Oprava zápisu z jednání Hodnoticí komise Řídicího orgánu OP VVV
Datum konání: 28. 3. 2017
Číslo výzvy: 02_16_015
II. Projednávané Žádosti o podporu
Pořadové číslo

1.

Název žadatele

Vysoké učení technické v Brně

Název projektu

Moderní a otevřené studium techniky

Registrační číslo

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430

Výsledný počet bodů
82
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
5
Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory
249 984 025,40 Kč
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 1. kroku věcného
59 754 273,94 Kč
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
190 229 751,47 Kč
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 2. kroku věcného
26 890 929,81 Kč
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
163 338 821,65 Kč
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení
Požadované úpravy rozpočtu po 1. kroku věcného hodnocení
Kód
1.1.1.1.1
1.1.1.2.1

Název položky

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Platy
Platy

Celkem
19 151 205,75
76 404 669,38

Rozdíl konečné
částky a částky
ze žádosti o
podporu
-6 383 735,25
-25 468 223,13

Požadované úpravy rozpočtu po 2. kroku věcného hodnocení
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1
1.1.1.2.1
1.1.1.2.1.1
1.1.1.2.1.2
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Platy
A1 Řízení projektu
Platy
A2 Modernizace a
zkvalitnění výuky
A3 tvorba nových a
úprava stávajících

22 981 649,85

1,00

25 872 949,70

1,00

17 236 237,39
22 981 649,85
65 290 789,22
25 872 949,70

17 076 029,44

1,00

17 076 029,44

-8 298 703,61
-2 553 291,15
-36 582 103,28
-3 690 467,07
-2 724 670,80

1.1.1.2.1.4
1.1.1.2.1.5

1.1.1.2.1.6
1.1.1.2.1.8
1.1.1.2.3
1.1.1.2.3.1
1.1.1.2.3.2

1.1.1.2.3.4
1.1.1.2.3.6
1.1.2.1

1.1.3.1

1.2

studijních programů
pro potřeby trhu
práce
A5 Posílení
internacionalizace
A6 Zlepšení
dostupnosti
poradenských a
asistenčních služeb
A7 Adaptace
studijního prostředí
A9 Efektivita řízení
univerzity
DPP
A2 Modernizace a
zkvalitnění výuky
A3 tvorba nových a
úprava stávajících
studijních programů
pro potřeby trhu
práce
A5 Posílení
internacionalizace
A7 Adaptace
studijního prostředí
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů
a DPČ
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů
a DPČ
Paušální náklady

10 734 097,44

1,00

10 734 097,44

-2 450 295,00

2 583 990,00

1,00

2 583 990,00

-368 055,00

5 597 294,40

1,00

5 597 294,40

-1 478 169,00

2 619 450,00

1,00

2 619 450,00

-4 106 850,00

1 526 850,00

1,00

4 275 180,00
1 526 850,00

-1 749 150,00
-605 280,00

973 830,00

1,00

973 830,00

-725 400,00

1 189 500,00

1,00

1 189 500,00

-218 400,00

58 500,00

1,00

58 500,00

-200 070,00

20 631 756,65

1,00

20 631 756,65

-11 220 201,73

7 427 432,39

1,00

7 427 432,39

-4 039 272,63

46 668 234,76

-24 755 772,50

Komentář Komise po 1. kroku věcného hodnocení
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami. Konkrétní návrhy
na úpravy rozpočtu a indikátorů včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce
projektu.
Projekt je poměrně kvalitně zpracován a lze předpokládat úspěšnou realizaci. Jeho slabou stránkou je
nadhodnocený rozpočet. Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu
podpory rozpoložkovat rozpočet.

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:
Rozpočet projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430 není členěn na jednotlivé pozice, nýbrž na
jednotlivé aktivity. Členění dle jednotlivých pozic a součástí žadatele je uvedeno v příloze č. 15
Podrobný rozpočet projektu, list Rozpočet. Komise při krácení položek rozpočtu vycházela z této
přílohy.

