Investice do vaší budoucnosti

Často kladené dotazy k Výzvě č. 1.3, Prioritní osa 3, OP VaVpI
Jsou anglické verze příloh uvedené v Seznamu příloh Projektové žádosti povinné? Stačí předložit je
na CD?
Anglické verze příloh jsou povinné, platné jsou informace uvedené v Seznamu příloh Projektové
žádosti. Přílohy v AJ stačí předložit v elektronické podobě.

Plánujeme rekonstrukci budovy, která sice patří univerzitě, ale pozemek, na kterém leží, nikoli.
Chci se zeptat, zda a za jakých podmínek je možné použít takovou budovu pro rekonstrukci za
účelem vzniku centra popularizace vědy. Nebo je fakt, že pozemek k budově nepatří, vylučujícím
kritériem?
Vylučovacím kritériem tento stav není, bude však nutné zajistit a doložit dlouhodobou udržitelnost.
Pokud neexistuje nějaká zásadní překážka, je tu možnost pozemek koupit. Ze zdrojů OP VaVpI v této
výzvě je nákup pozemku způsobilým výdajem.

Stačí, aby k žádosti o ex-ante platbu byla předložena smlouva o smlouvě budoucí kupní? Hraje roli
velikost plánované investice?
Do žádosti o ex-ante platbu je možné zahrnout investici v jakékoli velikosti, žádost však musí být vždy
náležitým způsobem odůvodněna a musí odpovídat finančnímu plánu (harmonogramu žádostí o
platby), který žadatel odevzdává společně jako součást projektové žádosti.

Cílovou skupinou jsou děti, mládež, rodiče s dětmi… Je tedy možné, aby část expozic byla
věnována předškolním dětem?
Ano, je možné část expozic zaměřit na děti v předškolním věku.
Parkoviště jsou uznatelným nákladem pouze do počtu, který je adekvátní počtu očekávaných
návštěvníků. Je to tak?
Ano, toto se řídí příslušnou normou, která je specifikována v Příručce pro žadatele pro prioritní osu 3.

Je možné provozovat v prostoru Science Learning Centra doplňkové aktivity (a jejich vybudování
počítat do uznatelných nákladů), jako např. restauraci - sloužila by jak návštěvníkům, tak veřejnosti
nebo je nutno tyto aktivity rozpočítat do uznatelných a neuznatelných nákladů?
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Výstavba prostor pro doprovodné aktivity může být způsobilým výdajem za předpokladu, že v daném
objektu neprobíhají aktivity generující příjmy – tzn. prostor kavárny, restaurace, rychlé občerstvení,
apod. do způsobilých výdajů v žádném případě zahrnout nelze.

Jak jsou stanoveny sazby za člověkoměsíce „v místě a čase obvyklé“? Na základě údajů ČSÚ, nebo
podle tabulky Příspěvek na úhradu měsíčních mzdových výdajů z OP VaVPI, která je uvedena na
konci Přílohy B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 1.3.
Sazby nesmí být výrazně nadhodnocené. Nemusíte postupovat podle údajů ČSÚ; v případě, že na
straně Řídicího orgánu vznikne pochybnost o přiměřenosti daných nákladů, budete požádáni o
zdůvodnění, resp. doložení, že se jedná o běžné sazby. V případě větší zakázky předpokládáme, že
provedete mapování trhu; v případech, kde je to relevantní samozřejmě musíte postupovat podle
Pravidel pro výběr dodavatelů, stanovených Řídicím orgánem OP VaVpI (příloha Příručky pro
žadatele).

