč
10 772 518,40 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 1. 2. 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

8.

Název žadatele

Západočeská univerzita v Plzni

Název projektu

Rozvoj doktorského studia FEL

Registrační číslo

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002643

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
Žádosti o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

5

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nedoporučena

Požadovaná výše finanční podpory

11 482 337,87 Kč

Komentář Komise
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nedoporučuje projekt k financování.
V souvislosti s nepostoupením komplementární žádosti o podporu s reg. č.
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_017/0002592 do 2. kroku hodnocení Komise konstatuje, že žádost o podporu
není po zapracování výhrad realizovatelná v navrhovaném rozsahu, viz kap. 5.4.2.2 Pravidel pro
žadatele a příjemce – specifická část). Podle Přílohy č. 9 žádosti o podporu s reg. č.
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_017/0002592
jsou
oba
komplementární
projekty
(reg.
č.
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002643 a reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_017/0002592) úzce provázané
a samostatně nejsou realizovatelné.

16

Pořadové číslo

9.

Název žadatele

Západočeská univerzita v Plzni
Doktorandská škola archeologie: nové metody,
technologie a výzkum historického dědictví
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002686

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
72
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
1
projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení
Žádosti o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

4

0

0

1

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

13 963 838,69 Kč
5 571 160,00 Kč
8 392 678,69 Kč
0,00 Kč
8 392 678,69 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 30. 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 ekonomická v Praze
Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality
na VŠE v Praze
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
85
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení
Žádosti o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

5

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

187 947 178,45 Kč
56 384 153,53 Kč
131 563 024,92 Kč
0,00 Kč
131 563 024,92 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 25. 11. 2016 (výzva č. 15/16).
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

11.

Název žadatele

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Název projektu

Zkvalitnění vzdělávání - priorita VŠCHT Praha

Registrační číslo

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002374

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
Žádosti o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

5

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

159 829 235,89 Kč
13 740 227,34 Kč
146 089 008,55 Kč
0,00 Kč
146 089 008,55 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 30. 11. 2016 (výzva č. 15/16).
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

12.

Název žadatele

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Rozvoj a zlepšení infrastruktury pro kvalitní studium
a výuku na VŠCHT Praha
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002477

Název projektu
Registrační číslo

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
Žádosti o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

5

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

172 375 156,30 Kč
31 141 378,00 Kč
141 233 778,30 Kč
0,00 Kč
141 233 778,30 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 30. 11. 2016 (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

13.

Název žadatele

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Modernizace stávajících a tvorba doktorských
studijních programů na VŠCHT Praha
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002732

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
95
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení
Žádosti o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

5

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena

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

14 457 767,32 Kč
0,00 Kč
14 457 767,32 Kč
0,00 Kč
14 457 767,32 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, viz Zápis z jednání Komise ze dne 1. 2. 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 chemicko-technologická v Praze
Infrastruktura pro moderní doktorské studium na
VŠCHT Praha
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002654

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
5

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

236 619 075,37 Kč
37 574 033,70 Kč
199 045 041,67 Kč
0,00 Kč
199 045 041,67 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 1. 2. 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 chemicko-technologická v Praze
Doctoral school Konzervační vědy v péči o hmotné
kulturní dědictví
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002709

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
73
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení
Žádosti o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

5

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

3 649 645,44 Kč
159 985,28 Kč
3 489 660,16 Kč
0,00 Kč
3 489 660,16 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 1. 2. 2016 (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

16.

Název žadatele

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Tvorba mezinárodních doktorských studijních
programů na VŠCHT Praha
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002730

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
Žádosti o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

5

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena

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

9 145 417,71 Kč
0,00 Kč
9 145 417,71 Kč
0,00 Kč
9 145 417,71 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, viz Zápis z jednání Komise ze dne 1. 2. 2016 (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

17.

Název žadatele

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Název projektu

Rozvoj logistiky pro praxi - ESF

Registrační číslo

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002347

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
Žádosti o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena

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

1 733 641,03 Kč
0,00 Kč
1 733 641,03 Kč
0,00 Kč
1 733 641,03 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, viz Zápis z jednání Komise ze dne 23. 2. 2016
(výzva č. 15/16).
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

18.

Název žadatele

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Název projektu

Rozvoj logistiky pro praxi_ERDF

Registrační číslo

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002461

Výsledný počet bodů
78
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení
Žádosti o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

5

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

2 811 386,83 Kč
367 670,00 Kč
2 443 716,83 Kč
0,00 Kč
2 443 716,83 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 23. 2. 2016 (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;
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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

Název projektu

19.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích
ERDF - VŠTE v Českých Budějovicích

Registrační číslo

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002508

Název žadatele

Výsledný počet bodů
84
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
1
projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení
Žádosti o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

4

0

0

1

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nedoporučena

Požadovaná výše finanční podpory

471 935 737,36 Kč

Komentář Komise
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nedoporučuje projekt k financování.
V souvislosti s nedoporučením k postupu do 2. kroku hodnocení projektu s reg. č.
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002350, viz Zápis z jednání Komise ze dne 23. 2. 2016 (výzva č. 15/16),
Komise konstatuje, že žádost o podporu nesplňuje vazbu na komplementární ESF žádost o podporu,
viz kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část).
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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 17. 3. 2017

Zápis vyhotovila: Mgr. Stanislava Podolková

Podpis předsedy Komise
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