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

6. 4. 2017

Čas zahájení jednání

9:30

Místo konání

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

Pořadí jednání Komise

12.
02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy
02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy

Číslo výzvy a název výzvy

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

České vysoké učení technické v Praze
Institucionální podpora Českého vysokého učení
technického v Praze
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002382

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
8

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

249 989 386,81 Kč
75 183 842,68 Kč
174 805 544,13 Kč
42 463 053,23 Kč
132 342 490,90 Kč

Požadované úpravy rozpočtu po 1. kroku věcného hodnocení

Kód

Název položky

1.1.1.1
1.1.1.2.1.001
1.1.1.2.1.007
1.1.1.2.1.008
1.1.1.2.1.014
1.1.1.2.1.016

Realizační tým
odborný garant
KA02: lektor
odborný garant
odborný garant
KA04: Manažer kvality
fakulta FSv
KA04: Manažer kvality
fakulta FS
KA04: Manažer kvality
fakulta FEL
KA04: Manažer kvality
fakulta FJFI

1.1.1.2.1.017
1.1.1.2.1.018
1.1.1.2.1.019
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Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

Rozdíl
konečné
částky a částky
ze žádosti o
podporu
-10 883 612,50
-255 360,00
-4 225 072,56
-255 360,00
-210 000,00
-470 800,00

56 000,00
54 503,00
56 000,00
56 000,00
40 000,00

3,40
39,60
3,40
2,80
2,73

10 883 612,50
190 400,00
2 158 318,80
190 400,00
156 800,00
109 200,00

40 000,00

2,73

109 200,00

-202 400,00

40 000,00

2,73

109 200,00

-54 400,00

40 000,00

2,73

109 200,00

-113 200,00

1.1.1.2.1.020
1.1.1.2.1.021
1.1.1.2.1.022
1.1.1.2.1.023
1.1.1.2.1.025
1.1.1.2.1.032
1.1.1.2.1.033
1.1.1.2.1.034
1.1.1.2.1.038
1.1.1.2.1.040
1.1.1.2.1.042
1.1.1.2.1.058
1.1.1.2.1.059
1.1.1.2.1.060

1.1.1.2.1.061
1.1.1.2.1.062
1.1.1.2.1.065
1.1.1.2.1.078
1.1.1.2.1.082
1.1.1.2.1.083
1.1.1.2.1.084
1.1.1.2.1.085
1.1.1.2.1.087
1.1.1.2.1.090
1.1.1.2.1.091
1.1.1.2.1.092
1.1.1.2.1.093
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KA04: Manažer kvality
fakulta FA
KA04: Manažer kvality
fakulta FD
KA04: Manažer kvality
fakulta FBMI
KA04: Manažer kvality
fakulta FIT
KA04: Manažer kvality
fakulta MUVS
odborný garant
KA05: FBMI - PR
manažer
KA05: FEL - odborný
garant
KA05: FSV - garant a
konzultant
KA05: FS - garant FS za
KA05
odborný garant
odborný garant
KA07: Lektor
jazykového rozvoje
KA07: Lektor
pedagogického
rozvoje
KA07: Lektor
odborného rozvoje
KA07: Lektor
osobnostního rozvoje
odborný garant
odborný garant
KA15: Systémový
analytik
KA15: Vývojář SW
KA15: Specialista na
testování SW
odborný garant
01_FSv: Garant pro
projekt (K08)
03_FSv: Garant
Architecture (KA12)
03_FSv: Garant CE Water (KA12)
03_FSv: Garant CE Management (KA12)
03_FSv: Garant CE Fire (KA12)

40 000,00

2,73

109 200,00

-189 600,00

40 000,00

2,73

109 200,00

-76 000,00

40 000,00

2,73

109 200,00

-167 600,00

40 000,00

2,73

109 200,00

-128 400,00

40 000,00

2,73

109 200,00

-15 200,00

56 000,00
0,00

3,40
0,00

190 400,00
0,00

-255 360,00
-130 130,00

0,00

0,00

0,00

-32 640,00

32 500,00

3,03

98 475,00

-98 150,00

0,00

0,00

0,00

-120 000,00

56 000,00
56 000,00
0,00

1,80
2,25
0,00

100 800,00
126 000,00
0,00

-134 960,00
-169 120,00
-957 440,00

0,00

0,00

0,00

-88 128,00

0,00

0,00

0,00

-522 240,00

0,00

0,00

0,00

-261 120,00

56 000,00
56 000,00
0,00

1,80
3,40
0,00

100 800,00
190 400,00
0,00

-134 960,00
-255 360,00
-1 191 980,61

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-487 256,82
-247 988,65

54 503,00
0,00

3,40
0,00

185 310,20
0,00

-248 533,68
-377 705,79

54 503,00

2,25

122 631,75

-367 895,25

54 503,00

2,25

122 631,75

-367 895,25

54 503,00

2,25

122 631,75

-367 895,25

54 503,00

2,25

122 631,75

-367 895,25

1.1.1.2.1.094
1.1.1.2.1.095
1.1.1.2.1.096
1.1.1.2.1.097
1.1.1.2.1.098
1.1.1.2.1.099
1.1.1.2.1.100
1.1.1.2.1.101
1.1.1.2.1.102

1.1.1.2.1.103

1.1.1.2.1.104

1.1.1.2.1.105
1.1.1.2.1.106

1.1.1.2.1.107
1.1.1.2.1.108
1.1.1.2.1.109
1.1.1.2.1.110

1.1.1.2.1.113
1.1.1.2.1.125
1.1.1.2.1.126
1.1.1.2.1.131
1.1.1.2.1.134
1.1.1.2.1.138

4

04_FSv: Garant
akreditace 1 (KA12)
04_FSv: Garant
akreditace 2 (KA12)
04_FSv: Garant
akreditace 3 (KA12)
04_FSv: Garant
akreditace 4 (KA12)
04_FSv: Garant
akreditace 5 (KA12)
04_FSv: Garant
akreditace 6 (KA12)
04_FSv: Garant
BIM/GIS (KA12)
05_FSv: Garant
aktivity (KA13)
05_FSv: Odborný
specialista kresba
(KA13)
05_FSv: Odborný
specialista modely
(KA13)
05_FSv: Odborný
specialista poč. grafika
(KA13)
05_FSv: Odborný
specialista BIM (KA13)
05_FSv: Odborný
specialista architekt
(KA13)
06_FSv: Garant
aktivity (KA13)
06_FSv: Garant AS
(KA13)
06_FSv: Garant SI
(KA13)
06_FSv: Garant
Budovy a prostředí
(KA13)
odborný garant
04_FS: koordinátor
DA04_FS
04_FS: kvalita studia klíčový řešitel
odborný garant
03_FEL: odborný
garant
07_FEL: odborný
garant

