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Podklad pro aplikaci čl. 70 Obecného nařízení k výzvě Podpora rozvoje 
studijního prostředí na VŠ 

Podklad k čl. 70 Obecného nařízení 

- Problematika čl. 70 CPR je velmi komplikovaná, neexistuje finální verze quide EK, daná 
problematika je se zástupci EK průběžně konzultována, zástupci MV budou o případném 
vývoji informování na zasedání MV 

V souladu s čl. 70 Obecného nařízení, který řeší Způsobilost operací podle místa. Článek obsahuje 
možnost realizace projektu i mimo programovou oblast.  

V případě výzvy Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ se jedná o realizaci projektů mimo území 
méně rozvinutých regionů (realizace na území více rozvinutého regionu – hl. m. Praha).  

 

Čl. 70 Obecného nařízení, odstavcem 2 je ŘO umožněno provádět operace i mimo programovou oblast, 
ale pouze v rámci Unie, za splnění níže uvedených podmínek: 

a) operace je ve prospěch programové oblasti;  

b) celková částka přidělená v rámci programu na operace mimo programovou oblast nepřesáhne 
15 % podpory z EFRR, Fondu soudržnosti a MFF na úrovni priority, nebo 5 % podpory z EZFRV 
na úrovni programu;  

c) monitorovací výbor dal k dotyčné operaci nebo druhu operace souhlas. 

V rámci výzvy Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ, kdy budou podpořeny vysoké školy na 

území hl. m. Prahy, je tedy nutné využít tuto možnost danou Obecným nařízením. Vzhledem k tomu, 

že dané projekty nebudou mít dopad pouze na území méně rozvinutého regionu, ale dopad některých 

projektů bude jak na méně rozvinuté regiony, tak i více rozvinuté regiony, je nutné vybrat vhodný proxi 

ukazatel pro identifikace daného dopadu.  

Daný proxi ukazatel bude nastaven ve výzvě a bude aplikován na všechny projekty, kde bude probíhat 

realizace/dopad mimo programovou oblast. 

Výzva je vyhlašována v rámci prioritní osy 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, 
specifický cíl 1 (IP2):  

Účelem výzvy je doplňková investiční podpora intervencí ESF realizovaných v rámci SC 1, 2 a 4 v PO 2 
OP VVV, případně podpora a návaznost na obdobné ESF aktivity realizované v projektech 
financovaných v minulém programovém období, prostřednictvím investic do modernizace studijního 
prostředí na vysokých školách. Cílem výzvy je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace a 
doplnění vybavení VŠ v průřezových oblastech - vybavení knihoven, studoven, jazykových a 
počítačových učeben, přednáškových sálů apod., využívaných napříč novými či modernizovanými 
studijními programy s přímou vazbou na výuku a přímým dopadem na studenty. Prostřednictvím výzvy 
dojde k posílení již realizovaných intervencí z ESF (a ERDF) a bude dosaženo multiplikačního efektu 
pomocí podpory rozvoje vybavení prostor sdíleně využívaných studenty profitujícími z již realizovaných 
aktivit. Výzva reflektuje výstupy z IPN KVALITA a strategii Průmysl 4.0.   
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Příjemci podporovaných projektů budou vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 

Hlavní město Praha je klíčovým centrem ČR v oblastech vzdělávání. V Praze sídlí více než třetina 
veřejných vysokých škol, jejichž vzdělávací aktivity pokrývají nejširší škálu oborů v ČR.  

Jako pól růstu ČR je Praha přirozeným jádrem země s výrazně nadregionálním působením její 
ekonomiky, které se promítá do ostatních regionů ČR. Díky této unikátní pozici mají vybrané investice 
do pražských vysokých škol význam pro národní vzdělávací systém, potažmo zásadní dopad na rozvoj 
celé ČR. 

Dopady operací: 

Určení přesného dopadu projektu v Praze a mimo Prahu je velmi obtížné a může se lišit případ od 
případu – u investic do vzdělávací infrastruktury, nelze dopředu odhadnout přesné složení a 
regionální příslušnost jeho uživatelů ani dopady na konkurenceschopnost regionů. V Praze sídlí více 
než třetina veřejných vysokých škol, na kterých studují studenti z celé České republiky.  

Návrhy výpočtu pro-rata:  

a. Dopady výsledků intervencí na kvalitu života obyvatel 

Výpočet podle poměru počtu obyvatel Prahy a ostatních regionů. Dle dat ČSÚ (střední stav 
obyvatelstva v r. 2012) je podíl obyvatelstva Prahy na ČR 11,8 %, potenciální dopad mimo Prahu je 
tedy na 88,2 % obyvatel ČR. Odpovídající poměr Praha: ostatní kraje je 1 : 7,5. 
 

b. Podle počtu studentů z MRR studujících na VŠ v Praze 

Kdy poměr mezi studenty s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy a studenty s trvalým pobytem 
na území méně rozvinutých regionů je 34 % ku 66 %. 

 

V průběhu přípravy OP VVV a procesu vyjednávání OP VVV s Evropskou komisí, se jako nejvhodnější 
pro rata pro tento typ operací jeví pro rata dle počtu studentů, obdobné pro rata bylo vyjednáno i pro 
ESF intervence a je součástí schváleného textu operačního programu. 

Dané operace mají vliv na čerpání limitu 15 % dle č. 70 a do tohoto limitu se započítávají. 


