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Globální granty ve struktuře OP VK
PRIORITNÍ OSY A OBLASTI PODPORY OP VK
Prioritní osa 1

Prioritní osa 2

Prioritní osa 3

Prioritní osa 4

POČÁTEČNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ

TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ,
VÝZKUM A VÝVOJ

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SYSTÉMOVÝ RÁMEC
CELOŽIVOTNÍHO
UČENÍ

1.1
Zvyšování
kvality ve
vzdělávání
1.2
Rovné příležitosti
dětí, žáků,
včetně žáků se
spec. vzd. potř.
1.3
Další vzdělávání
pracovníků škol a
školských zařízení

2.1
Vyšší odborné
vzdělávání
2.2
Vysokoškolské
vzdělávání

2.3
Lidské zdroje ve
výzkumu a vývoji
2.4
Partnerství a sítě

3.1
Individuální
další
vzdělávání
3.2
Podpora
nabídky
dalšího
vzdělávání

4.1
Systémový
rámec počátečního
vzdělávání
4.2
Systémový rámec
terciárního vzdělávání
a rozvoje
lidských zdrojů
ve výzkumu a vývoji

4.3
Systémový
rámec dalšího
vzdělávání

Vymezení globálních grantů
•

Globální grant (GG) = finanční prostředky určené na rozvoj vzdělávání v kraji
prostřednictvím realizace tzv. grantových projektů (GP)

•

O podporu GP je možno žádat v tzv. výzvách k předkládání žádostí o finanční podporu

•

Administrátorem GG je tzv. Zprostředkující subjekt (ZS) – kraje ČR, administrací GG
Olomouckého kraje pověřeno oddělení grantových schémat Odboru investic a
evropských programů Krajského úřadu Olomouckého kraje

•

Olomoucký kraj je zodpovědný za dodržení podmínek dohodnutých s MŠMT:
– Dohoda o spolupráci ŘO a ZS při zabezpečení realizace OP VK
– Rozhodnutí na jednotlivé GG
– Metodika související s OP VK

•

Olomoucký kraj v roli poskytovatele dotace na GP, který kontroluje čerpání finančních
prostředků v souladu s pravidly OP VK

•

GP = tzv. měkké projekty financované z ESF (85 %) a SR (15 %) = 0 % dofinancování

•

Věcné zaměření GP dáno Prováděcím dokumentem OP VK, příslušným GG a výzvou

GG Olomouckého kraje v OP VK
Ve čtyřech oblastech podpory celkem 7 GG:
•1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji“
•1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II“
– rozvoj vzdělávání především na ZŠ a SŠ s primární cílovou skupinou žáci
•1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
v Olomouckém kraji“
•1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Olomouckém kraji II“
– rozvoj vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných žáků (MŠ, ZŠ,
SŠ)
•1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“
•1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji II“
– rozvoj vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků škol, zejména ZŠ a SŠ
•3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji“
– prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího
vzdělávání, cílová skupina účastníci dalšího vzdělávání

Finanční alokace a doba realizace GG
• Dohoda o spolupráci ŘO a ZS podepsána v prosinci 2007
• Rozhodnutí vydáno ze strany MŠMT na I. GG 1.1, 1.2 a 1.3 v září 2008, GG
3.2 v červenci 2009, na II. GG 1.1, 1.2 a 1.3 pak v březnu 2011
GG
GG 1.1
GG 1.1 II
GG 1.2
GG 1.2 II
GG 1.3
GG 1.3 II
GG 3.2
celkem

Alokace v Kč
258 265 667,00
161 581 799,00
93 914 788,00
51 015 450,00
117 393 485,00
63 769 300,00
220 345 583,00
966 286 072,00

Datum realizace GG
30.6.2013
30.6.2015
30.6.2013
30.6.2015
30.6.2013
30.6.2015
30.12.2015

• Finanční ukončování a uzavírání GG bude probíhat minimálně v řádu
měsíců po ukončení realizace

Vyhlašování výzev v rámci GG
Vyhlášení výzvy
Ukončení výzvy
Hodnocení formálních náležitostí a
kritérií přijatelnosti

Věcné hodnocení

Vyplacení zálohy ve výši
25 %

Výběrová komise

Schválení orgány kraje
(ROK, ZOK)

Vyhotovení a podpis
Smlouvy o realizaci GP

Realizace
GP

Historie vyhlašování výzev v rámci GG
•
•
•
•
•
•
•
•

16. 5. 2008 – 1. výzva GG 1.1, 1.2 a 1.3
11. 5. 2009 – 2. výzva GG 1.1, 1.2 a 1.3
10. 8. 2009 – 1. výzva GG 3.2
30. 3. 2010 – 3. výzva GG 1.1, 1.2, 1.3 a 2. výzva GG 3.2
20. 12. 2010 – 4. výzva GG 1.2 a 1.3 (zbývající finanční prostředky)
11. 5. 2011 – 1. výzva II. GG 1.1, 1.2 a 1.3 a 3. výzva GG 3.2
2. 10. 2012 – 2. výzva II. GG 1.1, 1.2 a 1.3 a 4. výzva GG 3.2
29. 7. 2013 – 3. výzva II. GG 1.1 a 5. výzva GG 3.2 (zbývající finanční
prostředky)

Další výzvy již vyhlašovány nebudou, finanční prostředky vyčerpány + blíží se
konec realizace GG!