54 503,00

2,25

122 631,75

-367 895,25

54 503,00

2,25

122 631,75

-367 895,25

54 503,00

2,25

122 631,75

-367 895,25

54 503,00

2,25

122 631,75

-367 895,25

54 503,00

2,25

122 631,75

-367 895,25

54 503,00

2,25

122 631,75

-367 895,25

54 503,00

2,25

122 631,75

-367 895,25

0,00

0,00

0,00

-885 673,75

0,00

0,00

0,00

-520 000,00

0,00

0,00

0,00

-520 000,00

0,00

0,00

0,00

-520 000,00

0,00

0,00

0,00

-520 000,00

0,00

0,00

0,00

-520 000,00

0,00

0,00

0,00

-654 036,00

0,00

0,00

0,00

-359 719,80

0,00

0,00

0,00

-359 719,80

0,00

0,00

0,00

-359 719,80

54 503,00
0,00

3,40
0,00

185 310,20
0,00

-248 533,68
-370 620,40

0,00

0,00

0,00

-408 000,00

54 503,00
0,00

3,40
0,00

185 310,20
0,00

-248 533,68
-408 772,50

0,00

0,00

0,00

-576 641,74

1.1.1.2.1.145
1.1.1.2.1.151
1.1.1.2.1.152
1.1.1.2.1.190

1.1.1.2.1.201
1.1.1.2.1.235
1.1.1.2.1.238

1.1.1.2.1.239

1.1.1.2.1.244
1.1.1.2.1.246
1.1.1.2.1.248
1.1.1.2.1.249

1.1.1.2.1.250
1.1.1.2.1.252
1.1.1.2.1.254
1.1.1.2.1.260
1.1.1.2.1.261
1.1.1.2.2.05
1.1.1.2.3.19

odborný garant
05_FJFI: Odborný
garant dílčí aktivity
odborný garant
03_FA: Garant KA (pro
KA8) Fakulta
architektury
odborný garant
odborný garant
01_15_FBMI:
Předmětový
specialista
01_15_FBMI:
Specialista pro
laboratoř
odborný garant
02050611_FIT:
Programátor
0211_FIT: Softwarový
analytik
020305_12_FIT:
Koordinátor a vedení
projektu
0412_FIT: Lektor
0711_FIT:
Programátor junior
odborný garant
odborný garant
odborný garant
KA05: FEL - PR
specialista
010209_FIT:
Programátor

54 503,00
0,00

3,40
0,00

185 310,20
0,00

-248 533,68
-369 920,00

54 503,00
0,00

3,40
0,00

185 310,20
0,00

-248 533,68
-172 800,00

54 503,00
54 503,00
0,00

3,40
3,40
0,00

185 310,20
185 310,20
0,00

-248 533,68
-248 533,68
-2 594 342,80

0,00

0,00

0,00

-611 523,66

54 503,00
0,00

3,40
0,00

185 310,20
0,00

-248 533,68
-671 500,00

0,00

0,00

0,00

-391 000,00

0,00

0,00

0,00

-1 012 800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-161 280,00
-273 600,00

54 503,00
54 503,00
54 503,00
0,00

3,40
1,80
1,80
0,00

185 310,20
98 105,40
98 105,40
0,00

-248 533,68
-16 895,93
-16 895,93
-8 503,30

0,00

0,00

0,00

-749 097,00

Požadované úpravy rozpočtu po 2. kroku věcného hodnocení

Kód

Název položky

1.1.1.1
1.1.1.2.1.001
1.1.1.2.1.007
1.1.1.2.1.008
1.1.1.2.1.009
1.1.1.2.1.010
1.1.1.2.1.011
1.1.1.2.1.012

Realizační tým
odborný garant
KA02: lektor
odborný garant
KA03: analytik
KA03: programátor
KA03: tester
KA03: metodik

5

Jednotková
cena

56 000,00
54 503,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Počet
jednotek

3,40
39,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Celkem

10 883 612,50
190 400,00
2 158 318,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Rozdíl
konečné
částky a částky
ze žádosti o
podporu
-10 883 612,50
-255 360,00
-4 225 072,56
-445 760,00
-2 092 915,20
-915 650,40
-272 515,00
-517 778,50

1.1.1.2.1.013
1.1.1.2.1.014
1.1.1.2.1.016
1.1.1.2.1.017
1.1.1.2.1.018
1.1.1.2.1.019
1.1.1.2.1.020
1.1.1.2.1.021
1.1.1.2.1.022
1.1.1.2.1.023
1.1.1.2.1.025

1.1.1.2.1.032
1.1.1.2.1.033
1.1.1.2.1.034
1.1.1.2.1.038
1.1.1.2.1.040
1.1.1.2.1.042
1.1.1.2.1.058
1.1.1.2.1.059
1.1.1.2.1.060

1.1.1.2.1.061
1.1.1.2.1.062

1.1.1.2.1.065
1.1.1.2.1.078
1.1.1.2.1.082
1.1.1.2.1.083
1.1.1.2.1.084
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KA03: lektor
odborný garant
KA04: Manažer
kvality fakulta FSv
KA04: Manažer
kvality fakulta FS
KA04: Manažer
kvality fakulta FEL
KA04: Manažer
kvality fakulta FJFI
KA04: Manažer
kvality fakulta FA
KA04: Manažer
kvality fakulta FD
KA04: Manažer
kvality fakulta FBMI
KA04: Manažer
kvality fakulta FIT
KA04: Manažer
kvality fakulta
MUVS
odborný garant
KA05: FBMI - PR
manažer
KA05: FEL odborný garant
KA05: FSV - garant
a konzultant
KA05: FS - garant
FS za KA05
odborný garant
odborný garant
KA07: Lektor
jazykového rozvoje
KA07: Lektor
pedagogického
rozvoje
KA07: Lektor
odborného rozvoje
KA07: Lektor
osobnostního
rozvoje
odborný garant
odborný garant
KA15: Systémový
analytik
KA15: Vývojář SW
KA15: Specialista
na testování SW

0,00
56 000,00
40 000,00

0,00
2,80
2,73

0,00
156 800,00
109 200,00

-4 924 891,08
-210 000,00
-470 800,00

40 000,00

2,73

109 200,00

-202 400,00

40 000,00

2,73

109 200,00

-54 400,00

40 000,00

2,73

109 200,00

-113 200,00

40 000,00

2,73

109 200,00

-189 600,00

40 000,00

2,73

109 200,00

-76 000,00

40 000,00

2,73

109 200,00

-167 600,00

40 000,00

2,73

109 200,00

-128 400,00

40 000,00

2,73

109 200,00

-15 200,00

56 000,00
0,00

3,40
0,00

190 400,00
0,00

-255 360,00
-130 130,00

0,00

0,00

0,00

-32 640,00

32 500,00

3,03

98 475,00

-98 150,00

0,00

0,00

0,00

-120 000,00

56 000,00
56 000,00
0,00

1,80
2,25
0,00

100 800,00
126 000,00
0,00

-134 960,00
-169 120,00
-957 440,00

0,00

0,00

0,00

-88 128,00

0,00

0,00

0,00

-522 240,00

0,00

0,00

0,00

-261 120,00

56 000,00
56 000,00
0,00

1,80
3,40
0,00

100 800,00
190 400,00
0,00

-134 960,00
-255 360,00
-1 191 980,61

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-487 256,82
-247 988,65

1.1.1.2.1.085
1.1.1.2.1.086
1.1.1.2.1.087
1.1.1.2.1.088

1.1.1.2.1.089

1.1.1.2.1.090
1.1.1.2.1.091
1.1.1.2.1.092

1.1.1.2.1.093
1.1.1.2.1.094
1.1.1.2.1.095
1.1.1.2.1.096
1.1.1.2.1.097
1.1.1.2.1.098
1.1.1.2.1.099
1.1.1.2.1.100
1.1.1.2.1.101
1.1.1.2.1.102

1.1.1.2.1.103

1.1.1.2.1.104

1.1.1.2.1.105
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odborný garant
01_FSv: Garant pro
atelier (K08)
01_FSv: Garant pro
projekt (K08)
02_FSv: Garant pro
nové předměty v AJ
(KA10)
02_FSv: Odborní
specialisté pro
nové předměty v AJ
(KA10)
03_FSv: Garant
Architecture (KA12)
03_FSv: Garant CE Water (KA12)
03_FSv: Garant CE Management
(KA12)
03_FSv: Garant CE Fire (KA12)
04_FSv: Garant
akreditace 1 (KA12)
04_FSv: Garant
akreditace 2 (KA12)
04_FSv: Garant
akreditace 3 (KA12)
04_FSv: Garant
akreditace 4 (KA12)
04_FSv: Garant
akreditace 5 (KA12)
04_FSv: Garant
akreditace 6 (KA12)
04_FSv: Garant
BIM/GIS (KA12)
05_FSv: Garant
aktivity (KA13)
05_FSv: Odborný
specialista kresba
(KA13)
05_FSv: Odborný
specialista modely
(KA13)
05_FSv: Odborný
specialista poč.
grafika (KA13)
05_FSv: Odborný
specialista BIM
(KA13)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-433 843,88
-377 705,79