2

Komise navrhuje v souvislosti s nepodpořením komplementárního projektu reg. č.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002548 v rámci 1. kroku hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne
24. 1. 2017 (výzva č. 15/16) následující úpravy:
Na základě informací uvedených žadatelem v příloze č. 8 Materiálně-technické zabezpečení aktivit a
v příloze č. 17 Popis Klíčových aktivit dochází ke krácení aktivit projektu FSI A2 01 a 02, A3 01 a 02, A5
01, 02 a 03, A6 02, A7 01. Komise krátí v plném rozsahu následující podpoložky uvedené v příloze
v příloze č. 15 Podrobný rozpočet projektu, list Rozpočet:
1.1.1.2.1.1.1.8 A2 FSI 01
1.1.1.2.1.1.2.6 A2 FSI 02
1.1.1.2.1.2.1.4 A3 FSI 01
1.1.1.2.1.2.2.7 A3 FSI 02
1.1.1.2.1.4.1.6 A5 FSI 01
1.1.1.2.1.4.2.4 A5 FSI 02
1.1.1.2.1.4.3.7 A5 FSI 03
1.1.1.2.1.5.2.1 A6 FSI 02
1.1.1.2.1.6.1.5 A7 FSI 01
1.1.1.2.3.2.2.3 A3 FSI 02
Tyto podpoložky jsou zahrnuty a kráceny v následujících položkách rozpočtu:
1.1.1.2.1.1 A2 Modernizace a zkvalitnění výuky
1.1.1.2.1.2 A3 tvorba nových a úprava stávajících studijních programů pro potřeby trhu práce
1.1.1.2.1.4 A5 Posílení internacionalizace
1.1.1.2.1.5 A6 Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb
1.1.1.2.1.6 A7 Adaptace studijního prostředí
1.1.1.2.3.2 A3 tvorba nových a úprava stávajících studijních programů pro potřeby trhu práce
Komise krátí podpoložku 1.1.1.1.1.1.1.9 A1 FSI 01 o 75 % z důvodu snížené administrativní náročnosti
projektu vzhledem ke krácení aktivit FS1 A2 01 a 02, A3 01 a 02, A5 01, 02 a 03, A6 02, A7 01.
Podpoložka je zohledněna v položce rozpočtu 1.1.1.1.1.1 A1 Řízení projektu.

