Příloha č. 8
k výzvě č. 01, oblasti podpory 1.3, globálního grantu – Další
vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
v Olomouckém kraji II

Specifická subkritéria hodnocení
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Níže je uveden přehled specifických subkritérií, vztahujících se k vyhlašované
výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení.
Subkritérium G1 - Návaznost projektu na projekt schválený v operačních
programech pro programové období 2007 – 2013, tzv. synergický projekt
Posuzuje se, zda žadatelem předkládaný GP má návaznost na schválený, realizovaný či
ukončený odlišný projekt, předložený žadatelem v jiném operačním programu
v programovém období 2007 – 2013.
Splnění tohoto subkritéria se dokládá prostřednictvím formuláře tvořícího přílohu
č. 5 výzvy.
Pokud synergie existuje, je uvedena v projektové žádosti níže popsaným způsobem a
současně je doložena výše uvedenou přílohou, bude v rámci tohoto subkritéria žádost
ohodnocena jedním bodem. V opačném případě získá projekt v rámci tohoto subkritéria
0 bodů.
Doplňující informace pro žadatele - Definice základních pojmů:
Synergická vazba (návaznost) – věcná vazba mezi dvěma projekty předloženými ve dvou
OP stejným žadatelem, jejichž současné, resp. bezprostředně návazné působení má
potenciál přinést vyšší efekt ve srovnání se součtem efektů každého z projektů
realizovaného odděleně.
Synergické kritérium – kritérium při hodnocení projektových žádostí odrážející skutečnost,
zda předložený projekt (návazný projekt) ne/vytváří synergickou vazbu na jiný konkrétní
projekt (počáteční projekt).
Počáteční projekt (PP) – projekt podpořený z prostředků EU v programovém období 20072013, který se v době hodnocení synergického kritéria návazného projektu nachází ve stavu
Schválen k financování / Projekt v realizaci / Realizace projektu ukončena / Financování
projektu ukončeno / Výdaje projektu certifikovány.
Návazný projekt (NP) – projekt, na který je v rámci OP 2007-2013 předložena žádost o
podporu a který vytváří synergickou vazbu na projekt počáteční.
Projektová žádost:
V případě, že žadatel předkládá projekt, který má dle jeho názoru synergickou vazbu
v souladu s podmínkami výzvy, označí v elektronické žádosti o dotaci příslušná pole (viz obr.
1 a obr. 2 níže).
a) Projekt je potenciálně synergický – žadatel zaškrtne check box, po zaškrtnutí políčka
„Projekt je potenciálně synergický“ se aktivuje záložka Synergické projekty;
b) Operační program/oblast podpory PP1 případně podoblast podpory PP – žadatel
vybere z nabídnutých možností konkrétní OP a oblast podpory, ve které byl schválen
PP;
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Počáteční projekt
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c) Registrační číslo počátečního projektu – počáteční bod synergie (registrační číslo
projektu ve formátu CZ atd. V případě, že NP2 navazuje na více než jeden PP
předložených v uvedeném OP, posoudí žadatel, na který z PP existuje nejsilnější
vazba a ten uvede jako PP. Pro účely sledování synergických vazeb se připouští vazba
NP pouze na jeden PP v rámci jednoho jiného OP 3;
d) Název počátečního projektu
e) Popis synergie – textové pole (2000 znaků), kde žadatel popíše věcnou návaznost
svého projektového záměru na PP, v čem konkrétně je návaznost spatřována, jaká je
přidaná hodnota synergické vazby;
a) Prohlášení – součástí projektové žádosti je rovněž prohlášení, kde žadatel prohlašuje,
že projekt
na již
schválený
projekt ve
stavu:
Projekt
s vydaným
Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou, Projekt v realizaci, Realizace ukončena, atd.
Pokud žadatel neuvede veškeré požadované informace, nebude synergie hodnocena.
Hodnocení:
Formální hodnocení/ hodnocení přijatelnosti
a) V rámci formálního hodnocení bude ověřeno, zda projekt navazuje na oblasti podpory
programů definované ve výzvě (v souladu s tabulkou č. 1)
b) Kontrola čestného prohlášení, kde žadatel prohlašuje návaznost projektu na již
schválený projekt v oblastech viz bod a) a projekt je ve stavu: „Projekt s vydaným
Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou“, P45 „Projekt v realizaci“ P5 „Realizace
ukončena“, P6 “Financování projektu ukončeno“, P7 “Výdaje projektu certifikovány“)
počáteční projekt.
Věcné hodnocení
c) ověření, zda mezi uvedenými projekty existuje prokazatelná věcná návaznost (ověření
proběhne v rámci věcného hodnocení).