0,00

0,00

0,00

-377 705,79

54 503,00

2,70

147 158,10

-147 158,10

46 000,00

9,24

425 040,00

-425 040,00

0,00

0,00

0,00

-490 527,00

0,00

0,00

0,00

-490 527,00

0,00

0,00

0,00

-490 527,00

0,00

0,00

0,00

-490 527,00

0,00

0,00

0,00

-490 527,00

0,00

0,00

0,00

-490 527,00

0,00

0,00

0,00

-490 527,00

0,00

0,00

0,00

-490 527,00

0,00

0,00

0,00

-490 527,00

0,00

0,00

0,00

-490 527,00

0,00

0,00

0,00

-490 527,00

0,00

0,00

0,00

-885 673,75

0,00

0,00

0,00

-520 000,00

0,00

0,00

0,00

-520 000,00

0,00

0,00

0,00

-520 000,00

0,00

0,00

0,00

-520 000,00

1.1.1.2.1.106

1.1.1.2.1.107
1.1.1.2.1.108
1.1.1.2.1.109
1.1.1.2.1.110

1.1.1.2.1.113
1.1.1.2.1.125
1.1.1.2.1.126

1.1.1.2.1.131
1.1.1.2.1.132
1.1.1.2.1.133
1.1.1.2.1.134
1.1.1.2.1.135
1.1.1.2.1.137
1.1.1.2.1.138
1.1.1.2.1.139
1.1.1.2.1.140
1.1.1.2.1.142
1.1.1.2.1.144
1.1.1.2.1.145
1.1.1.2.1.151
1.1.1.2.1.152
1.1.1.2.1.153

1.1.1.2.1.154
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05_FSv: Odborný
specialista
architekt (KA13)
06_FSv: Garant
aktivity (KA13)
06_FSv: Garant AS
(KA13)
06_FSv: Garant SI
(KA13)
06_FSv: Garant
Budovy a prostředí
(KA13)
odborný garant
04_FS: koordinátor
DA04_FS
04_FS: kvalita
studia - klíčový
řešitel
odborný garant
01_FEL: odborný
garant
02_FEL: odborný
garant
03_FEL: odborný
garant
04_FEL: odborný
garant
06_FEL: odborný
garant
07_FEL: odborný
garant
01_FEL: garant
02_FEL: garant
04_FEL: garant
06_FEL: garant
odborný garant
05_FJFI: Odborný
garant dílčí aktivity
odborný garant
01_FA: Garant pro
přípravu
reakreditace Bc. a
Mgr. studia
vybraných oborů v
letech 2017 -2020
01_FA: Asistent
garanta pro
přípravu
reakreditace Bc. a

0,00

0,00

0,00

-520 000,00

0,00

0,00

0,00

-654 036,00

0,00

0,00

0,00

-359 719,80

0,00

0,00

0,00

-359 719,80

0,00

0,00

0,00

-359 719,80

54 503,00
0,00

3,40
0,00

185 310,20
0,00

-248 533,68
-370 620,40

0,00

0,00

0,00

-408 000,00

54 503,00
0,00

3,40
0,00

185 310,20
0,00

-248 533,68
-147 158,10

0,00

0,00

0,00

-942 901,90

0,00

0,00

0,00

-408 772,50

54 503,00

18,69

1 018 661,07

-436 569,03

54 503,00

3,48

189 670,44

-284 505,66

0,00

0,00

0,00

-576 641,74

0,00
0,00
54 503,00
54 503,00
54 503,00
0,00

0,00
0,00
9,53
2,64
3,40
0,00

0,00
0,00
519 413,59
143 887,92
185 310,20
0,00

-98 105,40
-910 200,10
-222 372,24
-215 831,88
-248 533,68
-369 920,00

54 503,00
0,00

3,40
0,00

185 310,20
0,00

-248 533,68
-314 880,00

0,00

0,00

0,00

-262 400,00

1.1.1.2.1.155

1.1.1.2.1.156

1.1.1.2.1.157

1.1.1.2.1.158

1.1.1.2.1.159

1.1.1.2.1.160

1.1.1.2.1.161

1.1.1.2.1.162
1.1.1.2.1.163

1.1.1.2.1.164
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Mgr. studia
vybraných oborů v
letech 2017 -2020
01_FA: Garant pro
přípravu
reakreditace Bc. a
Mgr. studia
vybraných oborů v
letech 2021 -2022
01_FA: Asistent
garanta pro
přípravu
reakreditace Bc. a
Mgr. studia
vybraných oborů v
letech 2021 -2022
01_FA: pedagog odborník exaktních
předmětů
Deskriptivní
geometrie I a II,
Matematika I a II,
Statika a Nosné
konstrukce
01_FA: Pedagog odborník exaktních
předmětů, sběr
materiálu
01_FA: Pedagog příprava učebního
textu exaktní
předměty
01_FA: Asistent
pedagoga
odborníka
exaktních
předmětů
01_FA: Pedagog
odborník
urbanistické
koncepce
01_FA: Pedagog ateliér urbanismu
01_FA: Asistent
pedagoga
urbanistických
koncepcí
01_FA: Pedagogateliérová výuka
metoda learning by

0,00

0,00

0,00

-132 480,00

0,00

0,00

0,00

-92 000,00

0,00

0,00

0,00

-146 880,00

0,00

0,00

0,00

-64 800,00

0,00

0,00

0,00

-82 080,00

0,00

0,00

0,00

-97 920,00

0,00

0,00

0,00

-259 200,00

0,00

0,00

0,00

-72 000,00

0,00

0,00

0,00

-60 000,00

0,00

0,00

0,00

-110 400,00

1.1.1.2.1.165

1.1.1.2.1.166

1.1.1.2.1.167

1.1.1.2.1.168

1.1.1.2.1.169

1.1.1.2.1.170

1.1.1.2.1.171

1.1.1.2.1.172

1.1.1.2.1.173

1.1.1.2.1.174

1.1.1.2.1.175

10

doing - vedoucí
pracovník
01_FA: Pedagogateliérová výuka
metoda learning by
doing - asistent
vedoucího
pracovníka
01_FA: Pedagogateliérová výuka
metoda learning by
doing
01_FA: Pedagogateliérová výuka
metoda learning by
doing- odborný
asistent
01_FA: Pedagog odborník na
výtvarnou tvorbu
vedoucí pracovník
01_FA: Pedagog odborník na
výtvarnou tvorbu
01_FA: Pedagog odborník
Computing Design
a BIM navrhování vedoucí
01_FA: Pedagog odborník
Computing Design
a BIM navrhování
01_FA: Asistent pro
4 pedagogy
odborníky na
Design Computing
a BIM
01_FA: Grafik
specialista
Computing Design
01_FA: Pedagog
specialista na
interiér a světelný
design
01_FA:
Pedagogický
pracovník
specialista na
prostorové

