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Resumé:
Hodně

se

dnes

hovoří

o

zvyšování

odbornosti

pedagogů,

začleňování

handicapovaných ţáků a studentů do běţného vzdělávacího proudu, rozvíjení jazykové
a informační gramotnosti či o potřebě celoţivotního vzdělávání. Na toto téma byla napsána

spousta odborné literatury a nikdo nepochybuje, ţe je například další vzdělávání
pedagogických pracovníků nutností. Avšak většina škol má omezené finanční prostředky
na tyto aktivity. Proto, kdyţ se objevila moţnost získávat finanční prostředky
prostřednictvím Evropských fondů a pouţít je v oblasti vzdělávání, jsou šance pro školy
otevřené…

The Summary:
Many now talk about increasing expertise of educators, integration of disabled
pupils and students, developing language and information literacy or about the need
for lifelong learning. On this subject has been written many technical literature
and nobody doubts that the further training of teaching staff. However, most schools has
limited funding for these activities. Therefore, when, to raise funds through European
funds and use them in the field of education, the chances for schools open ...

Klíčová slova:
Evropská unie, operační program, výzva, projekt, ţadatel, příjemce, financování,
monitorovací zpráva, indikátor, stav čerpání

Keywords:
European Union, operational programme, asked, the project, applicant, recipient,
funding, monitoring report, indicator, drawing status
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1 Úvod
Evropská unie (EU) usiluje prostřednictvím politiky soudrţnosti o rovnoměrný
hospodářský a společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Cílem
je zmírnit rozdíly v ţivotní a ekonomické úrovni mezi těmito zeměmi a zároveň zvyšovat
schopnost celé Evropské unie čelit výzvám 21. století. V centru zájmu spolu s důrazem
na udrţitelný růst, inovace a konkurenceschopnost je vytváření otevřené a flexibilní
společnosti s vysokou mírou zaměstnanosti.

1.1 Principy strukturální politiky EU
Strukturální politika Evropské unie a moţnost vyuţívání finančních prostředků
ze Strukturálních fondů (SF) vychází z pěti základních (operačních) principů: principu
koncentrace,

partnerství,

programování,

adicionality

(doplňkovosti)

a

principu

monitorování a vyhodnocování.
Z fondů EU jsou podporovány projekty veřejně prospěšné, které přispívají
ke zlepšení sociálního a ekonomického prostředí. Nejde o samoúčelné finanční injekce
do neziskového sektoru, soukromých firem, obcí, krajů či jiných subjektů. Obecná
prospěšnost je chápana v širším smyslu, nejen jako sociální aktivity. Z moţnosti získávat
podporu z evropských fondů nejsou vyloučeny soukromé firmy ţádající dotace například
na nové technologie, vzdělávání zaměstnanců či podporu zaměstnanosti v regionu.
Smyslem je věnovat co nejvíce finančních prostředků do regionů s největšími
problémy a pokud moţno na projekty, které přinášejí maximální uţitek. Na jejich
konkrétním rozdělení se podílejí samotní příjemci, tj. regiony, města, obce i soukromé
subjekty, a to při skutečnosti, ţe tyto finanční prostředky ze Strukturálních fondů EU
pouze doplňují výdaje členských států.
Strukturální politika je v rámci Evropské unie zajištěna řadou právních aktů. EU
se řídí schválenými Strategickými obecnými zásadami Společenství1 (SOZS), v nichţ
jsou definovány úkoly politiky hospodářské a sociální soudrţnosti (HSS) pro období
2007–2013.
1

[on line] [28. 12. 2009] dostupný z:http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/baba0790-c40d-4727-9230b89540103c68/Strategicke-obecne-zasady-Spolecenstvi---ceska-ver
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Pro ţadatele, kteří musejí v projektové ţádosti dodrţet řadu principů - doloţit
společenský přesah plánovaných aktivit a prokázat obecnou prospěšnost svého záměru,
a během realizace projektu splnit řadu pokynů určených příručkami není jednoduché
se v této problematice orientovat.
Proto je cílem předkládané bakalářské práce:
zanalyzovat čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů
zmapovat oblasti podpory, na které se školské organizace mohou zaměřovat
rekapitulovat moţnosti dalšího čerpání těchto finančních prostředků z EU
na základě podrobného průzkumu vyhodnotit problematické oblasti
napomoci při tvorbě projektů, shrnout postupy od procesu podání ţádosti
o finanční podporu na základě výzvy vyhlášené Ministerstvem, školství, mládeţe
a tělovýchovy (MŠMT)
zjistit úspěšnost a problémy, s nimiţ se školské organizace setkávají a které by
školám napomohly vyvarovat se chyb při podávání projektů, předkládání
monitorovacích zpráv a dokladů i plnění monitorovacích indikátorů.

První a druhá kapitola teoretické části seznamuje s hlavními fondy EU,
operačními programy, příleţitostmi České republiky a moţnostmi získat finanční
prostředky na základě vyhlášených výzev.
Čtvrtá

kapitola

přibliţuje

principy

Operačního

programu

Vzdělávání

pro konkurenceschopnost (OP VK) a oblasti podpory zaměřené na vzdělávání.
Teoretická část práce byla zakončena v páté a šesté kapitole shrnutím úskalí
z monitorovacích zpráv, které jsou nastraţeny na příjemce dotace a poskytnutím
informací o stavu čerpání finančních prostředků z individuálních a globálních grantů
OP VK.
Výzkumná část je zaměřena na zpracování dat získaných z výzkumného šetření
uskutečněného mezi vedoucími pracovníky škol a školských institucí, jehoţ znění je
6

na konci práce. Cílem tohoto šetření bylo zjistit, jaké mají zkušenosti a problémy
se zpracováním projektů, na základě kterých úspěšní ţadatelé čerpají finanční prostředky
z OP VK, jakých výsledků jiţ dosáhli a jaké mají v této oblasti další plány. Získaná
a vyhodnocená data se mohou stát cestou ke zvýšení počtu podaných ţádostí o finanční
podporu a tím zkvalitnění oblasti vzdělávání ve školách jak pro ţáky, tak i pro učitele,
k získání dostatečného vybavení a pomůcek a je moţné, ţe i ke zvýšení podílu samotných
zaměstnanců na přípravě a realizaci projektů.
Hlavními zdroji při zpracování této práce jsou webové portály strukturálních
fondů, ministerstva školství a odborná literatura2.

1.2 Hlavní fondy Evropské unie
Evropská unie disponuje třemi hlavními fondy, jejichţ prostřednictvím
se v období 2007 - 2013 rozdělují finanční prostředky v částce 347 miliard eur. Tyto
fondy jsou určeny pro chudší nebo jinak znevýhodněné regiony (např. venkovské
a problémové městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, oblasti s geografickým nebo
přírodním znevýhodněním jako například ostrovy, hornaté oblasti, řídce osídlené oblasti
a pohraniční regiony). Existují dva strukturální fondy:
Evropský

fond

pro

regionální

rozvoj

(ERDF)

podporuje

investiční

(infrastrukturní) projekty jako je např. výstavba silnic a ţeleznic, odstraňování
ekologických zátěţí, podporuje také inovační potenciál podnikatelů a začínající
podnikatele, rozvoj a obnovu sportovních areálů vyuţitelných pro cestovní ruch,
rekonstrukce kulturních památek, vyuţívání obnovitelných zdrojů energie, výsadbu
regenerační zeleně, ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů, výstavbu
či opravy infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, přiděluje investice do dopravní
a technické infrastruktury průmyslových zón, zavádění sluţeb elektronické veřejné
správy, posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech, modernizaci
systému krizového managementu apod.

2

Marek, D.: Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Brno, Společnost pro odbornou
literaturu 2007 – volně inspirováno
Chvojková, A.: Finanční prostředky fondů EU v programovacím období 2007-2013. Praha, IREAS 2007volně inspirováno
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Evropský sociální fond (ESF) podporuje neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty,
jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním
postiţením, děti, mládeţ či etnické menšiny a vzdělávací programy.
Třetím fondem je Fond soudrţnosti (FS), který je na rozdíl od strukturálních
fondů určen na podporu rozvoje chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF
jsou z něj podporovány investiční (infrastrukturní) projekty, avšak jen se zaměřením
na dopravní infrastrukturu většího rozsahu (dálnice a silnice I. třídy, ţeleznice, vodní
doprava, řízení silniční, ţelezniční, říční, námořní a letecké dopravy) a ochranu ţivotního
prostředí.

1.3 Co je operační program?
Kaţdá členská země si dojednává s Evropskou komisí operační programy (OP),
které jsou zprostředkovatelem mezi fondy - ERDF, ESF, FS - a příjemci finanční podpory
v členských státech a regionech. Po vstupu do Evropské unie se i České republice
otevřela tato moţnost.

