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Úprava
Změna doby ukončení realizace globálních grantů z 31. 12. 2012 na 30. 6.
2013.
Zdůvodnění:
Z důvodu vyhlášení 4. výzev k předkládání grantových projektů a dočerpání
globálních grantů.

3.1.7/ str. 21

Doplněna poznámka pod čarou:

3.2.7/ str. 32

V oblasti podpory 1.1/1.2/1.3 nejsou cílovou skupinou akademičtí pracovníci
VŠ a ostatní pracovníci VŠ, pedagogičtí pracovníci VOŠ a nepedagogičtí
pracovníci VOŠ.

3.3.7/ str. 44

Zdůvodnění:
V předchozích verzích PD OP VK odstraněna z důvodu zahrnutí podpory
preprimárního vzdělávání (v oblastech podpory 1.2 a 1.3) poznámka pod
čarou, která vymezovala zacílení PO 1 na podporu primárního a
sekundárního vzdělávání. V současné chvíli se objevují snahy získat podporu
v PO 1 na vzdělávací aktivity, které jsou zahrnuty do PO 2. V PO 1 není
jednoznačně stanoveno, že výše uváděné CS nejsou pro podporu v PO 1
způsobilé.
4.1.12 / str.
66

Upravena cílová hodnota MI 074182 na „neuvádí se“ (dle hodnoty MI
074181 a součtového MI 074180).

4.2.3 / str. 74 Doplněna podporovaná aktivita v bodě 12 „Zvyšování odborných
kompetencí akademických a ostatních pracovníků VŠ“.
Zdůvodnění:
V rámci inovací studijních programů/oborů na VŠ je potřeba zohlednit
i zvyšování odborných kompetencí pracovníků VŠ, jako jsou např.
zaměstnanci vysokých škol působící v centrech pomoci studentům se
specifickými vzdělávacími potřebami nebo pracovníci studijních oddělení,
1

pro něž je přínosné nejen zvyšování kompetencí v oblasti ICT a cizích jazyků,
ale i odborný růst v oblasti individuálního přístupu ke studentům z různého
sociokulturního prostředí.
4.3.12 / str.
93

Upravena cílová hodnota MI 074131 na 1000 (dle hodnoty 074132 a
hodnoty součtového MI 074130).

5.2.1 / str.
114

Na konci odstavce doplněno: Realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti
podpory 3.2 upřesňuje příloha č. 5 PD OP VK.

10 / 154

V implementační struktuře doplněna oblast 1.4

Příloha č. 2 /
str. 157

Zpřesněna definice pojmu Globální grant v druhé větě:

Příloha č. 4 /
str. 161

Úprava textu v bodu 2. Problematika akreditace vzdělávacích kurzů v rámci
DVPP.

Vyhlašovatelem a správcem Realizátorem globálního grantu je kraj jakožto
Zprostředkující subjekt OP VK, který na základě výzvy s jasně stanovenými
podmínkami přijímá a hodnotí grantové projekty předložené příjemci.

Text „Podmínky akreditace jsou vždy upřesněny v příslušné výzvě.“ nahrazen
následujícím:
„Aktivity zaměřené na vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, které
budou realizovány v rámci DVPP v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání
pracovníků škol a školských zařízení musí být akreditovány Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy. Akreditaci je možné získat na počátku či v průběhu
realizace projektu. V případě, že vzdělávací kurz/modul nebude při ukončení
projektu akreditován, není možné dané vzdělávání považovat za způsobilé a
náklady s ním spojené nebudou z prostředků OP VK příjemci proplaceny, resp.
příjemce bude povinen již poskytnuté finanční prostředky vrátit zpět poskytovateli
dotace.“
Zdůvodnění:
Pro realizaci 2. GG v OP 1.3 je opět třeba stanovit podmínku akreditace MŠMT u
vzdělávacích kurzů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pro
zajištění dostatečné úrovně vzdělávacích aktivit zaměřených na pedagogické
pracovníky a rovného přístupu v rámci 1. a 2. GG. Jedná se o návrat k formulaci
z PD OP VK verze k 5. 2. 2010.
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