0,00

0,00

0,00

-80 000,00

0,00

0,00

0,00

-161 280,00

0,00

0,00

0,00

-172 800,00

0,00

0,00

0,00

-103 680,00

0,00

0,00

0,00

-207 360,00

0,00

0,00

0,00

-28 800,00

0,00

0,00

0,00

-230 400,00

0,00

0,00

0,00

-218 880,00

0,00

0,00

0,00

-28 800,00

0,00

0,00

0,00

-288 000,00

0,00

0,00

0,00

-158 400,00

1.1.1.2.1.176

1.1.1.2.1.177

1.1.1.2.1.178

1.1.1.2.1.179

1.1.1.2.1.180

1.1.1.2.1.181

1.1.1.2.1.182

1.1.1.2.1.183

1.1.1.2.1.184

1.1.1.2.1.185
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plánování a
statistické metody vedoucí
01_FA: Asistent
pedagoga pro
prostorové
plánování a
statistické metody
01_FA:
Pedagogický
pracovník
specialista na
prostorové
plánování a
statistické metody
01_FA: Pedagog odborník nauky o
stavbách - vedoucí
01_FA: Pedagog odborník nauky o
stavbách
01_FA: Pedagog ateliérová výuky
nauky o stavbách
01_FA: Pedagog odborník
památková péče a
stavebně historický
průzkum - vedoucí
01_FA: Pedagog příprava celého
bloku
01_FA: Pedagog akademický
pracovník odborník
památková péče a
stavebně historický
průzkum
01_FA: Pedagog odborný asistent odborník
památková péče a
stavebně historický
průzkum
01_FA: Pedagog
odborník designu a
ergonomie a
materiálové
technologie -

0,00

0,00

0,00

-35 200,00

0,00

0,00

0,00

-288 000,00

0,00

0,00

0,00

-57 600,00

0,00

0,00

0,00

-211 200,00

0,00

0,00

0,00

-115 200,00

0,00

0,00

0,00

-30 240,00

0,00

0,00

0,00

-30 240,00

0,00

0,00

0,00

-116 640,00

0,00

0,00

0,00

-116 640,00

0,00

0,00

0,00

-57 600,00

1.1.1.2.1.186

1.1.1.2.1.187

1.1.1.2.1.188

1.1.1.2.1.189

1.1.1.2.1.190

1.1.1.2.1.201
1.1.1.2.1.235
1.1.1.2.1.238

1.1.1.2.1.239

1.1.1.2.1.243

1.1.1.2.1.244
1.1.1.2.1.245
1.1.1.2.1.246
1.1.1.2.1.248
1.1.1.2.1.249

1.1.1.2.1.250
1.1.1.2.1.252
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vedoucí oblasti
úpravy předmětů
programu Design
01_FA: Pedagog odborník na úpravu
předmětů Materiál
a technologie I až V
01_FA: Pedagog odborník na
Anatomii a
ergonomii a
ateliérovou výuku
01_FA: Pedagog příprava Státních
zkoušek (SZ) a
Státních
závěrečných
zkoušek (SZZ)
01_FA: IT odborník tvorba
systému k SZ a SZZ
03_FA: Garant KA
(pro KA8) Fakulta
architektury
odborný garant
odborný garant
01_15_FBMI:
Předmětový
specialista
01_15_FBMI:
Specialista pro
laboratoř
05_FBMI:
Specialista SW zástupce oborové
katedry pro IT
odborný garant
01_FIT: Garant
přípravy programu
02050611_FIT:
Programátor
0211_FIT:
Softwarový analytik
020305_12_FIT:
Koordinátor a
vedení projektu
0412_FIT: Lektor
0711_FIT:
Programátor junior

0,00

0,00

0,00

-311 040,00

0,00

0,00

0,00

-253 440,00

0,00

0,00

0,00

-153 600,00

0,00

0,00

0,00

-108 480,00

0,00

0,00

0,00

-172 800,00

54 503,00
54 503,00
0,00

3,40
3,40
0,00

185 310,20
185 310,20
0,00

-248 533,68
-248 533,68
-2 594 342,80

0,00

0,00

0,00

-611 523,66

0,00

0,00

0,00

-225 097,39

54 503,00
0,00

3,40
0,00

185 310,20
0,00

-248 533,68
-295 200,00

0,00

0,00

0,00

-671 500,00

0,00

0,00

0,00

-391 000,00

0,00

0,00

0,00

-1 012 800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-161 280,00
-273 600,00

1.1.1.2.1.254
1.1.1.2.1.260
1.1.1.2.1.261
1.1.1.2.2.05
1.1.1.2.2.14

1.1.1.2.2.15

1.1.1.2.2.16

1.1.1.2.2.17

1.1.1.2.2.18

1.1.1.2.2.25

1.1.1.2.3.03

1.1.1.2.3.04

1.1.1.2.3.05

1.1.1.2.3.09

1.1.1.2.3.10
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odborný garant
odborný garant
odborný garant
KA05: FEL - PR
specialista
01_FA: Lektor odborné
konzultace
Výtvarná tvorba a
fotografií
01_FA: Konzultant
dopravních
systémů
01_FA: Pedagogpříprava podkladů
prostorové
plánování
01_FA: Externista odborné
konzultace,
recenze, grafik památková péče
01_FA: Externista instruktážní film a
webová stránka památková péče
05_FBMI:
Specialista SW lektor
01_FSv: Odborní
specialisté
zahraničí/praxe
03_FSv: Odborní
specialisté
zahraničí/praxe
04_FSv: Odborní
specialisté
zahraničí/praxe
01_FA: Lektor odborné
konzultace,
recenze exaktní
předměty
01_FA: Lektor konzultant externista
urbanistická
koncepce

54 503,00
54 503,00
54 503,00
0,00

3,40
1,80
1,80
0,00

185 310,20
98 105,40
98 105,40
0,00

-248 533,68
-16 895,93
-16 895,93
-8 503,30

0,00

0,00

0,00

-56 250,00

0,00

0,00

0,00

-33 600,00

0,00

0,00

0,00

-67 200,00

0,00

0,00

0,00

-18 000,00

0,00

0,00

0,00

-13 500,00

0,00

0,00

0,00

-80 387,19

0,00

0,00

0,00

-434 964,00

0,00

0,00

0,00

-233 712,00

0,00

0,00

0,00

-292 140,00

0,00

0,00

0,00

-99 000,00

0,00

0,00

0,00

-90 000,00

1.1.1.2.3.11

1.1.1.2.3.12

1.1.1.2.3.13

1.1.1.2.3.14

1.1.1.2.3.16

1.1.1.2.3.17
1.1.1.2.3.18
1.1.1.2.3.19
1.1.2.1

1.1.3.1

1.2

01_FA: Technik výuka metoda
learning by doing
01_FA: Asistent příprava a sběr
podkladů Design
Computing
01_FA: Konzultant specialista pro
práci se světlem
01_FA: Technik specialista pro
práci se světlem
06_14_FBMI:
Předmětový
specialista
01_FIT: Tvůrce
nového předmětu
01_FIT: Revize
předmětů
010209_FIT:
Programátor
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů
a DPČ
Pojistné na
zdravotní
zabezpečení z platů
a DPČ
Paušální náklady

0,00

0,00

0,00

-18 000,00

0,00

0,00

0,00

-12 000,00

0,00

0,00

0,00

-92 400,00

0,00

0,00

0,00

-66 000,00

324,60

199,80

64 855,08

-120 446,08

0,00

0,00

0,00

-964 062,00

0,00

0,00

0,00

-165 000,00

0,00

0,00

0,00

-749 097,00

18 785 910,48

1,00

18 785 910,48

-13 024 825,28

6 762 927,77

1,00

6 762 927,77

-4 688 937,10

37 812 140,26

-33 613 398,83

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 indikátoru včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce
projektu.
Jedná se o potřebný projekt, jehož příprava, zejména v oblasti rozpočtu, však neodpovídá jeho
závažnosti a požadovaným finančním prostředkům. Po navržených úpravách lze předpokládat jeho
úspěšnou realizaci.

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
z hlediska jednotlivých klíčových aktivit:
-

KA č. 01: Řízení projektu – Komise zavazuje žadatele k zapracování krácení navrženého
v 1. kroku věcného hodnocení.