Pokud žadatel nebude sám provozovat budoucí science learning centrum a budoucí provozovatel
bude vybrán výběrovým řízením – v tom případě, ve které fázi projektu?
Posouzení, zda je nutné při zadávání zakázek postupovat dle zákona 137/2006Sb., o veřejných
zakázkách či zda je možné aplikovat výjimku uvedenou v § 18 odst. 1 písm. j), je vždy na samotném
zadavateli, tj. zda jsou naplněny předpoklady pro aplikaci této výjimky. V případě, že bude
provozovatel vybrán na základě výběrového řízení, je na žadateli, kdy samotné výběrové řízení
provede. Vždy je však nutné ve studii proveditelnosti uvést, jakým způsobem bude provozovatel
vybrán a např. uvést i informace ze zadávací dokumentace - např. kvalifikační kritéria apod. případně
samotnou zadávací dokumentaci přiložit. Pro posouzení ze strany Řídicího orgánu by samozřejmě
nejlepší bylo provozovatele vybrat už před podáním žádosti, i když respektujeme, že to může přinést
řadu časových překážek. Uzavření smlouvy lze podmínit vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace (tj.
uvést do smlouvy odkládací podmínku na okamžik poskytnutí dotace- tzn. že smlouva nevznikne,
pokud nebude dotace poskytnuta). Způsobilé výdaje na realizační tým – domníváme se, že pravidla
nebrání tomu, aby ZV projektu byly již náklady provozovatele centra. Je vždy však nutné respektovat
neziskový charakter daného centra – ten by měl být promítnut do smluvních ujednání mezi
žadatelem a provozovatelem.

Město XY je subjektem, který se nebude podílet na přípravě ani realizaci projektu, bude se však
podílet spolu s žadatelem (kraj) na úhradě provozní ztráty SLC. V kapitole udržitelnost i provozním
rozpočtu Benefitu a ve studii proveditelnosti bude toto uvedeno. Jednou z příloh Projektové
žádosti bude rovněž usnesení Zastupitelstva města, že se město bude na krytí provozní ztráty
podílet a v jaké výši. Má být v projektu uvedeno město jako partner? Jako partner finanční? Nebo
by mělo mít s žadatelem uzavřenou dohodu o spolupráci?
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Pokud se město nebude podílet na způsobilých výdajích projektu, nemělo by být uvedeno mezi
partnery, ale mezi subjekty podílejícími se na udržitelnosti. Žadatel doloží právě závazek podílet se na
udržitelnosti a to například formou smlouvy o spolupráci.

Jaký je termín pro dodání právoplatného stavebního povolení?
Stavební povolení bude vyžadováno před vydáním Rozhodnutí, termín je předběžně stanoven na
1.12.2010, kdy očekáváme vydání Rozhodnutí pro první schválené projekty.

Co se myslí "pražským pracovníkem"? Např. když člověk má jenom částečný (ne plný) úvazek na
mimopražské univerzitě, je pořád chápán jako "pražský pracovník", např. pro způsobilost
mzdových a dalších výdajů s ním spojených s aktivitou centra?
Pokud je zaměstnancem mimopražské univerzity na částečný úvazek a jako zaměstnanec
mimopražské univerzity bude tímto úvazkem (nebo jeho částí) členem týmu projektu (tj. tato
mimopražská univerzita bude žadatelem nebo partnerem projektu), jeho mzdové náklady mohou být
z této části způsobilým výdajem.

Jaký musí být pracovně-právní vztah mezi pracovníkem a žadatelem, aby byl v kategorie
"zaměstnanec" a nikoliv externí dodavatel? Stačí dohoda o pracovní činnosti?
Pokud máte uzavřenu se žadatelem Dohodu o pracovní činnosti, jste považován za zaměstnance
žadatele.

Není proti zaměření Výzvy 1.3 vznik SCL i v menším městě (ač silně navštěvovaném). Myslíte, že je
tato varianta možná?
Pokud toto město (jak z Vaší analýzy vyplývá) splňuje kritérium dojížďkové vzdálenosti, nevidíme zde
žádnou jinou překážku. Není kladen důraz na vznik SLC pouze ve velkých městech, i když to většinou z
povahy projektu vyplývá.

Jaké požadavky musí splňovat partner projektu?
Ve výzvě 1.3 – Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky musí partneři v projektu – tj.
subjekty s podílem na způsobilých výdajích projektu - splňovat stejné podmínky přijatelnosti jako
příjemce uvedené v textu Výzvy, článek 5, písm. a), b), c), d), f). Podmínku uvedenou v článku 5 Výzvy,
písm. e) prokazuje pouze žadatel (viz přílohu Příruček pro žadatele a příjemce č. 6c) Seznam příloh
projektové žádosti pro výzvu 1.3).
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Jsou způsobilé výdaje na překlad žádosti, studie proveditelnosti a dalších v anglické verzi
požadovaných dokumentů nutných pro odevzdání žádosti? Jedná se mi o případ, kdy je kompletací
žádosti pověřen externí dodavatel (bez překladu do anglické verze).
Překlad projektové žádosti a příloh je způsobilým výdajem.

