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Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího 
orgánu OP VVV (dále jen „Komise“) 

 

I. Identifikace Komise 

 
Datum jednání 

  
18. 7. 2016 
 

 
Čas zahájení jednání 

  
9:00 
 

 
Místo konání 

  
Oranžová zasedací místnost, 6. NP, Harfa Office 
Park, Českomoravská 2420, Praha 9 
 

 
Pořadí jednání Komise 
 

 
3. 

 
Číslo výzvy 
 

  
02_15_004 

 
Prioritní osa  
 

  
2 

 
Vyhlašovatel 
 

  
ŘO OP VVV MŠMT 

 
Alokace výzvy v Kč 
 

  
650 000 000,00 Kč 

 
II. Složení Komise  

 
Předseda Komise 
 

 
Ing. Petra Peterková, Ph.D. 
 

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
 

Ing. Jiří Jelínek, CSc. 
Ing. Monika Vejchodová 
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 
 

Pořadové číslo  6. 

Název žadatele Karlovarský kraj 

Název projektu Smart akcelerátor (1. kolo) 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000689 

Výsledný počet bodů 92,0 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ------ 

Nepřítomni ------ 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

 3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 9 876 550,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 9 876 550,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

Komentář Komise 

 
Komise doporučuje, aby aktivity projektu byly koordinovány s usnesením Vlády ČR ze dne  
19. října 2015 č. 826 o postupu přípravy koncepce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 
Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Dle tohoto usnesení se očekává do 30. listopadu 2016 předložení 
analýzy klíčových problémů a predikce vývoje dotčeného kraje zpracované ministryní pro místní rozvoj a 
následně příprava Strategie hospodářské restrukturalizace Karlovarského kraje. 
  
Komise konstatuje, že projektový záměr zdaleka nevyužil možnosti, které výzva Smart Akcelerátor nabízí  
a vyjadřuje obavy, že rozsah projektu a jeho finanční alokace nebude mít pro Karlovarský kraj dostatečný efekt. 
Komise konstatuje, že žádost o podporu nebyla dostatečně zdůvodněna a nebyl zde zohledněn současný stav 
v oblasti inovací v Karlovarském kraji.  
 
Komise doporučuje žádost o podporu přepracovat a opětovně podat. 
 
V případě, že žadatel nebude akceptovat výše uvedené doporučení a rozhodne se projekt i s riziky 
identifikovanými Komisí realizovat, zavazuje Komise žadatele k následujícím úpravám před vydáním právního 
aktu o poskytnutí/převodu podpory (dále jen „PA“):  
 

- Doplnění popisu stavu v oblasti inovací v Karlovarském kraji; 
- Sjednocení informací k pozici marketingový manažer a specifikaci typu pracovně-právního aktu 

(DPP/DPČ). V případě využití DPP Komise zavazuje žadatele k zachování hodinové sazby uvedené 
v žádosti o podporu;  

- Bližší specifikaci nákladů položky 1.1.2.6.1.13 Odborný konzultant poradenství; 
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- U položky 1.1.2.1.1.3.1 facilitátor pro inovační platformy (DPP) k upřesnění, co je do této sazby počítáno 
a v jakém hodinovém rozsahu. V případě překroční limitu 390,- Kč/hod. zavazuje žadatele položku 
adekvátně krátit. (Není uvedena hodinová sazba, ale je uvedena sazba na kus - 10 000,- Kč. Při 
přepočtu na hodiny by se jednalo o 25,6 hod. na jednu platformu. Není tak možné posoudit, jak je tato 
sazba počítána – zdali zahrnuje i přípravu či další aktivity). 

 
Z popisu v projektu a v příloze č. 26 není jasné, kdo bude mít zodpovědnost za realizaci aktivity Propagace po 
ukončení působení marketingového manažera (do prosince 2017). Komise zavazuje žadatele k vyjasnění  
a doplnění popisu práce daného pracovníka před vydáním PA. 
 
V době podání žádosti nejsou obsazeny pozice analytika a marketingového manažera, nejsou tedy k dispozici 
životopisy, ale ani požadavky pro tyto pozice. Komise zavazuje žadatele, aby požadavky na tyto pozice byly 
stanoveny dle činností v metodickém pokynu a byly součástí výběrových řízení, pokud ještě neproběhla. 
 
Komise zavazuje žadatele k uvedení popisu zaměření, případně uvedení seznamu členů 4 inovačních 
platforem zmiňovaných v textu žádosti o podporu. 
 