8

2

Příleţitost pro Českou republiku
Na právě probíhající programové období 2007 – 2013 má ČR z evropských fondů

k dispozici 26,69 miliard eur. Jak je uvedeno na webových stránkách strukturálních
fondů: „Abychom si mohli udělat představu, jak velkou sumu to představuje, lze ji
přirovnat přibliţně ke třem čtvrtinám ročního státního rozpočtu ČR. Pro úspěšné čerpání
musí náš stát přidat navíc přibliţně čtyři miliardy eur, jelikoţ Evropská unie financuje
maximálně 85 procent výdajů z aktivit uskutečněných v rámci regionální politiky.―3
Tab.č.14
Cíl

Fondy pro EU 27

Konvergence

283 mld.€ (cca 7 082,80 mld.Kč)

81,54%

25,88 mld.€ (cca 730,00
mld.Kč)

96,98%

Regionální
konkurenceschopnost
a zaměstnanost

54,96 mld.€ (cca 1 385,40 mld.Kč)

15,95%

419,09 mil.€ (cca 11,73
mld.Kč)

1,56%

Evropská územní
spolupráce

8,72 mld. € (cca 218,55 mld.Kč)

2,52%

389,05 mil.€ (cca 10,97
mld.Kč)

1,46%

Celkem

347 mld.€

100,00%

26,69 mld.€ (cca 752,70
mld.Kč)

100,00%

3
4

Fondy pro ČR

[on line] [28. 12. 2009] dostupný z: <http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU>
[on line] [28. 12. 2009] dostupný z: <http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU>
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Graf.č.15: Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky hospodářské sociální
soudrţnosti v období 2007-2013

Přepočet dle směnného kurzu 1 EUR = 28,20 CZK.

2.1 Institucionální zabezpečení evropských fondů v České republice
Česká republika si vytvořila pro získávání finančních prostředků z fondů EU
- stejně jako ostatní členové Společenství - soustavu programových dokumentů
a nezbytné institucionální zajištění.
Centrálním koordinátorem pro vyuţívání fondů Evropské unie v České republice
je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)6, v jehoţ kompetenci bylo vytvoření Národního
rozvojového plánu7 a Národního strategického referenčního rámce ČR 2007 - 2013.
Analytická část Národního strategického referenčního rámce se zaměřuje na identifikaci
jak klíčových silných stránek České republiky pro posilování její konkurenceschopnosti,
tak na problematická místa a slabé stránky, které mohou stát v cestě udrţitelnému růstu
ekonomiky i společnosti.
Poté došlo ke schválení českých operačních programů, které jsou v současné době
jiţ v plné činnosti. Jejich řídicí orgány přijímají od ţadatelů projekty, vyhodnocují je
a přidělují jim finanční podporu.

5

[on line] [28. 12. 2009] dostupný z: <http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondechEU/Regionalni-politika-EU>
6
[on line] [28. 12. 2009] dostupný z: <http://www.mmr.cz>
7
[on line] [31. 1. 2010] dostupný z: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/8f1552fc-d149-4a99-96382903d6e7dcc3/Narodni-rozvojovy-plan-Ceske-republiky-2007—2013; vzat na vědomí usnesením Vlády
České republiky č. 175/2006>
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2.2 Operační programy České republiky
Česko si pro současné období vyjednalo 26 operačních programů. Osm z nich
je zaměřeno tematicky (např. na dopravu, vědu a vzdělávání, zaměstnanost, ţivotní
prostředí) a sedm zeměpisně (na Středočeský kraj, Střední Moravu, Moravskoslezsko
atd.). Ostatní operační programy umoţňují přeshraniční, meziregionální a nadregionální
spolupráci či zajišťují technické, administrativní a výzkumné zázemí realizace politiky
soudrţnosti8:
Tematické operační programy
Integrovaný operační program
OP Podnikání a inovace
OP Ţivotní prostředí
OP Doprava
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP Výzkum a vývoj pro inovace
OP Lidské zdroje a zaměstnanost
OP Technická pomoc
Regionální operační programy
ROP NUTS II Severozápad
ROP NUTS II Severovýchod
ROP NUTS II Střední Čechy
ROP NUTS II Jihozápad
ROP NUTS II Jihovýchod
ROP NUTS II Moravskoslezsko
ROP NUTS II Střední Morava
Operační programy Praha
OP Praha Konkurenceschopnost
OP Praha Adaptabilita

8

[on line] [31. 1. 2010] dostupný z: <http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU>

11

Evropská územní spolupráce
OP Meziregionální spolupráce
OP Nadnárodní spolupráce
ESPON 2013
INTERACT II
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko

2.3 Jak se finanční podpora z EU získává?
Operační programy definují, které problémy chce Česká republika za prostředky
získané z evropského rozpočtu řešit a čeho chce v programovém období dosáhnout.
Zajišťují, aby projekty nebyly k financování vybírány nahodile. Operační programy
se dělí na prioritní osy, které konkrétněji vymezují, na co mohou být přidělené finance
vynaloţeny.
Obr.č.19: Zařazení operačních programů a projektů do soustavy strategických dokumentů

9

[on line] [5. 1. 2010] dostupný z: <http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU>
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2.4 Jak na projekt, sledujeme výzvy
Projekt je dokumentem, který dokládá, jakými aktivitami ţadatel přispěje k cílům
stanoveným v operačním programu. Ţadatel proto musí znát prováděcí dokumenty
operačního programu a řídit se jeho prioritními osami. Řídicí orgány operačních
programů pravidelně vyhlašují k předkládání projektů časově vymezené výzvy,
na základě kterých se podává ţádost o dotaci. Klíčové je tedy sledovat na internetových
stránkách operačních programů, jaké výzvy právě probíhají a jaké jsou plánovány
na nejbliţší období10. Při určení vhodné výzvy je pak samozřejmě důleţitý nápad.
A. Zpracování projektové ţádosti
Jedním z moţných postupů při tvorbě projektu je definovat základní myšlenky
formou jednoduché přehledné tabulky11, z níţ jasně vyplývá, jaký je projektový záměr,
který obsahuje popis věcné stránky projektu, definici měřitelných výstupů, harmonogram
realizace a výši finančních prostředků nutných k realizaci.
Tab.č.2: Návrh projektového záměru

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR
Název projektu:
Ţadatel:
Popis projektu:
Definice problému, výchozí stav
Cíle projektu:
Výstupy projektu:
Partner projektu
Role partnera v projektu
PLÁN AKTIVIT (úkoly vedoucí k dosaţení cíle projektu):
Úkol
Popis
Odpovědnost

Termín

Předpokládané
náklady

1
2
3
4
5
6

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU (označte jednu z moţností):
Projekt jsme schopni financovat z vlastních zdrojů aţ %
do výše
Realizace projektu je plně závislá na externích zdrojích

10

[on line] [31. 1. 2010] dostupný z: <http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy>
[on line] [11. 3. 2010] dostupný z:
<http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/zakladni_dokumenty_OP_VK/PpZ/PpZ_verze_6_final_09102
1.pdf>
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Při jeho definování je potřeba specifikovat časově vymezené aktivity, uspořádané
do logických celků, které vedou k dosaţení stanovených cílů. Specifikovat, jakých
lidských zdrojů bude na realizaci aktivit zapotřebí a s jakými finančními prostředky
je třeba v této souvislosti počítat. Projektový záměr musí vycházet z analýzy potřeb
cílové skupiny a potřeb tyto konkrétní potřeby řešit. Doporučenou metodou můţe být
metoda logického rámce.
Logický rámec - tj. přehledný materiál krátce popisující záměry projektu,
činnosti a výstupy jeho aktivit.
Studie proveditelnosti - slouţí k posouzení uskutečnitelnosti a ţivotaschopnosti
projektu. Popisuje finanční stránku aktivit a hodnotí efektivitu vynaloţených prostředků.
Většinou má rozsah 20-50 stran. Tento dokument je závazný a cílů, které stanoví, musí
být dosaţeno, neboť v opačném případě hrozí riziko odebrání dotace. Pro méně nákladné
nebo tzv. měkké (neinvestiční) projekty stačí zpracovat zjednodušenou studii
proveditelnosti. U draţších, zpravidla investičních projektů, je poţadována standardní
studie.
Analýza nákladů a přínosů (CBA) - jde o metodiku pro vyhodnocení pozitiv
projektu a naopak toho, co bere jak po stránce finanční, tak společenské. Zkratka pochází
z anglického pojmu Cost-Benefit Analysis.
Rozpočet projektu - je nezbytný pro kaţdou ţádost, vychází se z něho
při závěrečném vyúčtování. Z prostředků operačních programů lze hradit pouze tzv.
způsobilé výdaje, tj. ty výdaje, které je skutečně moţné financovat.
Ţádosti se vyplňují v elektronické podobě včetně povinných a nepovinných
příloh. Většina operačních programů k tomu vyuţívá internetovou aplikaci BENEFIT.
OP Ţivotní prostředí připravil pro ţadatele elektronické prostředí BENE-FILL a OP
Podnikání a inovace eAccount. Aplikace jsou k dispozici na adrese webového portálu12.

12

[on line] [31. 1. 2010] dostupný z: <http://www.eu-zadost.cz/stromFormularu.aspx>
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Obr.č.3: Informační systém Benefit713

Výběr subjektů, jimţ můţe být dotace udělena, probíhá podle hodnotících
a bodovacích kritérií, která jsou předem veřejně dostupné. Bývají součástí výzvy nebo
jsou uvedeny v programovém dokumentu operačního programu. V případě schválení
projektu se uzavírá se ţadatelem smlouva o financování.
B. Realizace projektu
Administrativa - dokumenty EU stanovují pro úspěšné ţadatele řadu úkolů.
Povinností je průběţně sledovat a vyhodnocovat celkovou efektivnost vynakládaných
prostředků, zpracovávat průběţné monitorování realizace projektu a nakonec
i zhodnocení jeho skutečných přínosů. Monitorovací zprávy dokládají, co, jak a kdy bylo
provedeno a jak jsou plněny indikátory nastavené ţadatelem v projektové ţádosti. Vedle
toho se také vyhotovují ţádosti o platbu.
Co jsou indikátory? Tyto ukazatele slouţí pro monitorování průběhu a výsledku
realizace projektů v souvislosti se stanovenými cíly. Plnění monitorovacích indikátorů
se vykazuje v monitorovacích zprávách. Jejich nedodrţení můţe vést k částečnému nebo
dokonce úplnému odebrání poskytnuté dotace.
Financování - finanční prostředky jsou aţ na výjimky vypláceny po skončení
projektu nebo po jeho jednotlivých etapách, které byly předem naplánovány ve studii
proveditelnosti. Po dobu realizace projektu nebo její části je tedy nutné projekt financovat
z vlastních zdrojů či bankovní půjčkou.

