Udržitelnost grantového projektu
Dle pravidel stanovených Evropským společenstvím je příjemce povinen zajistit, aby aktivity
a výstupy, které budou v rámci projektu podpořeny, byly udržovány ještě 5 let po skončení
financování z OP VK.
Specifikaci aktivit a výstupů, které povedou k udržitelnosti projektu, musí žadatel uvést
v žádosti o finanční podporu z OP VK a následně se stanou předmětem posuzování
hodnotitelů i výběrové komise.
Je-li v rámci projektu vytvořen nějaký produkt, měl by tento produkt být zachován a dále
užíván v souladu aktivitami, na něž se projekt zaměřil, pakliže se nejedná o jednorázovou
investici využitelnou pouze v daný moment a pro účely dalšího běhu projektu.
Je-li v projektu využito křížové financování, musí být zakoupené zařízení a vybavení hmotné
povahy nebo stavební úpravy dále využíváno či provozováno v souladu s tím, na co bylo
pořízeno nebo za jakým účelem bylo upraveno. Nelze, aby po skončení finanční podpory
z OP VK bylo zařízení či vybavení prodáno či využíváno k naprosto odlišným účelům. Popis
udržitelnosti zařízení a vybavení po dobu 5 let po ukončení financování z OP VK, které bude
nakoupeno v rámci křížového financování, musí být rovněž uveden v žádosti o finanční
podporu a stejně jako v případě aktivit a výstupů toto bude předmětem posuzování
hodnotitelů i výběrové komise.
Příklady aktivit a výstupů, které jsou udržitelné:
 poznatky a dovednosti, které v rámci projektu získaly podpořené osoby a dále je
v rámci své práce využívají (např. učitelé proškolení pro práci se zdravotně
postiženými žáky, kteří s nimi dennodenně pracují ve škole);
 vytvořená pracovní místa (např. kariérový poradce na škole);
 využívání vytvořených metodických materiálů (např. metodika, která vznikla v rámci
projektu, bude nabídnuta k využití i jiným školám a jimi dále využívána v rámci
výuky);
 využívání vytvořených vzdělávacích produktů (např. v rámci vytvořeného
vzdělávacího modulu/programu se dále vzdělávají cílové skupiny, vytvořený webový
portál je dále provozován, vytvořený e-learningový kurz je dále nabízen cílovým
skupinám, inovovaný studijní program je dále realizován či předložen k akreditaci
jako nový studijní program atp.);
 pokračování spolupráce mezi subjekty v rámci vytvořeného partnerství za účelem
podpory cílové skupiny (např. zaměstnavatel dále nabízí praxe žákům či studentům
školy, s níž realizovala projekt);
 fungování vybudované sítě spolupráce a výměny informací, zkušeností a příkladů
dobré praxe mezi vzdělávacími subjekty a z apojování dalších subjektů (např. další
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pořádání vzájemných setkání za účelem výměny zkušeností a realizace společných
aktivit ve prospěch cílových skupin);
 zrekonstruované a vybavené prostory pro plnění vzdělávací funkce (např. upravená
místnost školy pro vozíčkáře a její vybavení počítači je dále využíváno pro výuku
handicapovaných žáků/studentů);
 v případě individuálních projektů národních implementace výsledků těchto projektů
do praxe.
K udržení výstupů projektu se příjemce podpory zavazuje ve Smlouvě o realizaci grantového
projektu v rámci OP VK nebo v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (v případě individuálních
projektů, globálních grantů). V textu Smlouvy/Rozhodnutí nebo v rámci schválené podoby
projektu (příloha těchto smluvních aktů) bude přesně uvedeno, co zaručí jeho udržitelnost (na
základě Žádosti).
Naplňování a udržení aktivit a hodnot výstupů projektu bude následně předmětem kontroly ze
strany příslušných institucí (např. ŘO/ZS) v rámci kontrol na místě. Kontrole udržitelnosti
budou podrobeny projekty vybrané formou výběru vzorku na základě analýzy rizik
ukončených projektů (provádí ŘO/ZS). Příjemce bude zároveň povinen předkládat ZS/ŘO po
dobu 5 let od ukončení finanční podpory projektu z OP VK každoroční výroční zprávu o jeho
udržitelnosti.
Při nesplnění povinnosti udržitelnosti je poskytovatel dotace oprávněn vyzvat příjemce ke
vrácení dotace nebo její části. Pokud dojde v projektu k podstatné změně, která:
- ovlivňuje povahu projektu nebo výsledky jeho provádění anebo poskytuje nějaké
firmě nebo veřejnému orgánu nepatřičnou výhodu;
- je výsledkem buď změny v povaze vlastnictví nějaké součásti infrastruktury nebo
ukončení či přemístění nějaké produktivní činnosti,
má členský stát povinnost informovat o těchto změnách Komisi a postupovat podle článku 98
Nařízení Rady 1083/2006.
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