Ve výzvě, v příloze ZV je pol. 2.3 Nákup staveb, kde je nutný znalecký posudek. Jedná se v tomto
posudku o cenu v místě obvyklou či cenu úřední?
Jedná se o cenu obvyklou.

Je možné plánovat návštěvnické centrum v budově, která není v našem osobním vlastnictví, ale
kterou bychom měli pronajatu na 99 let? Pronájem na 99 let je, dle našich informací, z právního
hlediska stejný, jako bychom budovu vlastnili. Je to tak?
Pronájem na 99 let není možno považovat za stejný právní institut jako vlastnictví, ale dá se
považovat za pronájem na dobu neurčitou. Podle přílohy č. 6c) příručky pro žadatele a příjemce OP
VaVpI – seznam příloh projektové žádosti se jako doklad prokázaní vlastnických vztahů v případě, že
nemovitosti nejsou ve vlastnictví subjektu, požaduje předložit doklad potvrzující vztah
žadatele/partnera k příslušným nemovitostem alespoň na 10 let od vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace, jedná-li se o nemovitosti, které budou projektem trvale užívány. Proto pronájem na dobu 99
let bude postačovat s upozorněním, že nájem ani technické zhodnocení není způsobilým výdajem.

Technická otázka či administrativní zařazení - máme připraveny smlouvy se subjekty, kde obsahem
jsou závazky subjektu ke spolupráci v rámci přípravné fáze projektu a poté i na dobu udržitelnosti.
Kam s takovýmto typem smlouvy - příloha 14 nebo 17?
Smlouvy o budoucí spolupráci centra s dalšími subjekty můžete zařadit do přílohy č. 17, tj. do
nepovinných příloh, případně do přílohy č. 7, pokud tyto smlouvy vyjadřují závazek spolufinancovat
provoz centra.

Centrum popularizace je připravováno příspěvkovou organizací města. Kdo by měl být žadatelem příspěvková organizace nebo město, s tím že by PO byla spolupracujícím subjektem či partnerem
projektu.
V případě výzvy 1.3 OP VaVpI může být žadatelem jak územně samosprávný celek, tak jeho
příspěvková organizace. V případě zapojení partnerů (partnerem se v OP VaVpI rozumí subjekt s
podílem na způsobilých výdajích projektu) dokládá každý z partnerů, že splňuje požadavky stanovené
v Příručce pro žadatele.
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Musí projekt návštěvnického centra splňovat hodnotu minimálně 150 tis. obyvatel v dojížďkové
vzdálenosti do půl hodiny ve způsobilém regionu? Do hodnoty 150 tis. obyvatel se započítávají
pouze obyvatelé způsobilého regionu, tzn. že obyvatelé části Prahy se započítat nemohou?
Výběrové kritérium B.1.2 se týká pouze projektů Science learning center, započítávají se pouze
obyvatelé ve způsobilém regionu (tzn. v žádném případě obyvatelé Prahy). V případě Návštěvnického
centra (výše způsobilých výdajů max. 150 mil. Kč) dojížďkovou spádovost nedokládáte.

V případě rekonstrukce objektu pro potřeby vybudování Science learning centra - jakou dobu z
celkové doby trvání projektu (tj. 3 roky) mohou trvat stavební práce? Je nějaké omezení, kolik
měsíců je vymezeno pro aktivity Science learning centra?
Projekty v rámci dané výzvy musí být ukončeny do 3 let od vydání Rozhodnutí (totéž platí i pro
stavební náklady). Doporučujeme však, aby 80 % schválených způsobilých výdajů bylo vyčerpáno
během prvních 2 let od vydání Rozhodnutí. Současně byste si měli nechat rezervu na vybavení
Science learning centra nábytkem, exponáty, atd.

Musí žadatel - kraj dokládat v rámci přílohy č. 4 i čestné prohlášení, že bude v průběhu projektu
naplňovat podmínky uvedené v článku 5 Výzvy pod písm. a), b), f).
Ano.