13

[on line] [31. 1. 2010] dostupný z: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/jak-vyplnit-webovou-zadost>
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Zajištění udrţitelnosti projektu - ve většině případů evropské normy vyţadují,
aby dosaţené výsledky nějakou dobu přetrvaly. Tento termín (udrţitelnost projektu) bývá
nejčastěji pět let, ale můţe se lišit podle poţadavků operačního programu.
Veřejná podpora - v EU obecně platí zákaz podpory podnikání z veřejných
rozpočtů, která by mohla ovlivnit obchod mezi členskými státy. I evropské fondy toto
pravidlo dodrţují. V jejich rámci existují ale výjimky vyplývající ze smlouvy o zaloţení
Evropského společenství, které se běţně vyuţívají (bloková výjimka, pravidlo de minimis
- umoţňuje například dát jednomu příjemci veřejnou podporu do výše 200.000 eur
v průběhu tří let).
Přesto je důleţité vědět, zda projekt tzv. zakládá nedovolenou veřejnou podporu,
i kdyţ se na něj vztahuje výjimka. Projekty se totiţ liší způsobem financování. Ty, které
zakládající veřejnou podporu, mají zpravidla hrazeno niţší procento nákladů a svůj zisk
z udělené dotace odečítají. Pro stanovení, zda projekt zakládá veřejnou podporu, není
rozhodující, je-li realizátorem projektu podnikatel, nezisková organizace nebo územně
správní celek. Určující je aktivita vztahující se k realizaci projektu. Existují tři základní
znaky nedovolené veřejné podpory:
a) je poskytnuta z veřejných prostředků;
b) přináší výhodu pro podnik, obci či neziskovou organizaci pokud se zabývá
činností, pro kterou existují konkurenti a v jejímţ rámci dochází k hospodářské
soutěţi;
c) jejím poskytnutím se negativně ovlivňuje hospodářská soutěţ a hrozí narušení
obchodu mezi členskými státy Společenství.
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3

Vyuţívání moţností Evropského sociálního fondu
Mezi hlavní priority, na jejichţ základě získávají členské státy finanční podporu

z Evropského sociálního fondu, patří zlepšování vzdělávacího systému a podmínek
pro ţáky i učitele. Tyto finanční prostředky lze čerpat z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, který je v gesci Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy.
Řídící orgán (ŘO) OP VK je pověřen vytvořením a udrţením efektivního řídícího
a kontrolního systému, koordinací činností, nastavením systému administrace dat
či evaluací. Informace poskytují webové stránky MŠMT14, stránky krajů ČR, centrální
webové stránky ESF v ČR15 a dotazy jsou zodpovídány na elektronické adrese MŠMT16.

14

[on line] [28. 12. 2009] dostupný z: <http://www.msmt.cz>
[on line] [28. 12. 2009] dostupný z: <http://www.esfcr.cz>
16
mailto: opvzdelavani@msmt.cz
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4 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zaměřuje se na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání
ve všech jeho formách - od celoţivotního učení, utváření vhodného prostředí
pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity aţ po stimulace spolupráce participujících
subjektů.
MŠMT dostalo příleţitost spolufinancovat z prostředků Evropského sociálního
fondu aktivity podporující rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání - modernizaci
vzdělávacích programů, rozvoj klíčových dovedností a usnadňování pracovního
uplatnění, zdokonalování systému vzdělávání a získávání kvalifikace včetně vzdělávání
učitelů. Rovněţ podporuje vytváření vazeb mezi trhem práce a vzdělávacími, školícími
a výzkumnými institucemi.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl schválen Evropskou komisí
dne 12. října 2007, obsahuje pět prioritních os. Ty jsou dále konkretizovány
prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být
v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Operační program rozlišuje individuální
a grantové projekty.
Individuální projekty je moţné předkládat v rámci výzev vyhlašovaných MŠMT
pro prioritní osu 1, 2, 3, 4 a 5. Individuální projekty národní jsou realizovány na celém
území ČR. Individuální projekty ostatní mají regionální, příp. neregionální charakter.
Grantové projekty se předkládají v rámci globálních grantů, které jsou
vyhlašovány kraji ČR pro prioritní osu 1 a 3. Grantové projekty jsou realizovány
na území příslušného kraje. Výše podpory pro grantový projekt předkládaný v rámci
globálního grantu je 400 000,00 – 25 000 000,00 Kč příp. na základě podmínek určených
ve výzvě. Maximální délka trvání tohoto projektu je tři roky.
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4.1 Jakých výzev se lze zúčastnit?
Tab.č.3: Plán výzev Řídícího orgánu OP VK (MŠMT) na rok 201017
Vyhlášení výzvy
čtvrtletí 2010
únor 2010
květen 2010
červen 2010
září 2010
listopad 2010

Oblast podpory
1.4
2.4
1.3
3.11
2.2
1.1, 1.2 a 1.3 (globální
granty)
2.3

Ukončení výzvy
průběţná do roku 2012
duben 2010
duben 2010
červenec 2010
září 2010
prosinec 2010
leden 2011

Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání

Oblasti podpory:
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
1.2 Rovné příleţitosti dětí a ţáků včetně dětí a ţáků se speciálními vzděl.potřebami
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
(Z fondů EU je vyčleněno 612,1 mil. eur, tj. 34 % alokace OP VK, na zavádění
vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, rozšíření výuky cizích
jazyků na SŠ, propracování a rozšíření nabídky asistenčních sluţeb pro ţáky
se speciálními vzdělávacími potřebami, vytvoření systému dalšího vzdělávání pracovníků
škol a školských zařízení s důrazem na odborné kompetence a zvyšování manaţerských
schopností).
Prioritní osa 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblasti podpory:
2.1 Vyšší odborné vzdělávání
2.2 Vysokoškolské vzdělávání
2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
2.4 Partnerství a sítě
(Z fondů EU je vyčleněno 626,5 mil. eur, tj. 35 % alokace OP VK, na inovace studijních
programů na VOŠ a VŠ v souladu s poţadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu
práce, zapojení odborníků z praxe z ČR i ze zahraničí, další vzdělávání učitelů, řídících
pracovníků a administrativních pracovníků na VOŠ, odborné vzdělávání pracovníků
17

[on line] [31. 1. 2010] dostupný z:
<http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/plan_vyzev/plan_vyzev_MSMT.pdf>
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výzkumu a vývoje, podpora mobility pracovníků mezi výzkumnými institucemi
a soukromým a veřejným sektorem, spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání,
výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem).
Prioritní osa 3: Další vzdělávání
Oblasti podpory:
3.1 Individuální další vzdělávání
3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
(Z fondů EU je vyčleněno 289,9 mil. eur, tj. 16 % alokace OP VK, na podporu
vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí, jazykových a IT dovedností,
podporu podnikatelských dovedností, znalostí a dovedností v environmentální oblasti,
rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve vzdělávacích institucích,
vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších
vzdělávacích a poradenských středisek v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání
pro udrţitelný rozvoj).
Prioritní osa 4: Systémový rámec celoţivotního učení
Oblasti podpory:
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
(Z fondů EU je vyčleněno 227,1 mil. eur, tj. 12 % alokace OP VK, na financování
aktivit, které v oblasti počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání přispívají k vytváření
systému celoţivotního učení, a to na území celé ČR, tedy i v Praze).
Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblasti podpory:

5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu
5.2 Informovanost a publicita programu
5.3 Absorpční kapacita subjektů implementujících program
(Z fondů EU je vyčleněno 72,4 mil. eur, tj. 4 % alokace OPVK, na financování
aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení
OPVK, administrace a hodnocení projektů, monitoring projektů a programu, zpracování
studií a analýz, publicita programu, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat
finanční prostředky).
20

Tab.č.4: Plán výzev krajů na rok 201018
Vyhlášení výzvy ze strany
ZS (krajů) pro grantové
projekty
Královéhradecký
Liberecký
Olomoucký
Pardubický
Vysočina
Zlínský
Moravskoslezský
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Karlovarský
Jihočeský
Jihomoravský

Oblast podpory OP VK
1.1
1.2

1.3

3.2

leden
leden
leden
leden
leden
leden
srpen
únor
únor
únor
březen
březen
duben

leden
leden
leden
leden
leden
leden
srpen
únor
únor
únor
březen
březen
duben

březen
leden
únor
březen
květen
květen
březen
březen
3. kvartál
3.-4. kvartál
3. kvartál
3. kvartál
červen

leden
leden
leden
leden
leden
leden
srpen
únor
únor
únor
březen
březen
duben

4.2 O projektu pro ZŠ - EU peníze školám
Projektem EU peníze školám je v rámci OP VK nabídnuta nová oblast s názvem
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (ZŠ). Podporuje rozvoj oblastí,
které jsou v základním vzdělávání dlouhodobě problematické - zvláště metodické
vzdělávání pedagogických pracovníků, podporuje vytvoření nových metodických
pomůcek či učebních materiálů a jejich následné pouţívání.
Projekt, který má sedm témat, je určen pro ţáky základních škol a jejich
pedagogické pracovníky.
Cílem19 je zvýšit účinnost práce se ţáky individuální výukou, tj. dělením hodin
nebo podporou při vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků
mimořádně nadaných. Sníţit výskyt rizikového chování a udrţet rovný přístup
ke vzdělávání zapojením asistenta pedagoga, školního psychologa, speciálního pedagoga
nebo zavedením programu primární prevence.