Věcné zaměření projektů
• Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel
• Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech
• Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním
vzdělávání
• Výuka cizích jazyků
• Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod
podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích
plánů, využití ICT a e-learningových aplikací
• Vzdělávání pedagogů v oblasti ICT, cizích jazyků
• Zvýšení dostupnosti vzdělávání pro pedagogy
• Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých

Projekty technické pomoci
•
•
•

Olomoucký kraj realizuje projekty technické pomoci, jejichž hlavním cílem je
zajištění řádné realizace GG a podpora žadatelů a příjemců
Celkem 6 projektů ve třech oblastech podpory (I a II)
Projekty I realizovány od roku 2008 do konce roku 2011, projekty II od roku 2012
do konce roku 2015

Oblast podpory 5.1 – Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu v
Olomouckém kraji I a II (alokace 34 755 254 Kč)
• Osobní náklady na pracovníky ZS
• Zajištění procesu hodnocení, poplatky za bankovní účty
• Technické vybavení pracoviště ZS
• Vzdělávání pracovníků ZS

Projekty technické pomoci
Oblast podpory TP 5.2 – Informovanost a publicita programu v Olomouckém kraji I a
II (alokace 1 245 380 Kč)
Oblast podpory TP 5.3 – Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících
program v Olomouckém kraji I a II (alokace 623 133 Kč)
-Semináře pro žadatele a pro příjemce, konference
-Inzerce a články v regionálním tisku
-Webové stránky www.kr-olomoucky.cz/opvk
-Propagační předměty
-Kontaktní místo pro GG (sídlo oddělení grantových schémat, 6. patro RCO)
-Prezentace informací o GG na různých akcích
-Grafický manuál a označování povinnou publicitou
-? Brožura „Dobrá praxe“ ?

Inzerce v regionálním tisku
- Inzerce k vyhlášení 2. výzev
II. GG Olomouckého kraje v
PO 1 a 4. výzvě GG 3.2 v
rámci OP VK
- Zveřejněno 4. 10. 2012 v MF
Dnes, regionální příloha
Olomoucký kraj

Semináře pro žadatele a příjemce
Semináře pro žadatele
• celkem bylo realizováno 29 akcí, kterých se účastnilo 958 osob
Semináře pro příjemce
• celkem bylo realizováno 9 akcí, kterých se účastnilo 459 osob + 1
seminář k veřejným zakázkám s účastí 65 osob
Konference ke globálním grantům v roce 2011:
• celkem 110 účastníků

Semináře pro žadatele a příjemce

Statistika globálních grantů
Alokace na
GG v Kč

Počet
předložených
GP

Finanční prostředky
požadované v rámci
předložených GP v Kč

Počet
realizovaných
GP

Schválená
finanční
podpora
realizovaných
GP v Kč

1.1 – Zvyšování kvality ve
vzdělávání v Olomouckém kraji

419 847 466

627

2 659 754 763,39

118

419 212 059,26

1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků,
včetně dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami v
Olomouckém kraji

144 930 238

172

578 747 061,62

51

145 374 708,66

1.3 – Další vzdělávání pracovníků
škol a školských zařízení v
Olomouckém kraji

181 162 785

252

997 810 519,79

57

177 484 150,96

3.2 – Podpora nabídky dalšího
vzdělávání v Olomouckém kraji

220 345 583

288

862 533 545,58

77

204 133 854,12

Celkem

966 286 072

1 339

5 098 845 890,38

303

946 204 773

Oblast podpory

Přijaté žádosti a realizované GP

Realizované GP dle sídla příjemce

Realizované GP dle typu příjemce
Srovnání GG:
GG 1.1
65 % SŠ
GG 1.2
33 % ZŠ
GG 1.3
10 % VŠ,
16 % školská
zař.
GG 3.2
84 % ostatní

Finanční alokace na GP
- nejnižší dotace na
projekt činila 659 856
Kč (oblast podpory
3.2)
- nejvyšší dotace na
projekt činila
18 205 848 Kč (oblast
podpory 1.1)
- průměrná dotace na
projekt činila 3,12
mil. Kč