Plán vzdělávání klíčových hráčů pro rok 2016 zahrnuje seminář "duševní hygiena a stres management", který 
je vyčíslen na 30 000,- Kč. Jelikož se nejedná o typ školení, které by bylo zahrnuto v kompetenčním modelu 
RIS 3 manažera či RIS 3 developera a jelikož se jedná o více jak třetinu rozpočtu na vzdělávání klíčových 
hráčů, doporučuje Komise žadateli toto školení ze vzdělávacího plánu vypustit a nahradit ho odborným/i 
školením/i, které/á se zaměřuje/í na kompetence spojené s jejich činností v inovačních platformách. 
 
U klíčové aktivity Propagace není jasné, proč je zpracování Marketingové strategie nákladnější, než její 
samotná realizace. Komise zavazuje žadatele k předložení průzkumu trhu (v textu se uvádí, že cena byla 
stanovena na základě průzkumu trhu) před samotnou realizací zakázky. U této aktivity rovněž není jasné, kdo 
ponese zodpovědnost za realizaci marketingové strategie, když klíčová aktivita trvá do konce projektu, ale 
marketingový manažer bude najat pouze po dobu 15 měsíců. Komise zavazuje žadatele doplnit tuto činnost do 
popisu práce jednoho z členů realizačního týmu, popř. vysvětlit tento nesoulad. 
 
Komise zavazuje žadatelek k úpravě cílové hodnoty indikátoru 5 43 03 tak, aby byla v souladu  
s přílohou č. 3 Metodický výklad výzvy a nezahrnovala zprávy o realizaci vzdělávacích plánů a vyhodnocení 
vzdělávacích plánů. Veškeré vykazované materiály musí projít schvalovacím procesem již v rámci realizace 
projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k nastavení cílové hodnoty indikátoru 2 08 06 tak, aby byla v souladu  
s přílohou č. 3 Metodický výklad výzvy a zahrnovala pouze osoby, které čerpají podporu projektu (tj. aby např. 
ze členů inovačních platforem byly zahrnuty pouze osoby, které se zúčastní vzdělávání). 
 
Komise nespatřuje v případě předložené projektové fiše č. 1 soulad s návrhem pro jednání Vlády ČR z října 
2015 „Koncepce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje“. 
Komise doporučuje zvážit vhodnost primárního zaměření inovačního procesu na přírodovědné a technické 
obory a doporučuje spíše se koncentrovat na oblasti, které mají v kraji tradici a šanci v dlouhodobém horizontu 
region ekonomicky pozvednout – zejména lázeňství a balneologie. 

 
U projektové fiše č. 3 vyjadřuje Komise obavy týkající se realizovatelnosti popsaného projektu, který se jeví na 
situaci a možnosti Karlovarského kraje nadhodnocený a příliš ambiciózní.  
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA ke specifikaci konkrétních způsobů, jakými bude vybírat účastníky 
zvolených cílových skupin a jakým způsobem bude jejich účastníky zapojovat do aktivit projektu a dále k jejich 
kvantifikaci. 
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Rozpočet projektu je u položky 1.1.2.6.1.04 v nesouladu s přílohou č. 29 - zatímco položka 1.1.2.6.1.04 uvádí 
počet jednání 9 a jednotkovou cenu 12 000,- Kč, příloha č. 29 uvádí počet setkání 12 a jednotkovou cenu 
9 000,- Kč. Komise zavazuje žadatele upravit rozpočtovou položku 1.1.2.6.1.04 dle přílohy č. 29. 

 
Komise zavazuje žadatele vysvětlit rozdělení výdajů položek Zahraniční best practice a podrobněji specifikovat 
účel. 

 
Rozpočet projektu je u položky 1.1.2.6.1.07 "Realizace marketingové strategie" v nesouladu s přílohou č. 34. 
V rozpočtu jsou uváděny 2 jednotky po 150 000,- Kč, v příloze č. 34 je uváděna 1 jednotka za 300 000,- Kč. 
Komise zavazuje žadatele k úpravě přílohy č. 34 tak, aby byla v souladu s rozpočtem projektu. 
 
Z hlediska budování inovačních kapacit v rámci kraje považuje Komise za vhodné, aby aktualizaci RIS 3 
strategie prováděli členové realizačního týmu projektu. Proto Komise zavazuje žadatele k přesunu prostředků 
z položky 1.1.2.6.15 do kapitoly 1.1.2.1 Osobní výdaje. 
 
Komise zavazuje žadatele k přesunu Fotoaparátu z položky 1.1.2.4.3 do kapitoly 1.1.2.3.1 HW a osobní 

vybavení; jedná se o chybné zařazení této položky. 