18

[on line] [31. 1. 2010] dostupný z:
<http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/plan_vyzev/plan_vyzev_kraje.pdf>
19
[on line] [31. 1. 2010] dostupný z: <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam>
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Jde o aktivity z oblasti:

čtenářská a informační gramotnost
cizí jazyky
vyuţívání ICT
matematika
přírodní vědy
finanční gramotnost
inkluzívní vzdělávání
V rámci OP VK je na tyto aktivity vyčleněna částka 4,5 mld. Kč. Mohou ji vyuţít
všechny základní školy v ČR mimo území hlavního města Prahy. O finanční dotaci ţádají
ZŠ v rámci průběţné výzvy na oblast podpory 1.4, která byla MŠMT vyhlášena
v první polovině roku 2010. Výzva trvá aţ do vyčerpání uvedené částky, nejdéle však
do 20. prosince 2012. Jejímu vyhlášení předcházelo schválení novely zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
MŠMT v souvislosti s tímto projektem zajistilo pro základní školy tři druhy
informační podpory.

4.2.1 Semináře, workshopy a konzultace
Ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým připravilo MŠMT vzory, tzv.
šablony klíčových aktivit a zorganizovalo informační akce. Školy se mohou obrátit na speciální
telefonickou linku MŠMT - calllinka 800 228 229, účastnit se seminářů ministerstva nebo
workshopů

Národního

institutu

pro

další

vzdělávání

pořádaných

v jednotlivých regionech, případně si domluvit individuální konzultaci s pracovníky České školní
inspekce na jejich inspektorátech nebo přímo ve své škole.

Výhodou je, ţe projektovou ţádost není nutné sloţitě vytvářet ani vynakládat
značné finanční prostředky na její zpracování poradenskými firmami. Informace získají
zástupci škol také z Příručky pro ţadatele a příjemce oblasti podpory20 1.4, která rovněţ
vysvětluje systém uvedených šablon klíčových aktivit. Vedle metodické podpory

20

[on line] [31. 1. 2010] dostupný z:
<http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/prirucka-pro-zadatele-a-prijemce-oblastipodpory-1-4-op-vk>
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a seminářů pořádaných přímo v regionech jsou informace o akci EU peníze školám
k dispozici na webových stránkách21.
Mezi základní podmínky poskytnutí dotace patří:
jedna ZŠ můţe podat jeden projekt
minimální částka je 300 000,00 Kč na projekt
maximální moţná částka na školu je 300 000,00 Kč + (4 300,00 Kč x počet ţáků
školy)
doba trvání projektu je maximálně 30 měsíců (pevné nastavení)
není moţný partner projektu
součástí příloh je souhlas kraje či MŠMT
škola můţe průměrně získat aţ 1,2 mil. Kč, skutečná výše dotace se totiţ odvíjí
od počtu ţáků školy.

4.2.2

Šablony klíčových aktivit

Šablony22 zahrnují individualizaci, inovaci, DVPP a inkluzívní vzdělávání.
Projekt můţe být sloţen z více šablon, které spolu tematicky souvisejí, z více šablon
tematicky nesouvisejících – například učebních pomůcek, výukových materiálů, ICT
- či z jedné šablony zvolené vícekrát. Jediným omezením ve výběru šablon jsou celkové
náklady projektu.

21

[on line] [31. 1. 2010] dostupný z: <http://www.eupenizeskolam.cz; mailto: esf@msmt.cz>
[on line] [31. 1. 2010] dostupný z: <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/sablonyklicovych-aktivit>
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Obr.č.2: Šablony klíčových aktivit
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4.2.3

Princip financování

Finanční prostředky jsou poskytovány přes kraje a zřizovatele, u církevních
a soukromých škol přímo. Je moţné z nich hradit pouze neinvestiční výdaje - platy
učitelů, kurzy jejich dalšího vzdělávání, nákup učebních pomůcek podobně.
Příjemce je obdrţí ve dvou zálohových platbách:
první záloha (60%) se odesílá do 30 dnů od akceptace právního aktu ze strany ZŠ.
Způsobilé prostředky od akceptace Rozhodnutí. Náklady jsou stanoveny pevně
a předem. Dosaţením definovaných výstupů se stávají poskytnuté prostředky
způsobilými a není nutné dokládat jednotlivé výdaje.
druhá záloha (40%) bude odeslána po 14 měsících od poskytnutí první platby.
Nutné je dodrţovat vnitřní účetní postupy organizace.
Ke kaţdé šabloně klíčové aktivity se váţe jednotková cena, kterou nelze měnit.
Náklady na realizaci nebo pořízení jednotky jsou obvykle definované formou
poţadovaného výstupu, indikátoru nebo výsledku a označují se jako jednotkové náklady,
cena/hodnota jednotky je stanovena na základě analýzy cen na trhu.
Příklad: jednotkou je vyučovací hodina, cena této jednotky je 500,00 Kč
(zohledňuje se samozřejmě plat učitele či vyučovací pomůcky). Celková výše dotace
podle počtu splněných jednotek a odučených vyučovacích hodin můţe tedy být
72 vyučovacích hodin x 500,00 Kč, tj. 36 000,00 Kč.
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4.2.4

Realizace projektu

Informace pro vytvoření projektového záměru podává webový portál 23. Součástí
příloh projektové ţádosti jsou úředně ověřená pověření k jejímu podepsání (tj. nepovinná
příloha), souhlas kraje se zřízením pozice asistenta pedagoga dle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a souhlas MŠMT dle Pokynu ministra školství, mládeţe a tělovýchovy
č.j. 527/2008-23 o Zařazení volitelného a dalšího volitelného odborného předmětu, který
je vyučován v cizím jazyce.
Vyplněná ţádost se vygeneruje do formátu Pdf, vytiskne a s případnými přílohami
odevzdá či zašle na adresu: MŠMT, Odbor CERA, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.
Následuje fáze schvalování projektu: formální hodnocení, hodnocení přijatelnosti,
schválení, vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zaslání prostředků. Proces
administrace ţádosti je ukončen zhruba do 3 měsíců od předloţení ţádosti MŠMT.
K zahájení projektu můţe dojít po podpisu Rozhodnutí ze strany příjemce, pokud není
v Projektu uvedeno datum pozdější. Ukončení projektu nastává nejpozději ke dni, které
je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Do projektu EU peníze školám se mohou zapojit i školy, které jiţ realizují projekt
v globálních grantech krajů. Základní škola má dvě moţnosti: buď počká s podáním
projektu v rámci EU peníze školám na ukončení realizace v globálním grantu kraje nebo
v rámci EU peníze školám předloţí projekt sloţený z aktivit, které jsou odlišné od těch,
které jiţ realizuje v rámci globálního grantu.

4.2.5

Monitorovací zprávy

Projekt je nutné monitorovat. Průběţné monitorovací zprávy se předkládají jednou
za šest měsíců. Po ukončení projektu se předkládá závěrečná monitorovací zpráva.
Na základě toho se posuzuje, zda bylo skutečně dosaţeno stanovených výstupů šablony
klíčové aktivity a dotace byly pouţity oprávněně.

23

[on line] [5. 2. 2010] dostupný z: <http://www.eu-zadost.cz.
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Kaţdá šablona klíčové aktivity má předdefinované monitorovací indikátory, které
musí být její realizací naplňovány. Při vykazování monitorovacích indikátorů je třeba
se opírat o průkaznou evidenci (písemný doklad), který dokazuje určitou skutečnost,
např. čestné prohlášení ředitele školy. Tyto doklady se předkládají společně
s monitorovacími zprávami.
Během realizace projektu ověřuje řídící orgán jednotlivé výstupy kontrolami
na místě (záznamy v třídní knize, inovované výukové materiály atd.).
Příjemce je povinen zajišťovat publicitu, a to zejména pouţíváním tzv. minima
povinné publicity OP VK. Dokumenty, které mají souvislost s realizací projektu,
archivuje příjemce minimálně do roku 2025. Při pouţití IT techniky zálohuje soubory
vytvořením kopií, neboť má povinnost je v případě kontroly je předloţit (např. vytvořené
výukové materiály).
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5

Úskalí monitorovacích zpráv
Během projektu můţe na rozdíl od stanovených předpokladů dojít ke změnám,

jejichţ pravidla stanoví příručka. Za nepodstatné změny jsou povaţovány úpravy
nebo změny, na které není potřebný předchozí souhlas poskytovatele podpory. Takové
změny neovlivní dosaţení cílů projektu a nedotknou se povinností vyplývajících
z Rozhodnutí.
V opačném případě je třeba písemně informovat řídící orgán (ŘO). Jde
o podstatné změny projektu, které nesmí proběhnout dříve, neţ je schválí ŘO a neţ budou
doplněny do Rozhodnutí o poskytnutí podpory. Tyto a další chyby vyskytující se
v monitorovacích zprávách nebo ţádostech o platbu mohou být v konečném důsledku
vyhodnoceny jako podezření na nesrovnalost.
Jde například o24:
překročení limitů stanovených Příručkou pro příjemce
překročení čerpání poloţek bez provedení nepodstatné změny/schválení podstatné
změny
chybný výpočet cestovného
překročení jednotkových mezd
nesprávně provedené výběrové řízení
nesprávně uplatněná náhrada mzdy zaměstnance – do ţádosti o platbu zařazená
i část pojistného, která je zaměstnavateli refundována formou odpočtu
od odváděného pojistného
zakoupené zařízení neprošlo výběrovým řízením
stejně tak jako doprava na exkurzi
z poskytnutých prostředků byly uhrazeny výdaje nesouvisející s projektem
do ţádosti o platbu byly zahrnuty výdaje spojené s osobami, jejichţ zapojení
do projektu nebylo v době konání akce doloţeno.