2

Návazný projekt
skutečnost, že NP navazuje i na další PP z uvedeného OP, může žadatel uvést v popisu synergie, návaznost NP
na více PP však nezakládá žadateli nárok na získání vyššího počtu bodů za synergické kritérium
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Obrázek 1: Příklad zanesení informace o synergickém projektu do elektronické žádosti
BENEFIT7

Zdroj: elektronická žádost BENEFIT7, www.eu-zadost.cz, 9.6.2010,
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Obrázek 2: Příklad zanesení informace o synergickém projektu do elektronické žádosti
BENEFIT7

Zdroj: elektronická žádost BENEFIT7, www.eu-zadost.cz, 9.6.2010,
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Tab. č. 1: Synergické vazby

OPVaVpI 1.1,
OPVaVpI 2.1
OPVaVpI 3.1
OPVaVpI 3.2
OPVaVpI 4.1

NP

OPVK 2.1
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OPVK 2.2
OPVK 2.3
OPVK 2.4
OPVK 2.3
OPVK 2.4
OPVK 2.3
OPVK 2.2
OPVK 2.3
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Subkritérium G2 - Podrobnost rozpracování obsahu metodických dokumentů a
nástrojů k realizovanému DVPP
Splnění tohoto subkritéria se dokládá prostřednictvím formuláře tvořícího přílohu č. 3
výzvy. Jedná se o povinnou přílohu žádosti o grantový projekt.
Dle obsahu a zpracování přílohy bude v rámci tohoto subkritéria žádost ohodnocena
v rozsahu 0 až 4 body.
Maximální počet bodů získá projekt vytvářející nový vzdělávací program DVPP, který je
podrobně zpracován ve všech bodech stanovených přílohou č. 3 této výzvy, popis je
provázaný s údaji v projektové žádosti a zároveň splňuje základní podmínky udělení
akreditace.
Bodové hodnocení tohoto subkritéria bude snižováno za případné nedostatečné
rozpracování jednotlivých bodů stanovených přílohou č. 3 této výzvy a nedostatečnou
provázanost s údaji v projektové žádosti.
Bodové hodnocení ve výši 0 bodů získá projekt, který je v bodech stanovených přílohou č. 3
této výzvy nedostatečně a nekvalitně rozpracován, popis není provázaný s údaji v projektové
žádosti, případně jednotlivé části popisu na sebe navzájem nenavazují a nevytváří ucelenou
představu o vzdělávacím programu DVPP.

Subkritérium G3 - Efektivita využití finančních prostředků
Posuzuje se efektivita vynaložených finančních prostředků ve vazbě na plnění
monitorovacích indikátorů, jinými slovy, kolik bude na 1 milion Kč způsobilých výdajů
podpořeno:
A) osob v rámci monitorovacího indikátoru - 07.41.20 „Počet podpořených osob –
poskytovatelé služeb“
Optimální hodnotou u tohoto indikátoru je na 1 milion Kč způsobilých výdajů
5 osob – poskytovatelů služeb.
V případě, že na 1 milion Kč způsobilých výdajů bude v projektu podpořeno 5 a více
těchto osob, získá projektová žádost v rámci tohoto subkritéria ve věcném hodnocení
3 body. V opačném případě získá projektová žádost v rámci této části subkritéria
0 bodů.
a
B) osob v rámci monitorovacího indikátoru - 07.46.00 „Počet úspěšně podpořených
osob“
Optimální hodnotou u tohoto indikátoru je na 1 milion Kč způsobilých výdajů
70 úspěšně podpořených osob.
V případě, že na 1 milion Kč způsobilých výdajů bude v projektu podpořeno 70 a více
těchto osob, získá projektová žádost v rámci tohoto subkritéria ve věcném hodnocení
3 body. V opačném případě získá projektová žádost v rámci této části subkritéria
0 bodů.
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V rámci věcného hodnocení může na základě výše uvedeného získat projektová
žádost v rámci tohoto subkritéria 0 bodů, 3 body nebo max. 6 bodů.

Subkritérium G4 - GP je svými aktivitami zaměřen na vytváření
nových/inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami
Projekt,
naplňující
monitorovací
indikátor
06.43.19
„Počet
nově
vytvořených/inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami“ hodnotou 1 a vyšší, získá v rámci tohoto subkritéria ve věcném
hodnocení 3 body. V opačném případě získá projekt v rámci tohoto subkritéria 0 bodů.

Subkritérium G5 - GP je svými aktivitami zaměřen na další vzdělávání
pracovníků škol a školských zařízení ve spolupráci se zaměstnavateli
Posuzuje se, zda žadatelem předkládaný GP je svými aktivitami zaměřena na další
vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve spolupráci se zaměstnavateli.
Splnění tohoto subkritéria se dokládá prostřednictvím formuláře tvořícího přílohu č. 7
výzvy.
Pokud spolupráce se zaměstnavateli v rámci projektu bude realizována a je doložena výše
uvedenou přílohou, bude v rámci tohoto subkritéria žádost ohodnocena 1 bodem.
V opačném případě získá projekt v rámci tohoto subkritéria 0 bodů.
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