Příloha č. 7
k výzvě č. 05, 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 7.1 - 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 7.2 - 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.
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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 – v případě zaškrtnutí checkboxu Projekt je
potenciálně synergický na záložce Projekt, bude pole označeno.
b) Oblast podpory – 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 (Počáteční projekt musí být ve stavu Projekt s vydaným
Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou, Projekt v realizaci, Realizace ukončena, atd.).
Pro účely sledování synergických vazeb se připouští vazba NP pouze na jeden PP v
rámci jednoho jiného OP 3.
d) Název počátečního projektu – vypište název.
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. Poskytovatel podpory může ve výzvě stanovit další
povinnosti prokazující synergickou vazbu např. speciální prohlášení příjemce k
synergiím či potvrzení řídícího orgánu jiného operačního programu.
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).
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Obrázek 1: Příklad zanesení informace o synergickém projektu do elektronické žádosti
BENEFIT7
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Subkritérium 7.3 – Doložení zájmu cílové skupiny o aktivity projektu.
V případě, že žadatel provedl relevantní analýzu potřebnosti, průzkum zájmu cílové skupiny,
popř. předloží podklady k doložení zájmu cílové skupiny, získá projekt v rámci tohoto subkritéria
4 body, v opačném případě 0 bodů.

Subkritérium 7.4 – Provázanost vytvořených vzdělávacích modulů s počátečním
vzděláváním a s Národní soustavou kvalifikací.
V případě, že vytvořený vzdělávací modul navazuje na Národní soustavu kvalifikací a zároveň
svým obsahem odpovídá kvalifikačním potřebám zaměstnavatelů; nebo vytvořený vzdělávací
modul má návaznost na RVP a ŠVP a zároveň svým obsahem odpovídá kvalifikačním potřebám
zaměstnavatelů, získá projekt v rámci tohoto subkritéria 4 body, v opačném případě 0 bodů.
Splnění subkritéria č. 4 prokazuje předkladatel, a to ve formě nepovinných příloh, které musí
splňovat následující:
Vytvořený vzdělávací modul navazuje na Národní soustavu kvalifikací (obsah vzdělávacího
programu odpovídá kvalifikačním a hodnoticím standardům obsaženým v NSK (profesní
kvalifikace)
Předkladatel jako doklad o souladu obsahu vzdělávacího modulu s NSK doloží:
- kvalifikační standard pro profesní kvalifikaci
Vytvořený vzdělávací modul navazuje na počáteční vzdělávání (má návaznost na RVP a ŠVP)
Předkladatel doloží:
1. obsah vzdělávacího modulu, který bude vytvářet:
- stručnou charakteristiku vzdělávacího modulu (název, celkové pojetí, organizace, délka a
forma vzdělávání)
- stručnou charakteristiku absolventa vytvářeného vzdělávacího modulu (popis získaných
odborných kompetencí)
2. identifikaci RVP nebo ŠVP, na které obsahem vytvořeného vzdělávacího modulu bude
navazovat
- kód a název RVP, číslo jednací
- název a číslo jednací ŠVP, identifikace školy – tvůrce ŠVP
- přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP
- charakteristiku absolventa daného RVP nebo ŠVP
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Subkritérium 7.5 – 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 nebo stavebnictví 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.
Soulad projektu s Dlouhodobým záměrem a s Programem rozvoje musí být výslovně
uveden v žádosti Benefit v kapitole IV. Popis projektu v části Zdůvodnění potřebnosti
s odkazem na konkrétní střednědobé návrhy a záměry pro jednotlivé segmenty vzdělávací
soustavy v kraji.
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