Komise navrhuje v souvislosti s nepodpořením komplementárního projektu reg. č.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002444 v rámci 1. kroku hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne
24. 1. 2017 (výzva č. 15/16) následující úpravy:
Na základě informací uvedených žadatelem v příloze č. 8 Materiálně-technické zabezpečení aktivit
a v příloze č. 17 Popis Klíčových aktivit dochází ke krácení aktivit projektu FaVU A2 01 a 02, A5 03.
Komise krátí v plném rozsahu následující podpoložky uvedené v příloze v příloze č. 15 Podrobný
rozpočet projektu, list Rozpočet:
1.1.1.2.1.1.1.3 A2 FaVU 01
1.1.1.2.1.1.2.2 A2 FaVU 02
1.1.1.2.3.1.1.3 A2 FaVU 01
1.1.1.2.3.1.2.2 A2 FaVU 02
1.1.1.2.3.4.3.1 A5 FaVU 03
Tyto podpoložky jsou zahrnuty a kráceny v následujících položkách rozpočtu:
1.1.1.2.1.1 A2 Modernizace a zkvalitnění výuky
1.1.1.2.3.1 A2 Modernizace a zkvalitnění výuky
1.1.1.2.3.4 A5 Posílení internacionalizace
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Komise krátí podpoložku 1.1.1.1.1.1.1.4 A1 FaVU 01 o 80 % z důvodu snížené administrativní
náročnosti projektu vzhledem ke krácení aktivit FaVU A2 01 a 02, A5 03. Podpoložka je zohledněna
v položce rozpočtu 1.1.1.1.1.1 A1 Řízení projektu.*
Komise navrhuje v souvislosti s nepodpořením komplementárního projektu reg. č.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002545 v rámci 1. kroku hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne
24. 1. 2017 (výzva č. 15/16) následující úpravy:
Na základě informací uvedených žadatelem v příloze č. 8 Materiálně-technické zabezpečení aktivit a
v příloze č. 17 Popis Klíčových aktivit dochází ke krácení aktivit projektu FEKT A3 02 a A7 01. Komise
krátí v plném rozsahu následující podpoložky uvedené v příloze v příloze č. 15 Podrobný rozpočet
projektu, list Rozpočet:
1.1.1.2.1.2.2.3 A3 FEKT 02
1.1.1.2.1.6.1.2 A7 FEKT 01
1.1.1.2.3.6.1.1 A7 FEKT 01
Tyto podpoložky jsou zahrnuty a kráceny v následujících položkách rozpočtu:
1.1.1.2.1.2 A3 tvorba nových a úprava stávajících studijních programů pro potřeby trhu práce
1.1.1.2.1.6 A7 Adaptace studijního prostředí
1.1.1.2.3.6 A7 Adaptace studijního prostředí
Komise krátí podpoložku 1.1.1.1.1.1.1.5 A1 FEKT 01 o 15% z důvodu snížené administrativní náročnosti
projektu vzhledem ke krácení aktivit FEKT A3 02 a A7 01. Podpoložka je zohledněna v položce rozpočtu
1.1.1.1.1.1 A1 Řízení projektu.
Komise navrhuje v souvislosti s nepodpořením komplementárního projektu reg. č.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002580 v rámci 1. kroku hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne
24. 1. 2017 (výzva č. 15/16) následující úpravy:
Na základě informací uvedených žadatelem v příloze č. 8 Materiálně-technické zabezpečení aktivit
a v příloze č. 17 Popis Klíčových aktivit dochází ke krácení aktivit projektu RE A9 02. Komise krátí
v plném rozsahu následující podpoložku uvedenou v příloze v příloze č. 15 Podrobný rozpočet
projektu, list Rozpočet:
1.1.1.2.1.8.2.1 A9 RE 02
Tato podpoložka je zahrnuta a krácena v následující položce rozpočtu:
1.1.1.2.1.8 A9 Efektivita řízení univerzity
Komise krátí podpoložku 1.1.1.1.1.1.1.11 A1 RE 01 o 10 % z důvodu snížené administrativní náročnosti
projektu vzhledem ke krácení aktivity RE A9 02. Podpoložka je zohledněna v položce rozpočtu
1.1.1.1.1.1 A1 Řízení projektu.
Komise zavazuje žadatele nejprve pokrátit pozice/položky rozpočtu v rámci 2. kroku a následně pak
zohlednit krácení za 1. krok hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 24. 1. 2017 (výzva č. 15/16).
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení
následujících položek:
1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ
1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ
Na základě krácení v kapitole 1.1 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující
položky:
1.2 Paušální náklady
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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
Vzhledem k tomu, že nebylo možné jednoznačně identifikovat veškeré možné vazby položek rozpočtu
projednávaných komplementárních projektů, v souladu s kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce
– specifická část zavazuje Komise žadatele nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku
hodnocení redukovat veškeré výdaje související s nepodpořenými komplementárními projekty reg. č.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002548, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002444, reg. č.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002545 a reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002580 před vydáním
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.
Komise zavazuje žadatele k úpravě hodnoty indikátorů vzhledem k nepodpoření komplementárních
ERDF projektů maximálně o hodnoty uvedené v příloze č. 25 Přehled indikátorů F-S (viz hodnoty
uvedené ve sloupci FSI, FAVU a FEKT kromě indikátorů 54001, 52510, 54310, 54311).*
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.
* V komentáři Komise po 2. kroku věcného hodnocení dochází k opravě komentáře krácení položky
rozpočtu 1.1.1.1.1.1.1.4 A1 FaVU 01 vztahující se k nepodpořené komplementární žádosti
s registračním číslem CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002444. Dále dochází k opravě výčtu kódů
indikátorů, u kterých Komise nezavázala žadatele k opravě jejich hodnot.

Členové Komise byli o této administrativní úpravě informováni.

V Praze dne 4. 7. 2017
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Ing. Lenka
Menclová

Digitálně podepsal Ing. Lenka
Menclová
Datum: 2017.07.04 12:09:01 +02'00'