-

KA č. 02: Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy - podpora nových metod
výuky, nové metody ve vzdělávání (e-learning a podpůrné aktivity), modernizace
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softwarového vybavení na celoškolské úrovni – Komise zavazuje žadatele k zapracování
krácení navrženého v 1. kroku věcného hodnocení.
-

KA č. 03: Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy - dlouhodobý
důvěryhodný digitální elektronický archiv a úložiště – Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí
celé klíčové aktivity č. 03 na základě komplementarity s projektem s reg. č.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002517, který nebyl doporučen do 2. kroku hodnocení. Komise
zavazuje žadatele k vyškrtnutí následujících položek rozpočtu:
1.1.1.2.1.008 odborný garant
1.1.1.2.1.009 KA03: analytik
1.1.1.2.1.010 KA03: programátor
1.1.1.2.1.011 KA03: tester
1.1.1.2.1.012 KA03: metodik
1.1.1.2.1.013 KA03: lektor

-

KA č. 04: Systémy vnitřního zajišťování kvality, provádění vnějších hodnocení kvality, rozvoj
lidských zdrojů pro zajišťování kvality, nastavení systému monitoringu a hodnocení,
evaluace systému hodnocení kvality externím subjektem – Komise zavazuje žadatele
k zapracování krácení navrženého v 1. kroku věcného hodnocení.

-

KA č. 05: Monitoring potřeb trhu práce, spolupráce s praxí, posilování vazeb mezi ČVUT a
absolventy – Komise zavazuje žadatele k zapracování krácení navrženého v 1. kroku věcného
hodnocení.

-

KA č. 06: Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb - podpora studentů se
specifickými potřebami – Komise ponechává aktivitu beze změny.

-

KA č. 07: Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy - zvyšování personálních
kapacit a pedagogických kompetencí pracovníků – Komise zavazuje žadatele k zapracování
krácení navrženého v 1. kroku věcného hodnocení.

-

KA č. 08: Internacionalizace VŠ prostředí – rozvoj partnerství, podpora mobility, hostující
profesoři a přednáškové cykly – Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí dílčí aktivity Fakulty
stavební č. 01 Zajištění společné výuky českých a zahraničních studentů na Fakultě stavební
ČVUT v Praze vedené v angličtině na základě komplementarity s projektem s reg. č.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002387, který nebyl doporučen do 2. kroku hodnocení. Komise
konstatuje, že dílčí aktivitu nelze realizovat bez komplementárního projektu. Komise zavazuje
žadatele k vyškrtnutí následující položek z rozpočtu:
1.1.1.2.1.085 odborný garant
1.1.1.2.1.086 01_FSv: Garant pro atelier (K08)
1.1.1.2.1.087 01_FSv: Garant pro projekt (K08)
1.1.1.2.3.03 01_FSv: Odborní specialisté zahraničí/praxe

-

KA č. 09: Adaptace studijního prostředí - zpřístupnění studia na VŠ – vyrovnávací a přípravné
kurzy, revize systému přijímacího řízení, spolupráce se SŠ – dílčí aktivita Fakulty
elektrotechnické č. 04 Zpřístupnění studia na VŠ se skládá z 9 podaktivit. Podaktivity
d): Spolupráce se středními školami - Fyzikální laboratoře pro středoškoláky, fyzikálně
zaměřené přednášky; e): Modernizace laboratoře pro základní kurzy fyziky ve výuce na FEL
a f): Makerspace (otevřená dílna) jsou závislé na komplementárním projektu s reg. č.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002428, který nebyl doporučen do 2. kroku hodnocení. Komise
shledává riziko v materiálně technickém zabezpečení těchto podaktivit a zavazuje žadatele
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k jejich vyškrtnutí. Komise tedy zavazuje žadatele k snížení počtu jednotek u následujících
položek o 30%:
1.1.1.2.1.135 04_FEL: odborný garant
1.1.1.2.1.142 04_FEL: garant
-

KA č. 08 a 09 – v 1. kroku hodnocení Komise upozornila žadatele na nesoulad různých příloh
souvisejících s Fakultou architektury a danými klíčovými aktivitami. Na základě
komplementarity s projektem reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002172, který nebyl
doporučen do 2. kroku hodnocení, Komise zavazuje žadatele ke krácení relevantních položek
z rozpočtu. Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí položek:
1.1.1.2.1.152 odborný garant,
1.1.1.2.1.190 03_FA: Garant KA (pro KA8) Fakulta architektury,
1.1.1.2.1.191 03_FA: Pedagog - zajištění kontaktů se zahraničními lektory a příprava
spolupráce,
1.1.1.2.1.192 03_FA: Zajištění výjezdů a spolupráce s universitami
nebo položek
1.1.1.2.2.19 03_FA: Zahraniční pedagog - expert konzultant,
1.1.1.2.2.20 03_FA: překlady dokumentů na základě opravy relevantních příloh.
Vhledem k nemožnosti přesně identifikovat položky v rozpočtu není tento návrh zapracován
v požadovaných úpravách rozpočtu po 2. kroku věcného hodnocení.

-

KA č. 10: Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy - výuka v cizím jazyce –
dílčí aktivita Fakulty stavební č. 02 Rozšíření nabídky předmětů vyučovaných v anglickém
jazyce na Fakultě stavební ČVUT v Praze je komplementární se 4 projekty výzvy 02_16_016
ERDF výzva pro vysoké školy. Na základě komplementarity s projekty reg. č.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002528 a CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002387, které nebyly
doporučeny do 2. kroku hodnocení, Komise zavazuje žadatele ke krácení následujících položek
o 50 % v počtu jednotek:
1.1.1.2.1.088 02_FSv: Garant pro nové předměty v AJ (KA10)
1.1.1.2.1.089 02_FSv: Odborní specialisté pro nové předměty v AJ (KA10)