Statistika procesu hodnocení
Relativní srovnání
GG z hlediska
vyřazení dle fáze
hodnocení:
Formální hodnocení:
nejvíce v 3.2
Kritéria přijatelnosti:
nejméně 1.1
nejvíce v 1.2
Věcné hodnocení:
nejméně 1.2
nejvíce v 1.1, 1.3
Výběrová komise:
nejvíce 1.1

Podpořené cílové skupiny, výstupy
Měřitelné výstupy GG Olomouckého kraje (k 3. 6. 2014)
• již podpořeno 105 532 dětí a žáků
• již podpořeno 6 251 pracovníků v dalším vzdělávání
• již podpořeno 16 776 pracovníků škol a školských zařízení
• již podpořeno 4 841 účastníků dalšího vzdělávání
• již vytvořeno 1 635 nových/inovovaných produktů
• z toho 207 produktů s komponentou ŽP, 116 produktů s
komponentou ICT a 157 produktů zaměřených na žáky se SVP

+ a – realizace GG a GP
+ příležitost pro rozvoj vzdělávání v Olomouckém kraji
+ možnost pro potenciální žadatele o GP získat finanční prostředky nad rámec
„standardního“ financování školství
+ příležitost vyprofilovat vzdělávání, rozvinout vzdělávací programy, začlenit do
vzdělávání nové vzdělávací metody, pomůcky, motivovat žáky
+ příležitost „zdarma“ vzdělat pedagogy v souladu s vývojem v oblasti vzdělávání
+ možnost věnovat větší pozornost žákům se SVP
+ možnost alespoň částečně zmodernizovat vybavení, např. výpočetní technika
+ příležitost motivovat pracovníky škol zapojením do realizačních týmů projektů včetně
finanční motivace
+ příležitost získat finance na rozvoj oblasti vzdělávání dospělých
+ možnost získat dotační finanční prostředky v regionu

+ a – realizace GG a GP
- Počet žadatelů o finanční prostředky alokované v GG cca 4x převýšil možnosti GG
- Vytvoření a předložení žádosti pro mnoho příjemců nerealizovatelné vlastními silami =
potřeba vlastních finančních prostředků na zpracování žádosti
- Metodika OP VK a navazující zákony

• množství různých metodik (příručka pro žadatele, příručka pro příjemce, metodické dopisy, na
úrovni ZS Operační manuál, příručka pro nesrovnalosti, pro kontroly)
• neustálá aktualizace metodik – mnohdy zásadní změny mezi jednotlivými aktualizacemi (PpP –
momentálně 9. verze = za necelých 7 let celkem 9 verzí, PpŽ – 10. verze)
• nejasnosti v rámci metodik, nemožnost jednotného výkladu
• rozpor metodiky OP VK a platnými právními předpisy ČR

- Zpoždění celého OP VK – 1. výzvy vyhlášeny v polovině roku 2008 (programovací
období od 2007…)
- Monitorovací systém (Monit7+, Benefit7)
- Nedodržení smluvních podmínek, jednání v rozporu s metodikou OP VK =
NESROVNALOSTI => finanční postihy pro příjemce

Kontrolní role Zprostředkujícího subjektu
• Administrativní kontrola – kontrola monitorovacích zpráv předkládaných příjemci
• Veřejnosprávní kontroly na místě - téměř u každého grantového projektu za období
realizace, případně v době udržitelnosti
 NESROVNALOSTI (porušení smluvních podmínek, příručky pro příjemce) – do
současnosti zaznamenáno cca 350 nesrovnalostí v celkové hodnotě cca 17,5 mil. Kč
• překročení finančních limitů stanovených Příručkou pro příjemce
• chybná publicita
• chybné odvody za SP a ZP, chybný odvod do FKSP z DPČ a DPP
• chybný výpočet náhrad za cestovné
• nehospodárné výdaje
• platby nesouvisející s realizací projektu z projektového účtu (mylné platby)
• porušení podmínek při realizaci výběrových (zadávacích) řízení u veřejných
zakázek
• úhrada nezpůsobilých výdajů dle Příručky pro příjemce

??? 2014 – 2020 ???
•
•
•

OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Koordinátor přípravy MŠMT (oddělení přípravy OP VVV)
Spolufinancování 85 % ESF, 15 % ??? (PO 3)
Hlavní cíl: Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským
kapitálem prostřednictvím investic do rozvoje základů znalostní ekonomiky
Na co bude zaměřena podpora OP VVV?
PO 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR)
PO 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (ESF, EFRR)
PO 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
(ESF)
PO 4: Technická pomoc
Poučíme se z chyb 2007 – 2013?

Děkuji za pozornost
Ing. Martin Hrubý
vedoucí oddělení grantových schémat
Odbor investic a evropských programů
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 233
fax: +420 585 508 335
www.kr-olomoucky.cz/opvk