 
V příloze č. 5 je uveden seznam účastníků entrepreneurial discovery procesu, který dokládá, že jsou zastoupeni 
členové quadruple helix. Není však jasné, proč je CzechInvest veden pod soukromým sektorem, když se jedná 
o státní příspěvkovou organizaci, či proč je Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. zařazen pod veřejný sektor 
spíše než pod akademickou komunitu. Komise zavazuje žadatele k bližšímu vysvětlení, popř. k úpravě před 
vydáním PA. 
 
Příjemce se v žádosti o podporu zavazuje, že bude financovat výdaje spojené s udržitelností ze svých zdrojů. 
Nicméně příloha neobsahuje ani obecný plán nákladů na tyto aktivity v době udržitelnosti. Komise zavazuje 
žadatele doplnit alespoň hrubý přehled nákladů. 
 
Komise doporučuje žadateli zvýšit frekvenci zasedání Rady pro VaVaI z 1x za období udržitelnosti na 2x ročně 
v době udržitelnosti.  
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Pořadové číslo  7. 

Název žadatele Ústecký kraj 

Název projektu Smart Akcelerátor pro Ústecký kraj 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000690 

Výsledný počet bodů 84,0 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí -----  

Nepřítomni -----  

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

 3 0  0  0  

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 28 569 206,12 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 24 815 589,47 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

3 753 616,65 Kč 
 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.3.1 Publikace a mediální spoty 300 000,00  1,00  300 000,00  -700 000,00  

1.1.1.3.3 Webové nástroje 100 000,00  1,00  100 000,00  -300 000,00  

1.1.2.1.1.2.1 RIS3 manažer přípravné fáze 0,00  0,00  0,00  -64 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

0,00  0,00  1 807 726,05  -16 000,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

0,00  0,00  650 781,38  -5 760,00  

1.1.2.3.1.2 Prezentační technika 19 500,00  1,00  19 500,00  -16 000,00  

1.1.2.6.1.01 Konání KRK 10 000,00  6,00  60 000,00  -90 000,00  

1.1.2.6.1.09 Vzdělávání širšího týmu 0,00  0,00  0,00  -375 000,00  

1.1.2.6.1.15 Spolupořádání podnikatelského 
fóra 

150 000,00  2,00  300 000,00  -200 000,00  

1.1.2.6.1.18 Webové prezentace - redesign 0,00  0,00  0,00  -100 000,00  

1.1.2.6.1.20 Corporate identity 0,00  0,00  0,00  -150 000,00  

1.1.2.6.1.21 Inovační kavárny 20 000,00  8,00  160 000,00  -160 000,00  

1.1.2.6.1.23 Média - printy, spoty, inzerce 20 000,00  12,00  240 000,00  -360 000,00  

1.1.2.6.1.24 Veletrhy - stánek 275 000,00  2,00  550 000,00  -550 000,00  

1.1.2.6.1.25 Tematické eventy k nástrojům 30 000,00  6,00  180 000,00  -60 000,00  

1.1.2.6.1.30 CRM 1 815,00  72,00  130 680,00  -130 680,00  

1.1.2.6.1.35 Marketing Advisor 75 000,00  3,00  225 000,00  -225 000,00  

1.1.2.6.1.37 Publikace 0,00  0,00  0,00  -200 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  4 306 837,84  -51 176,65  
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Komentář Komise 

 
Komise upozorňuje žadatele na riziko spojené s nastavením odborného týmu. Pozice jsou plánované převážně 
na úvazek 0,5 při souběhu s dalším náročným povoláním, což se jeví jako ne příliš optimální. Bylo by vhodnější, 
pokud by klíčoví pracovníci projektu pracovali na vyšší úvazek a věnovali se plně realizaci projektu. Komise 
doporučuje žadateli ošetřit toto riziko před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory (dále jen „PA“). 
 
Komise zavazuje žadatele k doplnění podrobného popisu současného stavu. Komise rovněž konstatuje, že 
žadatel neuvádí dostatečný popis cílového stavu po ukončení realizace projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA ke specifikaci konkrétních způsobů, jakými bude vybírat a motivovat 
účastníky zvolených cílových skupin a jakým způsobem je bude zapojovat do aktivit projektu a dále k jejich 
kvantifikaci. 
 
Komise zavazuje žadatelek úpravě cílové hodnoty indikátoru 5 43 03 tak, aby byla v souladu  
s přílohou č. 3 Metodický výklad výzvy a zahrnovala aktualizovaný RIS3 annex pro ÚK, 3x vzdělávací plán,  
3x akční plán, Marketingovou strategii, Asistenční program, 2x dílčí studie a analýzy pro nové intervence a 2x 
zprávy vyhodnocující efekty intervencí a navrhující nové intervence. 
 