-

KA č. 11: Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy - modernizace
softwarového vybavení (specializované vybavení laboratoří) – dle popisu dílčí aktivity
Fakulty elektrotechnické č. 06 Modernizace SW (specializované vybavení laboratoří) pouze
dvě podaktivity ze šesti nejsou navázány na komplementární projekt ve výzvě 02_16_016
ERDF výzva pro vysoké školy. Na základě komplementarity s projektem reg. č.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002428, který nebyl doporučen do 2. kroku hodnocení, Komise
zavazuje žadatele ke krácení následujících položek poměrně o 30 % v počtu jednotek:
1.1.1.2.1.137 06_FEL: odborný garant
1.1.1.2.1.144 06_FEL: garant
Dále na základě komplementarity s projektem reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002154,
který nebyl doporučen do 2. kroku hodnocení, Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí dílčí
aktivity Fakulty biomedicínského inženýrství č. 05 Zvýšení praktických dovedností a návyků
studentů při využití programových produktů při výuce a řešení aktuálních praktických
problémů na Fakultě biomedicínského inženýrství. Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí
následujících položek z rozpočtu:
1.1.1.2.1.243 05_FBMI: Specialista SW - zástupce oborové katedry pro IT
1.1.1.2.2.25 05_FBMI: Specialista SW – lektor
Položky 1.1.1.2.1.238 01_15_FBMI: Předmětový specialista a 1.1.1.2.1.239 01_15_FBMI:
Specialista pro laboratoř Komise vyřadila z rozpočtu v 1. kroku hodnocení.
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Dále na základě komplementarity s projektem reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002537,
který nebyl doporučen do 2. kroku hodnocení, Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí dílčí
aktivity Fakulty informačních technologií č. 06 Podpora moderní výuky v laboratoři datových
věd a rozšíření vybavení. Související položky rozpočtu 1.1.1.2.1.246 02050611_FIT:
Programátor a 1.1.1.2.1.249 020305_12_FIT: Koordinátor a vedení projektu Komise vyřadila
z rozpočtu v 1. kroku hodnocení.
-
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KA č. 12: Tvorba nových a úprava obsahu stávajících bakalářských a magisterských
studijních programů/oborů – na základě komplementarity s projekty reg. č.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002528 a CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002387, které nebyly
doporučeny do 2. kroku hodnocení, Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí dílčích aktivit
Fakulty stavební č. 03 Akreditace nových magisterských studijních programů v anglickém
jazyce na Fakultě stavební ČVUT v Praze a č. 04 Zajištění akreditace studijních programů
na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Komise konstatuje, že návaznost dílčích aktivit
na nepodpořené komplementární projekty je značná a je tedy ohrožena jejich proveditelnost.
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí následujících položek z rozpočtu:
1.1.1.2.1.090 03_FSv: Garant Architecture (KA12)
1.1.1.2.1.093 03_FSv: Garant CE - Fire (KA12)
1.1.1.2.1.092 03_FSv: Garant CE - Management (KA12)
1.1.1.2.1.091 03_FSv: Garant CE - Water (KA12)
1.1.1.2.3.04 03_FSv: Odborní specialisté zahraničí/praxe
1.1.1.2.1.094 04_FSv: Garant akreditace 1 (KA12)
1.1.1.2.1.095 04_FSv: Garant akreditace 2 (KA12)
1.1.1.2.1.096 04_FSv: Garant akreditace 3 (KA12)
1.1.1.2.1.097 04_FSv: Garant akreditace 4 (KA12)
1.1.1.2.1.098 04_FSv: Garant akreditace 5 (KA12)
1.1.1.2.1.099 04_FSv: Garant akreditace 6 (KA12)
1.1.1.2.1.100 04_FSv: Garant BIM/GIS (KA12)
1.1.1.2.3.05 04_FSv: Odborní specialisté zahraničí/praxe
Dále na základě komplementarity s projektem reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002428,
který nebyl doporučen do 2. kroku hodnocení, Komise zavazuje k vyškrtnutí dílčích aktivit
Fakulty elektrotechnické č. 01 Příprava nových bc. a mgr. studijních programů a oboru na FEL
ČVUT a č. 02 Rozvoj současných bakalářských a magisterských studijních programů na FEL
ČVUT. Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí následujících položek z rozpočtu:
1.1.1.2.1.132 01_FEL: odborný garant
1.1.1.2.1.133 02_FEL: odborný garant
1.1.1.2.1.139 01_FEL: garant
1.1.1.2.1.140 02_FEL: garant
Dále na základě komplementarity s projektem reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002172,
který nebyl doporučen do 2. kroku hodnocení, Komise zavazuje k vyškrtnutí dílčí aktivity
Fakulty architektury č. 01 Úprava obsahu výuky v bakalářských a magisterských programech
Architektura a urbanismus a Design na FA ČVUT. Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí
následujících položek z rozpočtu:
1.1.1.2.1.153 až 1.1.1.2.1.189
1.1.1.2.2.14 až 1.1.1.2.2.18
1.1.1.2.3.09 až 1.1.1.2.3.14
Dále na základě komplementarity s projektem reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002154,
který nebyl doporučen do 2. kroku hodnocení, Komise zavazuje k vyškrtnutí dílčích aktivit
Fakulty biomedicínského inženýrství č. 08, 09, 10, 11, 13 a 14. Komise zavazuje žadatele
ke krácení položky 1.1.1.2.3.16 06_14_FBMI: Předmětový specialista poměrně o 60 % v počtu
jednotek vzhledem k zachování poměru podpořených dílčích aktivit k nepodpořeným dílčím

aktivitám dané fakulty. Položky v rozpočtu související s relevantními dílčími aktivitami
1.1.1.2.1.238 01_15_FBMI: Předmětový specialista a 1.1.1.2.1.239 01_15_FBMI: Specialista
pro laboratoř Komise vyřadila z rozpočtu v 1. kroku hodnocení.
Dále na základě komplementarity s projektem reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002521,
který nebyl doporučen do 2. kroku hodnocení, Komise zavazuje k vyškrtnutí dílčí aktivity
Fakulty informačních technologií č. 01 Příprava nového bakalářského studijního programu
Počítačová bezpečnost pro praxi. Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí následujících položek
z rozpočtu:
1.1.1.2.1.245 01_FIT: Garant přípravy programu
1.1.1.2.3.17 01_FIT: Tvůrce nového předmětu
1.1.1.2.3.18 01_FIT: Revize předmětů
Položku 1.1.1.2.3.19 010209_FIT: Programátor Komise vyřadila z rozpočtu v 1. kroku
hodnocení.
-

KA č. 13: Adaptace studijního prostředí - podpora stáží studentů – na základě
komplementarity
s
projekty
reg.
č.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002528
a
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002387, které nebyly doporučeny do 2. kroku hodnocení,
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí dílčích aktivit Fakulty stavební č. 05 Vytvoření
komplexní podpory pro ateliérovou tvorbu na Fakultě stavební ČVUT v Praze a č. 06 Podpora
týmové výuky v semestrálních projektech různých oborů a programů na Fakultě stavební
ČVUT v Praze. Související položky rozpočtu 1.1.1.2.1.101 až 1.1.1.2.1.110 Komise vyřadila
z rozpočtu v 1. kroku hodnocení.

-

KA č. 14: Podpora přípravných procesů pro získání akreditací - akreditační systém ČVUT –
vzhledem k nepodpořeným výše uvedeným dílčím aktivitám jednotlivých fakult Komise
zavazuje žadatele ke krácení položek 1.1.1.2.1.067 až 1.1.1.2.1.077. Dle žádosti o podporu
jsou tyto položky souhrnně alokovány ve výši 1 454 700,- Kč. Komise zavazuje žadatele
ke krácení této souhrnné částky o 30 %, a to dle vlastního uvážení žadatele ve vazbě
na nepodpořené dílčí aktivity. Tento návrh není zobrazen v požadovaných úpravách rozpočtu
po 2. kroku věcného hodnocení.

-

KA č. 15: Zavádění a rozvoj efektivních principů řízení – rozvoj kapacit a znalostí řídících
a dalších pracovníků, hodnocení pracovníků, zkvalitňování strategického a projektového
řízení) – Komise zavazuje žadatele k zapracování navrženého krácení v 1. kroku věcného
hodnocení.

-

Realizační (administrativní) tým – nad rámec doporučení Komise v 1. kroku hodnocení
ponechat v kapitole 1.1.1.1 Realizační tým pouze pozice vztahující se pouze ke KA 01, Komise
zavazuje žadatele k vyškrtnutí následujících položek vzhledem k nepodpoření výše uvedených
dílčích aktivit:
1.1.1.1.1.12 01_FEL: administrativní pracovník
1.1.1.1.1.13 02_FEL: administrativní pracovník
1.1.1.1.1.15 04_FEL: administrativní pracovník
1.1.1.1.1.17 06_FEL: administrativní pracovník

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
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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:
1.1.4.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
1.1.4.4 FKSP
Na základě krácení v kapitole 1.1 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující
položky:
1.2 Paušální náklady
V souvislosti s komplementárními projekty, které nebyly doporučeny k postupu do 2. kroku
hodnocení, a na základě výše uvedených změn Komise zavazuje žadatele k úpravám cílových hodnot
relevantních indikátorů projektu, které jsou přímo navázány na krácené dílčí aktivity, a to v rozsahu,
který odpovídá krácení dílčích aktivit konkrétních fakult žadatele. Komise zavazuje žadatele
k transparentní kvantifikaci upravených cílových hodnot indikátorů na základě přílohy č. 18 Popis
indikátorů ESF v návaznosti na dílčí projekty.
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

České vysoké učení technické v Praze

Název projektu

Laboratoř zpracování obrazu

Registrační číslo

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002551

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
8

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

10 980 596,00 Kč
1 232 925,60 Kč
9 747 670,40 Kč
0,- Kč
9 747 670,40 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 7. 2. 2017 (výzva č. 15/16).
Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a jeho 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.

21

Pořadové číslo

3.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Modernizace laboratorní výuky v bakalářských a
magisterských studijních programech FS ČVUT v Praze
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002446

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
8

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

328 471 780,00 Kč
84 528 232,00 Kč
243 943 548,00 Kč
0,- Kč
243 943 548,00 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 7. 2. 2017 (výzva č. 15/16).
Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a jeho 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.