24

[on line] [5. 2. 2010] dostupný z: <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/informace-pro-prijemcenesrovnalosti>
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6

Stav čerpání finančních prostředků z EU
Nejčerstvější zprávy o počtech podaných a schválených projektů a jejich

administraci řídicími orgány se nacházejí v odkazu Stav čerpání25, kde jsou umístěny
měsíční monitorovací zprávy vydávané Národním orgánem pro koordinaci26 (NOK),
které hovoří o tom, jaký je celkový stav čerpání ze všech operačních programů a jaké
oblasti podpory jsou nejvíce vyuţívány v rámci OP VK.

6.1 Čerpání ze SF, Fondu soudrţnosti a národních zdrojů k 3. 2. 2010
Podané ţádosti o podporu – k 3. únoru 2010 bylo řídícím orgánům
17 operačních programů prvního a druhého cíle Kohezní politiky předloţeno
33 552 ţádostí ve výši 789,5 mld. Kč. V meziměsíčním (lednovém) srovnání jde
o nárůst 2 785 projektů, tj. o 9,1 %, z finančního hlediska se stav zvýšil o 25,9
mld. Kč, coţ je nárůst o 3,4 %.
Schválené projekty - na národní úrovni byly schváleny projekty v hodnotě 311,4
mld. Kč. V meziměsíčním srovnání tak došlo k nárůstu ve výši 56,1 mld.
Kč, tedy 22 %.
Proplacené finanční prostředky - příjemcům strukturální pomoci bylo
proplaceno celkem 104,2 mld. Kč, coţ představuje meziměsíční pokrok
ve výši 33,8 mld. Kč, tedy 48%.
Certifikované prostředky předloţené Evropské komisi - ze strany Platebního
a certifikačního orgánu bylo certifikováno 24,1 mld. Kč.

6.2 Čerpání z OP VK
První výzvy k předkládání projektových ţádostí o finanční dotace začalo
Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy spolu s jednotlivými kraji vyhlašovat

25

[on line] [11. 3. 2010] dostupný z: <http://www.strukturalni-fondy.cz/Stav-cerpani>
[on line] [11. 3. 2010] dostupný z: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/423fa534-3cce-42fe-846e20930cda066a/Narodni-organ-pro-koordinaci>
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na jaře 2008. K 3. únoru 2010 bylo u individuálních projektů OP VK předloţeno
2 215 projektových ţádostí v souhrnné výši cca 31,5 mld. Kč. Schváleno bylo 432
projektů za zhruba 7,7 mld. Kč a proplaceno 1,9 mld. Kč, coţ činí 3,4 % z celkové
alokace tohoto programu. Prostředky předloţené k certifikaci dosahují 0,1 % z celkové
alokace na operační program.
V průběhu sledovaného období, tj. ledna 2010, byla v OP VK podána jedna
nová projektová ţádost na individuální projekt v celkové hodnotě 244,8 mil. Kč.
Celkový počet zaregistrovaných projektů je 2 216, coţ ve finančním objemu představuje
55,8 % z alokace na období 2007-2013:
Z pohledu jednotlivých prioritních os lze zaznamenat za sledované období nárůst
v 1. prioritní ose „Počáteční vzdělávání―:
v oblasti podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání― bylo
v meziměsíčním srovnání vydáno 16 rozhodnutí o poskytnutí dotace
ve výši 237,7 mil. Kč.
Významná změna v oblasti individuálních projektů OP VK je také registrována
ve 2. prioritní ose „Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj―:
v oblasti podpory 2.1 „Vyšší odborné vzdělávání― bylo v meziměsíčním
srovnání schváleno k financování prvních 16 projektových ţádostí
v celkové hodnotě 61,8 mil. Kč.
Také v oblasti podpory 2.4 „Partnerství a sítě― byly v lednovém srovnání
schváleny k financování:
čtyři projektové ţádosti v celkové hodnotě cca 80 mil. Kč.
Ve 4. prioritní ose „Systémový rámec celoţivotního učení― byl za sledované
období podán jeden projekt:
v oblasti podpory 4.1 „Systémový rámec počátečního vzdělávání―
v hodnotě 244,8 mil. Kč.
Řídící orgán OP VK schválil rovněţ 39 globálních grantů v 1. prioritní ose
„Počáteční vzdělávání― v celkové hodnotě 6,6 mld. Kč, jejichţ oprávněnými příjemci
a administrátory je 13 krajů ČR (mimo hlavní město Prahu). Všem krajům byly
31

schváleny globální granty v oblasti podpory 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání―
v celkové alokaci 2,8 mld. Kč. Podle údajů MSC2007 bylo k 17. únoru 2010 v rámci
všech výzev na grantové projekty registrováno 4 941 projektových ţádostí.
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7

Výzkumné šetření

Výzkumné šetření probíhalo jako proces, sestávající se z pěti kroků:
1. Cíl výzkumného šetření
2. Definování problémů a předpokladů
3. Metody práce a účastníci šetření
4. Shromáţdění informací a podkladů
5. Vlastní výzkumné šetření - analýza dat

7.1 Cíl výzkumného šetření
Cílem výzkumného šetření bylo zjistit úspěšnost škol v oblasti čerpání finančních
prostředků z fondů EU, neboť tyto prostředky mohou přispět k dosaţení vyšší úrovně
ve vzdělávání. Dále zmapovat problémy, s nimiţ se organizace setkávají a které by
školám napomohly vyvarovat se chyb při podávání projektových ţádostí, předkládání
monitorovacích zpráv, dokladů, průběhu výběrového řízení a v neposlední řadě plnění
monitorovacích indikátorů. Smyslem je napomoci ke zvýšení čerpání finančních
prostředků ze Strukturálních fondů, případně dát impulz k úpravě či zjednodušení
systému pro řídící orgán.

7.2 Definování problémů a hypotézy
Definování problémů:
Nedostatečná znalost systému čerpání finančních prostředků z fondů EU
Sloţité administrativní postupy při podávání ţádostí a vlastní realizaci
projektu
Nezájem pracovníků školy o realizaci projektů
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Definování hypotézy:
Předpokladem pro získání finančních prostředků z fondů EU a zapojení
pracovníků

do této aktivity je

zlepšení

orientace

a znalosti dané

problematiky a tím moţnost zkvalitnění činnosti škol a školských organizací,
dosaţení vyšší úrovně a tím získání většího přílivu klientů – ţáků a studentů.
Školy však moţností vyuţívají pouze ve velmi omezené míře. Důvodem jejich
nezájmu můţe být především povinnost dodrţovat při realizaci projektu
náročná kritéria a sloţitá administrativa při zpracovávání monitorovacích
zpráv.

7.3 Metody práce a účastníci šetření
Potřebná data byla zjišťována dotazníkovým šetřením, které je uvedeno v příloze.
Výzkumné šetření probíhalo v únoru a březnu 2010. Pro výzkumnou sondu byly zvoleny
školy a školská zařízení v ČR.
V rámci šetření bylo osloveno 290 respondentů, především vedoucích pracovníků
základních, středních a mateřských škol a školských zařízení.

7.4 Shromáţdění informací a podkladů
Při výzkumném šetření bylo poloţeno 18 otázek, z toho osm otevřených.
Na dotazník27 odpovědělo 91 zástupců škol. Návratnost dotazníků činila 31% odpovědí
z celkového počtu oslovených subjektů. Za příčinu niţšího počtu vrácených dotazníků lze
označit značnou vytíţenost pracovníků školství a zároveň určitou nedůvěru v moţnost
tímto způsobem přivést finanční prostředky do vzdělávání.