Jak je třeba chápat „podrobný rozpočet“? Jako položkový – stavební práce, expozice…? Do jaké
míry? I do detailů jednotlivých položek?
Podrobný rozpočet je položkový rozpočet (tj. podle projektové dokumentace vytvořená sestava,
která obsahuje číselný kód položky a výpočet jejího množství) nebo oceněný výkaz výměr - tj.
nejpodrobnější možný rozpočet.

Struktura financování projektů v rámci OP VaVpI je 85 % EU a 15 % SR. Je nutné projekt kompletně
předfinancovávat z prostředků žadatele nebo jsou prostředky poskytovány zálohově? V příručce
pro žadatele jsou uváděny obě možnosti, avšak pro schválení projektu v orgánech kraje je nutné
zvolit předem jednu z variant už pro podání projektu.
Proplácení plateb příjemcům dotace probíhá formou ex-ante financování. Způsobilé výdaje vzniklé
před vydáním Rozhodnutí budou v případě podpořených projektů proplaceny ex-post.

Co konkrétně lze zahrnout pod položky 8. Materiál a 9. Energie v rámci Seznamu způsobilých
výdajů pro výzvu 1.3. Lze pod tyto položky zařadit režijní náklady související s přípravou a realizací
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projektu? A je možné, aby si náklady v rámci těchto položek nárokoval také partner projektu (s
podílem na ZV projektu)?
Režijní náklady v žádném případě zařadit nelze, pouze náklady přímo související s realizací projektu.
Je možné, aby si náklady nárokoval také partner.

Je v rámci výzvy číslo 1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovace DPH uznatelným nákladem?
V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace je způsobilá ta část DPH, u níž nemá nárok
na odpočet (např. na základě aplikace tzv. koeficientu). V takovém případě podle našeho názoru
nelze aplikovat § 81 odst. 2 zákona o DPH (Vrácení daně v rámci zahraniční pomoci), neboť úhrada
DPH principielně způsobilým výdajem je, a je podle našeho názoru nutné postupovat podle
ustanovení o odpočtu daně (§ 72 a násl. zákona o DPH). Částka odpovídající DPH by proto měla být
součástí rozpočtu projektu, ať již ve způsobilých či nezpůsobilých výdajích, či případně obou.
V případě pochybností doporučujeme konzultaci ohledně nároku na odpočet DPH na příslušném
Finančním úřadě.

Jsou vzory povinných příloh - čestná prohlášení závazná nebo je možné je změnit?
Při vypracování čestných prohlášení (ČP) nemusí žadatel postupovat podle vzorů poskytnutých ŘO OP
VaVpI, ale je nutné, aby doložená ČP obsahovala všechny potřebné náležitosti (tedy ty, které jsou
uvedeny ve vzorech).

V indikátoru se hovoří o „vybudovaných kapacitách“, kterými se myslí plochy nově vytvořených
kapacit, při kterých dochází k záboru dosud nezastavěné plochy. Myslí se záborem dosud
nezastavěné plochy i plocha, na které je v současné době např. chodník, ale nestojí tam jiná
budova? Dojde k záboru dosud nezastavěné plochy? Př. Současná budova se bude rekonstruovat a
rozšiřovat i na území dosud stávajícího chodníku. Vykáže se tedy do indikátoru rekonstrukce počet
m2 rekonstruované budovy a do indikátoru počet vybudovaných ploch počet m2 přístavby?
Ano. V tomto případě bude počet m2 započten do monitorovacího indikátoru „Vybudované
kapacity“. Plocha již sice byla zastavěna (např. chodník, parkoviště apod.), ale nejednalo se o plochu
užitnou.

Dotaz je způsobilosti výdajů na cestovní náhrady, a to u členů odborného týmu, pokud jsou
externisté (pravidla to umožňují), členů realizačního týmu, konzultantů ze zahraničí, tuzemských
konzultantů.
Cestovní náhrady nejsou způsobilým výdajem. Pokud jsou u externích spolupracovníků započítány do
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ceny služby, pak samozřejmě ano, nicméně se musí řídit pravidly pro výběr dodavatelů.
Budou v rámci bodového hodnocení zvýhodněny projekty se zapojeným partnerem (jako je tomu
např. v Regionálních operačních programech – kdy zapojený partner = 0,5 bodu)?
V rámci OP VaVpI nejsou bonifikovány projekty se zapojením partnerů.

