Příloha č. 7
k výzvě č. 04, oblasti podpory 3.2, globálního grantu – Podpora
nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji II

Specifická subkritéria hodnocení
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Níže je uveden přehled specifických subkritérií, vztahujících se k vyhlašované
výzvě č. 04 pro oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání.
Subkritérium 1 - Udržitelnost projektu: bude hodnoceno, v jakém rozsahu a intenzitě
budou činnosti projektu pokračovat i po ukončení financování z OP VK, jaké jsou další zdroje
financování, zda budou nově vzniklé produkty v budoucnu soběstačné.
Hodnotí se záměr pokračovat s realizací projektu i mimo rámec OP VK, resp. po ukončení
pomoci z ESF. Žadatel uvede, jakým způsobem zajistí přenos a využívání realizovaných
aktivit projektu. Vybrané výstupy projektu musí být udrženy minimálně v rozsahu např.
vytvořených metodik, příruček, kurzů nebo jiných produktů vzniklých v rámci
klíčových aktivit po dobu stanovenou ve výzvě k předkládání projektových žádostí. Za
udržitelnost projektu se považuje další využívání vzniklých výstupů projektu, nejedná
se o vytváření nových metodik, příruček atp. Za udržitelnost projektu se nepovažuje
pouhé udržení majetku pořízeného z prostředků ESF. Udržitelností není také samovolné
šíření výsledků a výstupů projektu třetími osobami. Žadatel musí v popisu udržitelnosti
prokázat, jakým způsobem a v jakém rozsahu se podílí na udržení realizovaných aktivit,
výstupů a výsledků projektu. Projekt splňující podmínky zachování udržitelnosti projektu
získá v rámci tohoto subkritéria ve věcném hodnocení 2 body, v opačném případě 0 bodů.
Subkritérium 2 - 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 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.

2

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;
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.
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Počáteční projekt
Návazný projekt
3
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
2

3

Věcné hodnocení
c) ověření, zda mezi uvedenými projekty existuje prokazatelná věcná návaznost (ověření
proběhne v rámci věcného hodnocení).
Obrázek 1: Příklad zanesení informace o synergickém projektu do elektronické žádosti
BENEFIT7

Zdroj: elektronická žádost BENEFIT7, www.eu-zadost.cz, 9.6.2010,

4

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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Subkritérium 3 - GP je svými aktivitami zaměřen na vytváření nových/inovovaných
produktů s komponentou ICT.
Projekt, naplňující monitorovací indikátor 06.43.13 Počet nově vytvořených/inovovaných
produktů s komponentou ICT, získá v rámci tohoto subkritéria ve věcném hodnocení 4 body,
v opačném případě 0 bodů.

Subkritérium 4 - Efektivita využití finančních prostředků.
V případě monitorovacího indikátoru 06.43.10 Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů je
optimální počet na 1,5 mil. Kč způsobilých výdajů 1 nově vytvořený/inovovaný produkt.
V případě, že na 1,5 mil. Kč způsobilých výdajů bude v projektu vytvořeno/inovováno více
produktů než je optimální počet, získá projekt 4 body, v opačném případě 0 bodů.

Subkritérium 5 – GP je zaměřen na podporované obory a je v souladu
s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
v Olomouckém kraji a s Programem rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje
V případě, že je předkládaný projekt zaměřen na vytváření modulů navazujících na podporované
obory a skupiny oborů, tj. strojírenství a strojírenská výroba, elektrotechnika, telekomunikační a
výpočetní technika, stavebnictví, zdravotnictví, cizí jazyky v kombinaci s jiným oborem (např.
ekonomie, strojírenství…) nebo stravovací a ubytovací služby v souladu s Programem rozvoje
územního obvodu Olomouckého kraje a odpovídá aktuální strategií Dlouhodobého záměru, který
garantuje soulad aktivit ve vzdělávací oblasti s cílem zvyšování kvality vzdělávání
v Olomouckém kraji, získá projekt v rámci tohoto subkritéria 4 body, v opačném případě 0 bodů.
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