Komise doporučuje žadateli zvýšit frekvenci zasedání Rady pro VaVaI z 1x za období udržitelnosti na 2x ročně 
v době udržitelnosti.  
 
Komise doporučuje žadateli rozepsat činnosti pro zajištění udržitelnosti aktivit Vzdělávání a Asistence. 
 
Komise upozorňuje žadatele, aby v realizační fázi projektu důsledně odděloval odborné a administrativní činnosti 
u jednotlivých členů realizačního týmu. Administrativní činnosti mají být hrazeny z nepřímých nákladů. 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.1.3.1 Publikace a mediální spoty  
Není dostatečně prokázána výše nákladů. Konkrétní náplň je pouze naznačena, bez uvedení alespoň rámcového 
počtu plánovaných spotů nebo publikací a zdůvodnění jejich potřebnosti.  
 
1.1.1.3.3 Webové nástroje  
Náklady na položku jsou nadhodnocené a chybí dostatečný popis nástrojů. 
 
1.1.2.1.1.2.1 RIS3 manažer přípravné fáze 
Náklady na položku spadají do nepřímých nákladů. 
 
1.1.2.3.1.2 Prezentační technika  
Není zdůvodněna potřeba dvou přenosných dataprojektorů.  
 
1.1.2.6.1.01 Konání KRK  
Vzhledem k typu akce, která není celodenní a může se jistě konat v prostorech žadatele, se jedná o 
nadhodnocenou jednotkovou sazbu. 
 
1.1.2.6.1.09 Vzdělávání širšího týmu 
Položka nemá vazbu na vzdělávací plán. 
 
1.1.2.6.1.15 Spolupořádání podnikatelského fóra 
Není dostatečně vysvětlena a zdůvodněna účelnost výdaje. 
 
1.1.2.6.1.18 Webové prezentace - redesign 
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Činnosti, které jsou obsahem této položky rozpočtu, je možné zabezpečit prostřednictvím realizačního týmu, ve 
kterém je dostatek pracovníků, kteří mohou doplňovat webovou prezentaci. 
 
1.1.2.6.1.20 Corporate identity  
Položka není dostatečně zdůvodněná a rozepsaná, není uvedeno, v jakém rozsahu bude CI zpracováno.  
 
1.1.2.6.1.21 Inovační kavárny  
Není dostatečně vysvětlena a zdůvodněna účelnost výdaje. 
 
1.1.2.6.1.23 Média - printy, spoty, inzerce 
Duplicita s položkou 1.1.1.3.1 Publikace a mediální spoty. 
 
1.1.2.6.1.24 Veletrhy - stánek  
Výdaj není dostatečně konkrétně specifikován a není zdůvodněna účelnost výdaje. 
 
1.1.2.6.1.25 Tematické eventy 
Není dostatečně vysvětlena a zdůvodněna účelnost výdaje. 
 
1.1.2.6.1.30 CRM  
K dosažení cílů projektu je dostačující pořídit 2 licence (1 žadatel a 1 partner), nákup většího počtu licencí nebyl 
žadatelem nikterak zdůvodněn. 
 
1.1.2.6.1.35 Marketing advisor  
Výdaj není dostatečně konkrétně specifikován a není zdůvodněna účelnost výdaje. 
 
1.1.2.6.1.37 Publikace 
V projektové žádosti zcela chybí specifikace a zdůvodnění potřebnosti nákupu publikací. 
 
1.1.1.3.3 Webové nástroje  
Náklady na položku jsou nadhodnocené a chybí dostatečný popis nástrojů. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení u následujících položek: 
1.1.1.04.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.1.04.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2 Nepřímé náklady – na základě krácení výdajů v přímých výdajích došlo ke změně procentní sazby NN na 
21 % 
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IV. Průběh jednání Komise 

Celkový komentář k jednání Komise 

 
Členové Komise zvolili předsedu Komise. Členové Komise byli seznámeni se Statutem Komise  
a Jednacím řádem. Předseda Komise odsouhlasil účast pozorovatelů. Jednání Komise se zúčastnil 
zástupce ŘO s právem veta.    
 
Komise doporučuje k financování všechny projednávané projekty.  
 

 

Neveřejné přílohy zápisu: 

Prezenční listina 
Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci 
Hlasovací archy členů Komise 

 

V Praze dne 18. 7. 2016 
 
Zápis vyhotovil: Ing. Tomáš Jeřábek 

 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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