27

Dotazník je přílohou č.1 této bakalářské práce
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7.5 Vlastní výzkumné šetření - analýza dat
1. Škola - školské zařízení:
Z počtu 91 vrácených dotazníků odpovědělo:
MŠ – 11
ZŠ – 36
SOŠ, SOU – 28
Gymnázia – 11
Ostatní – 5
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2. Zapojila se Vaše škola do některé z výzev umoţňujících čerpání finančních
prostředků ze strukturálních fondů?
a) Ano
b) Ne

Z 91 odpovědí vyplynulo, ţe 49 účastníků šetření se zapojilo do některé z výzev
umoţňujících čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a 42 tuto moţnost
dosud nevyuţilo. Příčinou, proč 42 oslovených škol dosud nepodalo ţádost do některé
z výzev nejčastěji je to, ţe tento systém povaţují za příliš sloţitý a časově náročný.
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3. Pokud ano, jaké oblasti podpory se týká?
Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání; oblasti podpory:
a) 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
b) 1.2 Rovné příleţitosti dětí a ţáků včetně dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
c) 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
d) 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Prioritní osa 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj; oblasti podpory:
a) 2.1 Vyšší odborné vzdělávání
b) 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
c) 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
d) 2.4 Partnerství a sítě
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Prioritní osa 3: Další vzdělávání; oblasti podpory:
a) 3.1 Individuální další vzdělávání
b) 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Prioritní osa 4: Systémový rámec celoţivotního učení; oblasti podpory:
a) 4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání
b) 4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a
vývoji
c) 4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání
Vzhledem k získaným datům není pro Prioritní osu 4 uveden graf.
Oslovení respondenti se nejčastěji zaměřovali na oblast počátečního vzdělávání,
zvyšování kvality ve vzdělávání, další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
a oblast rovné příleţitosti dětí a ţáků včetně dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, coţ zřejmě vyplývá z toho, ţe dotazníkového šetření se zúčastnily především
zástupci základního školství, které se o uvedenou oblast nejvíce zajímají.
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4. Pokud jste nepodali ţádost, z jakého důvodu?
a) Pro školu finančně náročné
b) Technicky náročné (zpracování projektu)
c) Sloţitá administrativa (nedostatek pracovních kapacit pro realizaci projektu)
d) Necítíme to jako potřebné, nepotřebujeme si přidělávat práci

V 31 případech byla důvodem nepodání ţádosti obava ze sloţité administrativy
při realizaci projektu a v 17 případech technicky náročné zpracování projektu.
Monitorování projektů je zaloţeno na průběţném sledování postupu realizace projektů
financovaných ze strukturálních fondů. Zabezpečuje dohled nad tím, aby finanční
prostředky vynaloţené na projekty byly vyuţity maximálně efektivně a také aby včas
došlo k případné identifikaci moţných rizik a zabránění chybám a nesrovnalostem ve
financování projektů. V průběhu realizace jsou proto projekty monitorovány na základě
pravidelných monitorovacích zpráv. Monitorovací zprávy obsahují popis projektů
z hlediska realizace aktivit, čerpání rozpočtu a naplňování monitorovacích indikátorů,
které slouţí jako podklad pro kontroly projektů.
Zpracovávání monitorovací zprávy se všemi jejími přílohami je skutečně velice
sloţitý a podrobný proces, ze kterého teprve po řadě oprav vychází finální verze. K tomu
je nutné ještě připočíst správně doloţené doklady a celý průběh realizace klíčové aktivity
od zpracování objednávky, vyhlášení výběrového řízení dle zákonů a pravidel aţ po
úhradu dokladů. Zvláště je zapotřebí dát pozor při průběhu výběrového řízení na to, aby
byla dodrţena pravidla o transparentnosti a diskriminaci či nedocházelo k dělení zakázky
a výdaje tak mohly být uznány jako způsobilé. Na jednu stranu jde o náročný proces,
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avšak na straně druhé je zřejmé, ţe po úspěšném zvládnutí první monitorovací zprávy a
předloţení ţádosti o platbu čeká příjemce při realizace projektu jednodušší cesta.

5. Pokud jste podávali ţádost…
a) Zpracovali jste si ţádost o projekt samostatně
b) Projekt byl zpracován prostřednictvím konzultantů či poradenské firmy

V 36 případech si respondenti zpracovávali projekt samostatně a ve 13 případech
prostřednictvím poradenské firmy, ostatní na tuto otázku neodpověděli. Do budoucna by
bylo vhodné spojit se se školami, které ţádosti sepisovaly samostatně a zmapovat jejich
problémy. Je pravděpodobné, ţe se najdou společná úskalí a chyby, kterých by se mohli
případní další ţadatelé vyvarovat.

6. Pokud byl Váš projekt schválen, s jakými nejzávaţnějšími problémy jste se při
tom setkali?
Problematických okamţiků se ze schvalování projektu ukazuje celá řada.
Od opoţděného podepsání smlouvy s poskytovatelem a z toho plynoucí časový skluz
při realizaci projektu, přes značné krácení plánovaného rozpočtu. Za závaţné
při schvalování a realizaci projektu označili respondenti náročnou administrativu
spojenou s vyplňováním Benefitu.
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Jedna ze SOŠ se nyní v důsledku přílišné důvěry v poradenskou agenturu potýká s řadou
chyb od špatně postaveného rozpočtu aţ po monitorovací indikátory, z čehoţ
pro školu plyne, ţe kaţdá ţádost o změnu s sebou přináší pozdrţení plateb s tím,
ţe financování pak na zbytečně dlouhou dobu přebírá škola. Nejen rozpočet, ale i časové
harmonogramy, obsah realizace klíčových aktivit a jejich délka mohou být problémy, s
nimiţ se setkávají školy, které si nechaly ţádosti zpracovat firmou, coţ je navíc i
neuznatelný náklad.
Jen nízké procento respondentů se s problémy při schvalování projektu nesetkali,
obdrţeli výrazně vysoký počet bodů od hodnotitelů a nyní stojí na začátku realizace
projektu.
Ti respondenti, kterým nebyl projekt schválen, například z oblasti uměleckého
školství, uvedli, ţe trvá nízký zájem ze strany uměleckých škol. Podle jejich názoru není
segment základního uměleckého školství cílovou či prioritní oblastí, do které jsou
směrovány výzvy k čerpání z ESF. Z tohoto důvodu jsou jejich zkušenosti s projekty
malé, převládá obava z náročné administrativy. Z pohledu ZUŠ je obtíţné srovnání
kritérií s ostatními typy škol. Za optimální by povaţovali rozšíření nabídky výzev, jejich
cílené zaměření na segment uměleckého školství a zajištění metodické pomoci
pro pracovníky uměleckého školství zaměřené na problematiku této oblasti vzdělávání.
Tyto informace by mohly být inspirativní pro řídící orgán operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
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7. Dělali jste v průběhu projektu nepodstatné změny? Jaké?
a) Ano
b) Ne

Osmnáct oslovených odpovědělo, ţe v průběhu projektu museli udělat
nepodstatné změny a 6 změny nedělalo, ostatní se k této otázce nevyjádřili. Je natolik
zřejmé, ţe 18 respondentů neprošlo úskalími realizace projektu dobře a museli dělat
nepodstatné změny.
Součástí změn byl přesun prostředků mezi rozpočtovými poloţkami v dovolené
procentové

míře

z důvodu

nepřesného

rozdělení

finančních

prostředků

v jednotlivých kapitolách, ze kterých nebylo moţno na původně zamýšlené akce čerpat,
např. cestovní náhrady posunutí termínů z důvodů pozdního schválení projektu,
financování cestovních nákladů, pořízení SW v jiném období.
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8. Byli jste nuceni ţádat v průběhu projektu o podstatné změny?
a) Ano
b) Ne

Podstatné změny dělalo v projektu 7 respondentů a 21 o tuto moţnost nemuselo
ţádat, ostatní neodpověděli.

9. Byly Vám tyto podstatné změny povoleny?
a) Ano
b) Ne

Na tuto otázku odpovědělo 6 oslovených kladně a 2 záporně, ostatní se nevyjádřili.
43

10. Uveďte, čeho se podstatné změny týkaly? Byla jejich realizace náročná?
Podstatné změny, které byli respondenti nuceni uskutečnit, se týkaly změny
rozpočtu nad 15% kapitoly, změny partnerů z finančních na nefinanční, výmaz
monitorovacích indikátorů s komponentou ICT či zahájení a ukončení doby projektu.
Monitorovací indikátor s komponentou ICT způsobil problémy řadě škol, které si
vzhledem k neexistenci metodiky monitorovacích indikátorů teprve pozdě uvědomily,
ţe kdyţ v ţádosti uváděly monitorovací indikátory s komponentou ICT, docházelo často
k mylné interpretaci a z tohoto důvodu velké mnoţství z nich ţádalo o podstatnou změnu,
a to sníţení monitorovacího indikátoru s komponentou ICT na nula.
Důvodem pro podstatné změny bylo i sloučení škol či vypuštění některých
klíčových aktivit. Realizaci těchto změn označili jako méně náročnou.
Dotazy č. 7, 8, 9 a 10 spolu úzce souvisí. Je dobré, ţe školy zvládly svou úlohu
zodpovědně a také odpovědi ukazují, dobré nastavení projektů.

11. Daří se Vám plnit stanovené monitorovací indikátory?
a) Ano
b) Ne

Dvacet pět respondentů odpovědělo na tuto otázku kladně a 2 záporně. Ostatní
se nevyjádřili.
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12. Ţádali jste o změny monitorovacích indikátorů?
a) Ano
b) Ne

Sedm respondentů odpovědělo na tuto otázku kladně a 17 záporně. Ostatní se nevyjádřili.