23

Pořadové číslo

4.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Laboratoř pro rozvoj bakalářského studijního
programu Fyzioterapeut (Fyzioterapie pro imobilní
nemocné)
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002177

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
8

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

30 783 961,69 Kč
7 169 531,64 Kč
23 614 430,05 Kč
0,- Kč
23 614 430,05 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 7. 2. 2017 (výzva č. 15/16).
Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a jeho 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

5.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Laboratoř pro rozvoj bakalářského studijního
programu Zdravotní laborant (Zavedení moderních
laboratorních technik při přípravě zdravotních
laborantů)
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002182

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
79
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
8

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

8 931 201,74 Kč
2 430 656, 56 Kč
6 500 545,18 Kč
0,- Kč
6 500 545,18 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 7. 2. 2017 (výzva č. 15/16).
Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a jeho 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
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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

6.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Laboratoř pro rozvoj magisterského studijního
programu Civilní nouzové plánování (Simulované a
praktické metody výuky předmětů krizového řízení a
urgentní medicíny)
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002181

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
79
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
8

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

20 623 537,43 Kč
2 700 486,56 Kč
17 923 050,87 Kč
0,- Kč
17 923 050,87 Kč

Komentář Komise
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení 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 7. 2. 2017 (výzva č. 15/16).
Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a jeho 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
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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

7.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze

Název projektu

Infrastrukturní a laboratorní vybavení FD ČVUT

Registrační číslo

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002482

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
8

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

54 041 242,85 Kč
10 605 062,00 Kč
43 436 180,85 Kč
0,- Kč
43 436 180,85 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 7. 2. 2017 (výzva č. 15/16).
Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a jeho 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;
30





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

České vysoké učení technické v Praze
Obnova infrastruktury laboratoří Stavební fakulty
ČVUT
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002526

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
68
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
8

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

98 259 601,46 Kč
30 878 927,81 Kč
67 380 673,65 Kč
0,- Kč
67 380 673,65 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 9. 2. 2017 (výzva č. 15/16).
Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a jeho 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

České vysoké učení technické v Praze
Laboratoře pro špičkové bakalářské a magisterské
obory
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002357

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
79
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
8

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

115 690 774,00 Kč
30 650 901,20 Kč
85 039 872,80 Kč
0,- Kč
85 039 872,80 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 9. 2. 2017 (výzva č. 15/16).
Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a jeho 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:

34






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

10.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Laboratoř inteligentních vestavných systémů na FIT
ČVUT v Praze
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002533

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
8

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

9 565 152,00 Kč
3 285 239,97 Kč
6 279 912,03 Kč
0,- Kč
6 279 912,03 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 s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 9. 2. 2017 (výzva č. 15/16).
Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a jeho 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:

36






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.

37

Pořadové číslo

11.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Obnova a optimalizace umístění infrastruktury pro
dálkový průzkum země
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002527

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
8

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

4 056 793,34 Kč
671 573,74 Kč
3 385 219,60 Kč
0,- Kč
3 385 219,60 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 9. 2. 2017 (výzva č. 15/16).
Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a jeho 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:

38






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

České vysoké učení technické v Praze
Infrastruktura pro biomedicínské inženýrství III. stavba
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002155

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
8

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

122 402 087,00 Kč
2 266 712,00 Kč
120 135 375,00 Kč
0,- Kč
120 135 375,00 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 9. 2. 2017 (výzva č. 15/16).
Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a jeho 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:

40






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.

41

Pořadové číslo

13.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Posílení infrastruktury pro výzkumně orientované
studijní programy v oblasti molekulární medicíny
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002156

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
83
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
1
projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
7

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

1

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nedoporučena

Požadovaná výše finanční podpory

60 981 442,45 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 reg. č.
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002157, viz Zápis z jednání Komise dne 2. 3. 2017 (výzva č. 17/18),
Komise konstatuje, že žádost o podporu nesplňuje vazbu na komplementární žádost o podporu, viz
kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.
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Pořadové číslo

14.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Mezinárodní doktorský program vysokoteplotního
plazmatu a jaderné fúze
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002247

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
90
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
1
projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
7

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

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

8 797 572,00 Kč
2 064 350,40 Kč
6 733 221,60 Kč
0,- Kč
6 733 221,60 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 2. 3. 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

České vysoké učení technické v Praze
Laboratoř horkého plazmatu a fúzní techniky
PlasmaLab@CTU
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002248

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
88
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
1
projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
7

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

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

27 987 026,00 Kč
4 530 295,20 Kč
23 456 730,80 Kč
0,- Kč
23 456 730,80 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 2. 3. 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

16.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Nový výzkumně zaměřený doktorský program
Kvantové technologie
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002354

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
91
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
1
projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
7

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

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

11 358 217,08 Kč
5 225 129,00 Kč
6 133 088,08 Kč
0,- Kč
6 133 088,08 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 2. 3. 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

17.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Výpočetní a technická infrastrukturní platforma pro
realizaci nového doktorského programu Kvantové
technologie
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002278

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
88
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
1
projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
7

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

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

65 150 785,00 Kč
9 610 804,75 Kč
55 539 980,25 Kč
0,- Kč
55 539 980,25 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 2. 3. 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

18.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Vznik doktorského studijního programu Smart Cities
a rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů
na ČVUT FD
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002565

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
91
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
1
projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
7

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

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

5 268 746,00 Kč
1 046 808,00 Kč
4 221 938,00 Kč
0,- Kč
4 221 938,00 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 2. 3. 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

19.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze

Název projektu

Tvorba a rozvoj měřicích laboratoří ČVUT FD

Registrační číslo

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002589

Výsledný počet bodů
86
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
1
projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
7

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

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

23 379 770,00 Kč
1 901 439,90 Kč
21 478 330,10 Kč
0,- Kč
21 478 330,10 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 2. 3. 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

20.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Modernizace a rozšíření Laboratoří K621 ČVUT
Fakulty dopravní
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002187

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
65
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
1
projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
7

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

1

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nedoporučena

Požadovaná výše finanční podpory

2 362 868,40 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 reg. č.
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002189, viz Zápis z jednání Komise dne 3. 3. 2017 (výzva č. 17/18),
Komise konstatuje, že žádost o podporu nesplňuje vazbu na komplementární žádost o podporu, viz
kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.
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Pořadové číslo

21.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Rozvoj a transformace doktorského studia na ČVUT
FEL
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002185

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
76
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
1
projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
7

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

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

14 874 493,54 Kč
6 371 904,98 Kč
8 502 588,56 Kč
0,- Kč
8 502 588,56 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 3. 3. 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

22.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Výzkumná infrastruktura pro doktorské studijní
programy na ČVUT FEL
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002280

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
67
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
1
projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
7

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

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

381 525 482,52 Kč
181 548 451,27 Kč
199 977 031,25 Kč
0,- Kč
199 977 031,25 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 3. 3. 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

23.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Inovace doktorského studijního programu Strojní
inženýrství
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002618

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
91
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

7

0

0

1

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nedoporučena

Požadovaná výše finanční podpory

14 377 381,20 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 projektů reg. č.
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002612 a CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002638, viz Zápis z jednání
Komise ze dne 3. 3. 2017 (výzva č. 17/18). Žadatel v příloze č. 12 Materiálně‐technické a infrastrukturní
zabezpečení aktivit projektu uvádí přímou souvislost všech tří komplementárních projektů
(CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002618,
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002612
a
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002638). Komise konstatuje, že žádost o podporu není po zapracování
výhrad v souladu s komplementárními žádostmi o podporu realizovatelná v požadované kvalitě, jak
uvádí sám žadatel v příloze č. 12 na str. 2.
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Pořadové číslo