Osnova Studie proveditelnosti – kap. 4.1 – odborný tým: Požadavek přehledu výsledků a úspěchů
členů vč. věrohodně doložitelných vazeb na externí expertízy je možno nahradit referencemi?
Ano, relevantní zkušenosti členů odborného týmu lze vedle životopisů (příloha 2 Projektové žádosti)
doložit písemnými referencemi.
Jakým způsobem mají být doloženy vlastnické vztahy, pokud je vlastníkem nemovitostí kraj a
žadatel má dané nemovitosti ve správě?
Vlastnické vztahy se dokládají podle přílohy č. 12 Doklady o prokázání vlastnických vztahů, tj.
informace z katastru nemovitostí, včetně výřezu z katastrální mapy a doklad prokazující právo
k předmětné nemovitosti - ten musí obsahovat minimálně náležitosti stanovené v zmíněné příloze č.
12.

V kolika paré musí být dodána projektová dokumentace – v příručce jsou uvedeny 2 paré, v příloze
6c) příručky pouze 1 paré?
Projektová dokumentace musí být dodána v 1 paré.

Je možné konkretizovat požadavek na přílohy ke schopnosti financovat projekt (2. a 3. část) – co si
představit pod Potvrzením záměru subjektů podílet se na budoucím spolufinancování a dále pod
Informacemi o dosavadní spolupráci s dalšími subjekty?
Ve druhé části přílohy č. 7 dokládáte záměr subjektů (pokud takové existují) spolupodílet se na
financování provozních nákladů v době udržitelnosti projektu. Pokud je takovým subjektem kraj,
může se jednat například o usnesení Rady kraje o schválení investičního záměru projektu a investiční
záměr, ve kterém je uveden způsob financování projektu organizací a krajem.
Smyslem třetí část přílohy č. 7 je prokázání zkušeností relevantních pro kvalitu a finanční udržitelnost
připravovaného projektu. Pokud tedy byla žadatelem či partnery v minulosti realizována nějaká
spolupráce s finančním přínosem v oblasti popularizace, propagace a medializace vědy a techniky,
uveďte ji zde.

Může být žadatelem v OP VaVpI také střední škola? (příp. za jakých podmínek)
Pokud jde o střední školu ve formě státní příspěvkové organizace nebo příspěvkové organizace
územně
samosprávného
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celku, tak je tím bez dalšího prokazování považována za subjekt splňující podmínky pod písm. d) a e)
článku 5 Výzvy. V případě jiné právní formy, by žadatelem mohla být v případě splnění všech
podmínek uvedených v článku 5 Výzvy – Příjemce podpory.

Jakým způsobem mají být zpracované přílohy v angličtině? Má být každá jazykové verze na
samostatném dokumentu nebo má být dokument dvojjazyčný? (Případ také studie
proveditelnosti).
Každá jazyková verze bude tvořit samostatný dokument. Důvodem pro zpracování anglické verze je
účast zahraničních expertů na procesu hodnocení, nemá smysl, aby čeští či zahraniční hodnotitelé
pracovali s dvojjazyčnou verzí.

Organizování výběrových řízení zajišťuje u zakázek do 2 mil. Kč organizace žadatele sama, u
zakázek nad 2 mil. Kč už VŘ zajišťuje příslušný kraj jako zřizovatel organizace (podmínka ve
Zřizovací listině). Otázkou je, zda se podle těchto podmínek bude moci postupovat i v případě
realizace projektu?
Zadavatel odpovídá za správnost VŘ a jeho soulad se zákonem. Ve vztahu k poskytovateli dotace
(MŠMT) odpovídá příjemce dotace. Samotná realizace VŘ může být svěřena externímu subjektu, zde
teoreticky kraji, ale zadavatelem ve smyslu ZVZ by měl být příjemce dotace, jelikož ten následně
uzavírá smlouvu s dodavatelem. Navíc pouze příjemci mohou vznikat způsobilé výdaje. Organizace i
případné odsouhlasení ZD může samozřejmě zůstat v rukou kraje.
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