13. O jaké změny šlo a proč jste monitorovací indikátory měnili?
Respondenti měnili počty indikátorů a za problémové označili nedostatečně
zpracovanou metodiku pro první výzvu v oblasti monitorovacích indikátorů.
Ti, jejichţ projekt byl schválen a jsou na začátku jeho realizace, jsou optimističtí
a nepředpokládají, ţe by došlo ke změnám. Domnívají se, ţe s partnery projekt dobře
nastavili.
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14. Zapojují se pedagogové Vaší školy do realizace projektu se zájmem?
a) Ano
b) Spíše ano
c) Ne
d) Spíše ne

Na otázku, zda se pedagogové zapojují do činností spojených s realizací projektu,
odpovědělo 21 oslovených, ţe spíše ano.
Dotazníkové šetření nezkoumalo, zda byli pedagogové za svou účast finančně
nebo jinak ohodnoceni. Zde se otevírá prostor pro další moţný výzkum, který bude
monitorovat motivaci a zainteresovanost pedagogů právě v přípravě a realizaci projektů
ESF.

15. Pokud se nezapojili, v čem vidíte důvody jejich nezájmu?
Časová náročnost, práce nad rámec povinností, nízké finanční ohodnocení, malé
znalosti o problematice formálního zpracování – to jsou hlavní důvody, proč
se pedagogové nezapojují do realizace projektů. Část respondentů nenalezla v nabídce
projektů ESF nic vhodného pro svou školu. Výzvy by podle jejich názoru měly odráţet
skutečné potřeby škol. Tento názor by rovněţ mohl stát objektem dalších výzkumů.
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16. Jaké máte nejčastější problémy se zpracováním monitorovacích zpráv?
Na extrémní administrativní náročnosti při zpracovávání monitorovacích zpráv
a ţádostí o platbu a rovněţ náročné administrativě spojené s financováním projektu
se shoduje většina oslovených - doplňování detailů, opravy nedostatků, dodrţování
přesných postupů, formátů formulářů, dodávání desítek dokladů. Přivítali by existenci
nástroje, který by toto zpracovávání usnadnil, a zvýšil informovanost v této oblasti. Opět
se zde otvírá moţnost pro další případné řešitele výzkumu v těchto otázkách.
V oblasti realizace projektu se vyskytla řada velmi kritických názorů aţ u 80 procent
dotazovaných. Negativně hodnotili například:
změny podmínek v průběhu projektu plynoucích z příruček a nedostatečné vysvětlení
poţadavků k monitorovacím zprávám, neboť osoby pověřené dozorem projektů nejsou
podle jejich názoru schopny zodpovědět podstatné otázky (mzdy, odvody, kříţové
financování...)
sloţitý průběh při výběrových řízení (doporučují sjednotit výklad pravidel, často
dostanou např. při výběrových řízení doporučení zvolit raději přísnější variantu)
příliš dlouhou dobu od podání průběţné monitorovací zprávy k vyúčtování uznaných
finančních prostředků, zdrţené navíc cestou přes zřizovatele (kraj)
Jen 10 procent dotazovaných se prakticky s ţádnými potíţemi nesetkalo, a pokud
se nějaké vyskytly, nebyl pro ně problém s projektovými manaţery telefonicky
či osobně otázky konzultovat.
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17. Jaké máte doporučení? Co by se mělo zlepšit, zjednodušit?
Respondenti vyslovili značně kritické názory. Nesouhlas například s přenesením
kompetence vyhlašovat GS kraji, neboť je to současně jejich zřizovatel, který podle nich
nevybírá projekty pouze podle kvality, ale podle případné míry finanční spoluúčasti,
optimalizaci školy a politické náklonnosti vedení školy k zřizovateli. Účast v jakékoliv
projektové ţádosti podmiňuje svým písemným souhlasem, coţ je diskriminační.
Přivítali by databázi typických projektů, do kterých by se školy hlásily jako
partneři, coţ by podle jejich vyjádření výrazně zjednodušilo administrativu, se kterou
se jinak školy potýkají. Je jednodušší udělat jeden projekt pro 100 škol, neţ
50 projektů pro 100 škol. Výsledek povaţují za efektivnější a levnější.
Opět zaznělo volání po jednodušší administrativě, lepší spolupráci s lidmi, kteří
projekt kontrolují a monitorují, zkrácení doby vyhodnocování monitorovacích zpráv
a zjednodušení administrace monitorovacích zpráv a ţádostí o platbu. S tím souvisí i
názor předkládat pouze projektový záměr, neomezovat rozpočet projektu do jednotlivých
kapitol.
Projekty realizují vysokoškolsky vzdělaní lidé se zkušenostmi ve vedení projektů,
v účetnictví, zpracovávání rozličných výkazů, přesto je to pro ně tato činnost velmi
sloţitá a jen obtíţně plní předepsané podmínky, které jsou vyřčeny aţ po odevzdání
monitorovacích zpráv, tedy na základě výsledků kontroly.
Na základě výsledků názorů oslovených respondentů se vytváří prostor pro
činnost Řídícího orgánu ministerstva, aby zlepšil a zjednodušil administraci čerpání.
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18. Vyhledáváte další výzvy či předpokládáte další zapojení Vaší školy do těchto
výzev?
a) Ano
b) Ne

Přesto, ţe většina respondentů vyslovila negativní stanoviska k zapojování se
do moţnosti ţádat o finanční prostředky z EU a zpracovávání projektů, 64 z nich
předpokládají další zapojení, pouze sedm se vyjádřilo záporně. Ostatní neodpověděli.
Některé mateřské školy jiţ získaly zkušenosti v projektu „Úspory energií
na mateřských školách―, avšak v ostatních oblastech je z nabídky nic nezaujalo, byť by si
přály komplexněji zajistit angličtinu ve svých školkách.
Respondenti, jejichţ projekty nebyly schválené, vyslovili kritiku k práci hodnotitelů,
jejich připomínky povaţují za nepodstatné a názory často protichůdné, coţ podle nich lze
posoudit z výsledků hodnocení více projektů, které postupně předloţili.

Výsledkem pro ně

je závěr, ţe k dalším výzvám budou velmi vlaţní, neboť přípravě projektu věnovali plno času
a odradili je rovněţ arogantní poznámky a připomínky hodnotitelů.

Část respondentů jiţ nepředpokládá zapojení do dalších výzev, a to pokud nedojde
k zjednodušení všech administrativních pravidel, výsledky z realizace projektu mnohdy
nepovaţují za přínosné pro školu a modernizaci výuky.
Z počtu 64 oslovených, kteří mají zájem se zapojit do výzev, je 50 procent ze základních
škol, které by rády vyuţily moţnost získat finanční prostředky pro svoji školu prostřednictvím
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šablon klíčových aktivit připravovaných ve výzvě EU Peníze školám. Rovněţ nově vzniklé školy
a školské organizace plánují zapojení. Je dobré, ţe tyto organizace neopouští optimismus a další
činnost plánují, byť jistě jiţ od svých zkušenějších kolegů získali řadu nepříliš pozitivních
informací.

7.5.1 Zhodnocení výzkumného šetření
Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, ţe školy hodnotí moţnost získat
finanční prostředky z evropských fondů jako dobrou příleţitost ke zlepšení úrovně
vzdělávání, neboť většina respondentů počítá se zapojením své školy do některé z výzev.
Avšak u těch, kteří se k tomuto kroku chystají i u těch, které uţ nějaké zkušenosti získaly,
přetrvávají obavy z toho, jak zvládnout realizaci projektů souběţně vedle svých denních
pracovních povinností. Tuto aktivitu hodnotí jako administrativně i technicky náročnou.
Hypotéza uvedená v této bakalářské práci předpokládá, ţe se pracovníci z oblasti
školství obávají zapojit do realizace projektů umoţňujících čerpání finančních prostředků
ze Strukturálních fondů a rovněţ mají obavy z náročných kritérií a sloţité administrativy
při zpracovávání monitorovacích zpráv. Vzhledem k výsledkům výzkumného šetření lze
tedy stanovenou hypotézu potvrdit.
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8

Závěr
Z informací a dat získaných prostřednictvím výzkumného šetření ve školách

a školských zařízení v ČR je patrné, ţe problematika tvorby a řízení projektů v rámci
programů z Evropské unie je záleţitostí poměrně novou a mladou v podmínkách
tranzitivních ekonomik a literatura se specializací na přípravu, tvorbu a implementaci
projektů má spíše jen obecný charakter a nedokáţe čtenáře vést systematicky k výsledku.
Pro respondenty výzkumného šetření je obtíţné pouhou kompilací získaných rad
z literatury a porovnáním teorií o řízení projektů dokázat vygenerovat konečný projekt
jak po formální tak i obsahové stránce tak, aby byl připravený pro předloţení a obhájení
k financování.
Rovněţ je sloţité a časově náročné realizovat projekt souběţně s denními
pracovními činnostmi. Za největší problém je moţné povaţovat nezkušenost s realizací
projektu a teprve pomalu se sbírající poznatky. Následné projekty by školské organizace
i