24.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze

Název projektu

Letectví a kosmické technologie

Registrační číslo

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002666

Výsledný počet bodů
90
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

7

0

0

1

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nedoporučena

Požadovaná výše finanční podpory

14 915 698,07 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 reg. č.
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002620, viz Zápis z jednání Komise ze dne 3. 3. 2017 (výzva č. 17/18),
Komise konstatuje, že žádost o podporu není po zapracování výhrad v souladu s komplementární
žádostí o podporu realizovatelná v požadované kvalitě. Žadatel uvádí přímou souvislost obou
komplementárních
projektů
(CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002666
CZ
a
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002620) v příloze č. 12 Materiálně‐technické a infrastrukturní
zabezpečení aktivit projektu a v příloze č. 14 Analýza rizik.
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Pořadové číslo

25.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Řízení rizik a bezpečnost složitých technologických
objektů
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002649

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
66
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

7

0

0

1

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory
13 560 492,74 Kč
Celková
minimální
výše
krácených
finančních prostředků po 1. kroku věcného 4 778 757,54 Kč
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
8 781 735,20 Kč
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 2. kroku věcného
0,- Kč
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
8 781 735,20 Kč
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení
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 3. 3. 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

26.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze

Název projektu

Biomedicínské inženýrství pro znalostní ekonomiku

Registrační číslo

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002242

Výsledný počet bodů
82
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
1
projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
7

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

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

14 997 854,21 Kč
7 287 604,11 Kč
7 710 250,10 Kč
0,- Kč
7 710 250,10 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 6. 3. 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

27.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Modernizace
laboratoří
pro
biomedicínské
inženýrství
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002244

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
75
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
1
projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
7

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

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

45 000 000,00 Kč
13 086 621,97 Kč
31 913 378,03 Kč
0,- Kč
31 913 378,03 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 s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 6. 3. 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

28.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a
forenzní analýzy jaderných materiálů
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002367

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
90
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
1
projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
7

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

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

13 045 615,63 Kč
3 202 632,16 Kč
9 842 983,47 Kč
0,- Kč
9 842 983,47 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 6. 3. 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.

67

Pořadové číslo

29.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Laboratoře pro doktorský studijní program
Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a
forenzní analýzy jaderných materiálů
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002370

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
88
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
1
projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
7

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

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

40 643 821,24 Kč
8 594 429,40 Kč
32 049 391,84 Kč
0,- Kč
32 049 391,84 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 6. 3. 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

30.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Asistivní technologie pro udržitelný rozvoj a aktivní
život seniorů a handicapovaných osob
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002360

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
90
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
1
projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
7

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

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

4 736 529,00 Kč
0,- Kč
4 736 529,00 Kč
0,- Kč
4 736 529,00 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 6. 3. 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

31.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Modernizace a adaptace laboratoří pro oblast
asistivních technologií
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002561

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
89
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
1
projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
7

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

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

8 465 243,50 Kč
985 500,00 Kč
7 479 743,50 Kč
0,- Kč
7 479 743,50 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 6. 3. 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

32.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze

Název projektu

Přístrojová a počítačová podpora procesů v medicíně

Registrační číslo

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002363

Výsledný počet bodů
79
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
1
projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
7

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

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

14 862 593,73 Kč
4 892 232,80 Kč
9 970 360,93 Kč
0,- Kč
9 970 360,93 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 6. 3. 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.

74

Pořadové číslo

33.

Název žadatele

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
SIMULAČNÍ CENTRUM VŠEOBECNÉ
NEMOCNICE V PRAZE
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002568

Název projektu
Registrační číslo

FAKULTNÍ

Výsledný počet bodů
73
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
1
projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
7

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

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

778 168 932,27 Kč
88 892 927,70 Kč
689 276 004,57 Kč
0,- Kč
689 276 004,57 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 6. 3. 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;

75



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

34.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Rozvoj výzkumně orientovaných studijních programů
v oblasti vodohospodářského a environmentálního
inženýrství
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002272

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
71
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
8

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

13 911 726,05 Kč
4 945 530,45 Kč
8 966 195,60 Kč
0,- Kč
8 966 195,60 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 6. 3. 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.

78

Pořadové číslo

35.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Modernizace a doplnění infrastruktur výzkumně
zaměřených programů v oblasti vodního hospodářství
a environmentálního inženýrství
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002626

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
75
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
8

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

78 233 104,65 Kč
15 621 338,12 Kč
62 611 766,53 Kč
0,- Kč
62 611 766,53 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 6. 3. 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;

79



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

36.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Podpora akreditace modifikovaného výzkumně
orientovaného studijního programu Konstrukce a
dopravní stavby
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002270

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
74
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
8

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

13 805 719,30 Kč
6 404 344,94 Kč
7 401 374,36 Kč
0,- Kč
7 401 374,36 Kč

Komentář Komise
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení 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 7. 3. 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

37.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Zajištění výzkumné infrastruktury pro potřeby nově
akreditovaného upraveného programu Konstrukce a
dopravní stavby
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002391

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
67
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
8

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

55 344 436,02 Kč
26 525 917,06 Kč
28 818 518,96 Kč
0,- Kč
28 818 518,96 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 7. 3. 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

38.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Podpora akreditace výzkumně orientovaného
studijního programu Pozemní stavby
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002271

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
75
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
8

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

14 219 782,51 Kč
7 076 947,36 Kč
7 142 835,15 Kč
0,- Kč
7 142 835,15 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 7. 3. 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

39.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Inovovaná laboratorní a zkušební infrastruktura pro
doktorský studijní program Pozemní stavby
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002625

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 Pro
Žádosti o podporu
8
Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory
67 641 826,41 Kč
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 1. kroku věcného
27 629 154,52 Kč
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
40 012 671,89 Kč
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 2. kroku věcného
0,- Kč
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
40 012 671,89 Kč
po 1. a 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 7. 3. 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

40.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Rozvoj výzkumně orientovaného studijního programu
Fyzikální a materiálové inženýrství (CZ/ENG)
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002274

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 Pro
Žádosti o podporu
8

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

13 599 795,64 Kč
6 617 421,01 Kč
6 982 374,63 Kč
0,- Kč
6 982 374,63 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 7. 3. 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

41.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Vytvoření infrastruktury pro inovovaný doktorský
studijní program Fyzikální a materiálové inženýrství
(CZ/ENG)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002623

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
86
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
8

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

33 947 491,53 Kč
11 715 080,30 Kč
22 232 411,23 Kč
0,- Kč
22 232 411,23 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 7. 3. 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

42.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Inovace stávajícího doktorského studijního programu
Architektura a stavitelství a vytvoření nových
architektonických programů
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002393

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
8

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

14 684 328,69 Kč
6 102 012,29 Kč
8 582 316,40 Kč
0,- Kč
8 582 316,40 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 7. 3. 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

43.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Smart vybavení pro Postgraduální
inkubátor
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002384

Název projektu
Registrační číslo

studentský

Výsledný počet bodů
76
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
8

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

6 224 834,62 Kč
2 814 527,07 Kč
3 410 307,55 Kč
0,- Kč
3 410 307,55 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 7. 3. 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

44.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Zavedení akreditovaného adaptovaného studijního
doktorského programu Geodézie a Kartografie
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002679

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
8

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

10 033 763,10 Kč
4 395 864,57 Kč
5 637 898,53 Kč
0,- Kč
5 637 898,53 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 7. 3. 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

45.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Zajištění výzkumné infrastruktury pro potřeby nově
akreditovaného upraveného programu Geodézie a
Kartografie
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002390

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
8

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

21 799 986,98 Kč
7 753 567,32 Kč
14 046 419,66 Kč
0,- Kč
14 046 419,66 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 7. 3. 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 6. 4. 2017

Zápis vyhotovila: Ing. Irena Havlová

Podpis předsedy Komise
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