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Operační program Rozvoj 
lidských zdrojů 

Opatření 3.3

Dosavadní průběh realizace 
regionálního grantového schématu

• Vyhlášení 1. výzvy OP RLZ 3.3 v Jihomoravském kraji 

(11.4. – 10.6. 2005 do 12 hod)
celkem předloženo 28 žádostí

- 16 žádostí v PpA
Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání

včetně služeb s ním spojených 
- 12 žádostí v PpB

Vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících
pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání

Formální hodnocení a hodnocení 
přijatelnosti

Formální hodnocení:
(10 dnů na doplnění náležitostí)

absence specifických příloh
doklady o právní subjektivitě
1 originál/úředně ověřená kopie +kopie

Hodnocení přijatelnosti: vyloučeno 7 žádostí 
podporované aktivity nejsou v souladu 
s danou výzvou (Opatření 3.1, 3.2, 4.1) 
překročení stanovené výše podpory
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Věcné hodnocení
Do věcného hodnocení postoupilo 21 žádostí, které 

hodnotilo 18 externích hodnotitelů, kteří jsou vedeni v 
centrální databázi hodnotitelů spravované MPSV. 

Z 21 hodnocených žádostí - 12 nedosáhlo potřebných 65 
bodů. 

Systém hodnocení – 6 kritérií a 16 subkritérií
(hodnotící tabulka – maximální počet bodů, 
viz Příručka pro žadatele)

(+specifické požadavky – specifické přílohy, zadává 
vyhlašovatel a jedná se o specifické regionální a 
sektorové požadavky na projekt)

Subkritéria v rámci 
Specifických kritérií

1. výzva:
1. vazba projektu na Program rozvoje Jihomoravského 

kraje (prohlášení žadatele o vazbě na Program 
rozvoje Jihomoravského kraje)

2. sídlo žadatele na území Jihomoravského kraje
3. vlastní finanční zdroje na financování projektu 

(rozvaha a výpis bankovního účtu) 

subkritéria pro 2. výzvu budou upřesněna

Věcné hodnocení - komentáře

1. kritérium: zdůvodnění projektu
obecné, žadatel nekomunikuje s renomovanými 
institucemi, chybí vhodní partneři

2. kritérium: cílová skupina
nekonkrétní, nepřiměřená kapacitním možnostem 
žadatele, nedostatečně oslovena žadatelem, 
nekonkrétní doprovodná opatření pro soc. slabé 
účastníky, chybí zpětná vazba (evaluační dotazníky)
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3. kritérium: realizace projektu
• aktivity jsou nejasné a nekorespondují s 

harmonogramem
• kalkulace nákladů (osobních) je netransparentní a 

neodpovídá realizačnímu týmu
• mezinárodní cestovné
• chybí analýza potřebnosti projektu
• existují zkušenosti předkladatelů ale ne organizace
• dlouhé stádium příprav projektu
• není jasný obsah a rozsah vzdělávacích programů
• účelový vznik organizace

4. kritérium: výsledky a výstupy
výsledky a výstupy nemají vazbu na aktivity,  žadatel 
neidentifikuje a neřeší možná rizika 

5. kritérium: horizontální témata
nekonkrétní

6. kritérium: specifické požadavky
základní vklad na udržení účtu nově vzniklé organizace

Celkový komentář – odeslán předkladatelům projektu

Výběrová komise
5.9. 2005 – 1. zasedání výběrové komise

RNDr. Miloš Šifalda (člen RJMK)
Složení:
Odborný lektor - NVF

zástupce kraje pracovník OŠ
zástupce PÚP zástupce NNO
zástupce profesních sdružení nezávislý odborník
zástupce vzdělávacích institucí zástupce obcí
zástupce odborových organizací klíčový zaměstnavatel
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Výběrová komise
VK projednávala 9 žádostí, z nichž 6 doporučila k 

financování. 

Konečný výběr žádostí schválila RJMK usnesením 
č. 2297/05/R38 a ZJMK usnesením č. 413/05/Z6.

V rámci 1. výzvy – bylo schváleno poskytnutí finanční 

podpory 4 projektům ve výši 13 543 580,-Kč. 

Nevyužité prostředky budou převedeny do 2. výzvy.

Předpokládaný termín vyhlášení 2. výzvy je
leden 2006

Prosinec 2005 – konzultace projektových návrhů 
s předkladateli projektů

Kontaktní osoby:
Mgr. Helena Michalicová
michalicová.helena@kr-jihomoravsky.cz
Tel. 541 658 317

Bc. Josef Vlach
vlach.josef@kr-jihomoravsky.cz
Tel. 541 658 313

• Počet vyhlášených programů podpory: 2
PpA, PpB

(PpC – systémové projekty, 
vyhlášení ve 3. výzvě)

• Celková částka pro 2. výzvu je 

70.000.000 Kč
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Prosinec 2005:
- informační portál www.oprlz-jmk.cz

pro předkladatele projektů a zájemce o dění v oblasti 
dalšího profesního vzdělávání v Jihomoravském kraji

- pracovní verze Dlouhodobého záměru ve vzdělávání
(připomínky k dokumentu)  www.jmskoly.cz

- Strategické programy kraje (Program rozvoje kraje, ad.)
www.kr-jihomoravsky.cz

- Strategické dokumenty (zasílání novinek, semináře)   
www.esfcr.cz

Míra podpory
• Další profesní vzdělávání nelze (na rozdíl od školství 

spadajícího pod zákonné osnovy a kontrolu - Opatření 
3.1, 3.2) obecně považovat za službu veřejného zájmu.

• Poskytovatel se pohybuje v konkurenčním prostředí 
tvořeném zájmy ostatních subjektů nabízejících obdobné 
služby.

• Činnosti realizované v rámci Opatření 3.3 tedy spadají 
mezi aktivity, které jsou posuzovány z hlediska 
veřejné podpory. 

• U předkládaných projektů se zkoumá zvýhodnění, které 
by za normálních tržních podmínek musel subjekt hradit 
ze svých prostředků. 

• Z toho důvodu je nutné aplikovat v projektech Opatření 
3.3 pravidla omezující veřejnou podporu. –

viz Rozhodnutí ÚOHS č.j. VP/S 81/04 – 160 
(bloková vyjímka, de minimis)
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• Žadatel je povinen uvést v žádosti (v části identifikace 
projektu – Stručný obsah projektu), v jakém režimu z 
hlediska veřejné podpory má být projekt posuzován

• V případě, že se žadatel podílí na financování celkových 
uznatelných nákladů projektu, je povinen dělit rozpočet 
na náklady hrazené z OP RLZ a náklady hrazené 
soukromým spolufinancováním.

• Pokud se žadatel stane zároveň poskytovatelem veřejné 
podpory, je povinen sledovat její míru u všech 
zúčastněných subjektů. 

• Forma veřejné podpory bude uvedena ve smlouvě se 
žadatelem a nelze ji měnit. 

• Financovat lze pouze uznatelné výdaje (viz Příručka pro 
žadatele, Způsobilé výdaje) vzniklé po podpisu

Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku.

Děkuji za pozornost

Mgr. Helena Michalicová
Tel. 541 658 317

michalicova.helena@kr-jihomoravsky.cz
Odbor školství krajského úřadu