přes

administrativní

náročnost

zpracovávání

monitorovacích

zpráv

a ze strany škol kritizované dodrţování všech velice sloţitých kritérií mohly zvládat
lehčeji.
I přes častá negativní hodnocení lze konstatovat, ţe prostřednictvím Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se rozběhla jedinečná šance čerpat
finanční prostředky na zlepšení podmínek vzdělávacího systému v ČR s jasně
stanoveným cílem, aby absolventi dokázali obstát na trhu práce a byli motivováni
k dalšímu vzdělávání. Řídícímu orgánu ministerstva lze ze strany ředitelů škol, kteří
prošli procesem čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů, doporučit zvláště
zjednodušení podmínek například vypracováním tematických šablon a získáním zpětné
vazby, zda právě zvolené téma prospěje zvýšení úrovně vzdělávání.
A o tom, ţe by se tato aktivita vyplatila, hovoří výsledky. Vţdyť mezi úspěšnými
ţadateli figurují na prvních třech místech školy a školská zařízení, neziskové organizace
a organizace zabývající se vzděláváním a kariérovým poradenstvím. Schválené projekty
nejčastěji pomáhají zvýšit odbornost pedagogů, začlenit handicapované ţáky a studenty
do škol běţného typu a rozvíjet jazykovou a informační gramotnost všech ţáků
a studentů. Zaměřují se na inovaci studijních programů zejména s ohledem
na technologický vývoj a výzkum a poţadavky ze strany zaměstnavatelů a rovněţ
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zlepšují podmínky pro práci mladých vědců. Velká část projektů rozšiřuje nabídku
dalšího vzdělávání dospělých.
Z tohoto důvodu bude pro školy zřejmě dobré, aby překonaly nevraţivost
k administrativní náročnosti související s realizací projektu a pokusily se motivovat
pedagogy k této činnosti s tím, ţe první zkušenosti provázené zcela jistě obtíţemi
přinesou v následujícím období lepší výsledky práce a pozitivní hodnocení celého
systému.
Předkládaná bakalářská práce analyzuje současný stav čerpání finančních prostředků ze
Strukturálních fondů, mapuje oblasti podpory, na které se školské organizace mohou
zaměřovat, a ukazuje další moţnosti čerpání finančních prostředků z EU. Pokouší se
napomoci ţadatelům při tvorbě projektů, shrnout postupy od procesu podání ţádosti o
finanční podporu na základě výzev vyhlášených Ministerstvem, školství, mládeţe a
tělovýchovy. Na základě podrobného výzkumného šetření vyhodnocuje problematické
oblasti a úspěchy, s nimiţ se školské organizace jiţ setkaly.
Výsledky bakalářské práce potvrdily hypotézu, ţe pro školy je proces čerpání
uvedených finančních prostředků velice sloţitý a neznámý. Z výsledků průzkumu je
patrné, ţe řada základních škol zatím přešlapovala na místě a vyčkávala. Je zřejmé, ţe
právě tyto školy čekají na jednodušší příleţitost umoţňující čerpat finanční prostředky
z evropských fondů, kterou je například výzva EU peníze školám. Práce upozorňuje na
nejčastější úskalí, přesto je nezbytné konstatovat, ţe ţádný ţadatel se neobejde bez dobré
znalosti zákonů a rovněţ příruček či manuálů vydávaných Řídícím orgánem MŠMT.
Závěrem bych chtěla doporučit manaţerům škol, kteří se zabývají myšlenkou řešit
nedostatek financí ve školství vyuţitím dotace z evropských fondů, seznámit se s touto
bakalářskou prací, neboť by mohla být prvním krokem k úspěšnému podání ţádosti a
napomoci při samotné realizaci projektu.
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10 Seznam příloh
Příloha č.1: Formulář výzkumného šetření

Výzkumné šetření pro vedoucí pracovníky ve školství
Prosím, označujte vţdy výběr- volbu písmenem X, příp. slovně doplňte - komentujte
1. Škola - školské zařízení:
Mateřská
Základní
Střední odborná škola, střední odborné učiliště
Gymnázium
Jíná, příp. školské zařízení - uveďte :

2. Zapojila se Vaše škola do některé z výzev umoţňujících čerpání finančních prostředků ze
strukturálních fondů?
a) Ano
b) Ne

3. Pokud ano, jaké oblasti podpory se týká?
Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání; oblasti podpory:
a) 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
b) 1.2 Rovné příleţitosti dětí a ţáků včetně dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
c) 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
d) 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Prioritní osa 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj; oblasti podpory:
a) 2.1 Vyšší odborné vzdělávání
b) 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
c) 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
d) 2.4 Partnerství a sítě
Prioritní osa 3: Další vzdělávání; oblasti podpory:
a) 3.1 Individuální další vzdělávání
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b) 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Prioritní osa 4: Systémový rámec celoţivotního učení; oblasti podpory:
a) 4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání
b) 4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lids.zdrojů ve výzkumu a
vývoji
c) 4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání

4. Pokud jste nepodali ţádost, z jakého důvodu?
a) Pro školu finančně náročné
b) Technicky náročné (zpracování projektu)
c) Sloţitá administrativa (nedostatek pracovních kapacit pro realizaci projektu)
d) Necítíme to jako potřebné, nepotřebujeme si přidávat práci

5. Pokud jste podávali ţádost…
a) Zpracovali jste si ţádost o projekt samostatně
b) Projekt byl zpracován prostřednictvím konzultantů či poradenské firmy
6. Pokud byl Váš projekt schválen, s jakými nejzávaţnějšími problémy jste se při tom
setkali?

7. Dělali jste v průběhu projektu nepodstatné změny? Jaké?
a) Ano

b) Ne

8. Byli jste nuceni ţádat v průběhu projektu o podstatné změny?
a) Ano
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b) Ne

9. Byly Vám tyto podstatné změny povoleny?
a) Ano
b) Ne

10. Uveďte, čeho se podstatné změny týkaly? Byla jejich realizace náročná?

11. Daří se Vám plnit stanovené monitorovací indikátory?
a) Ano
b) Ne

12. Ţádali jste o změny monitorovacích indikátorů?
a) Ano
b) Ne

13. O jaké změny šlo a proč jste monitorovací indikátory měnili?

14. Zapojují se pedagogové Vaší školy do realizace projektu se zájmem?
a) Ano
b) Spíše ano
c) Ne
d) Spíše ne
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15. Pokud se nezapojili, v čem vidíte důvody jejich nezájmu?

16. Jaké máte nejčastější problémy se zpracováním monitorovacích zpráv?

17. Jaké máte doporučení? Co by se mělo zlepšit, zjednodušit?

18. Vyhledáváte další výzvy či předpokládáte další zapojení Vaší školy do těchto výzev?
a) Ano
b) Ne - uveďte důvod
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Příloha č.3: Legislativa
Prováděcí nařízení ke strukturálním fondům a Fondu soudrţnosti pro období 20072013
Nařízení komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících
se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu
soudrţnosti a dále k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006
o Evropském fondu pro regionální rozvoj.
Konečná alokace zdrojů fondů EU pro Českou republiku v období 2007-2013
Podrobné vyčíslení zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti pro Českou
republiku pro jednotlivé cíle, roky a operační programy pro období 2007—2013.
Nařízení ke strukturálním fondům a Fondu soudrţnosti pro období 2007-2013
Dne 31. července 2006 byla v Úředním věstníku EU publikována nařízení
ke strukturálním fondům a Fondu soudrţnosti pro období 2007-2013. Na této stránce jsou
k dispozici jejich česká znění.
Finanční perspektiva 2007-2013
Finanční perspektiva představuje víceletý finanční rámec EU, který je přijímán ve formě
meziinstitucionální dohody, tj. dohody mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem
a Radou EU. Předmětem dohody jsou hlavní rozpočtové priority Evropské unie
a nastavení výdajových stropů pro kaţdou z těchto priorit. Finanční perspektiva
se sjednává na časové období pěti aţ sedmi let.
Strategické obecné zásady Společenství - česká verze
Dne 6. října 2006 schválila Rada Evropské unie Strategické obecné zásady Společenství
pro soudrţnost (SOZS), které vymezují orientační rámec pro intervenci Evropského
fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudrţnosti
v členských státech EU.
Indikátory pro monitoring a evaluaci: Praktický průvodce (Aktualizovaný návrh)
"Indicators for Monitoring and Evaluation: A Practical guide". Aktualizovaný návrh
metodického materiálu Evropské komise k tvrobě indikátorů pro progamovací období
2007-2013. Z tohoto dokumentu bude vycházet "Národní číselník indikátorů
pro programovací období 2007-2013".
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Třetí zpráva o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudrţnosti
Komisařka pro regionální rozvoj paní Danuta Hübner dnes prezentovala Třetí zprávu
o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudrţnosti (Third Progress Report on
Cohesion).
Studie Evropského parlamentu k reformě politiky soudrţnosti po roce 2007
Evropský parlament zveřejnil studii k reformě politiky hospodářské a sociální soudrţnosti
v návaznosti na plnění lisabonských a göteborských cílů. Nejen v souvislosti
s přistoupením 10 nových členských států, po nichţ budou brzy následovat dva další, čelí
politika soudrţnosti čtyřem velkým výzvám: prohloubení regionálních a sociálních
rozdílů, vzniku nových územních nerovností, přetrvání sociálního vyloučení a fenoménu
odcizení občanů od evropského projektu.
Non-papers of new cohesion countries on EU cohesion policy 2007-2013
Paralelně s jednáními Pracovní skupiny pro strukturální opatření (SAWP) na Radě EU
byly připraveny společné "non-papers" k reformě politiky soudrţnosti, které představila
Česká republika spolu s dalšími sedmi kohezními zeměmi na jednání dne 15.12.2004.
Memorandum České republiky k reformě politiky hospodářské a sociální
soudrţnosti EU
Memorandum přijaté vládou 1. října 2003 bylo prvním stanoviskem České republiky
k budoucí podobě politiky hospodářské a sociální soudrţnosti, která bude mít významný
vliv na moţnosti subjektů na území ČR získat v letech 2007-2013 prostředky
z evropského rozpočtu.
Stanovisko České republiky a proces vyjednávání nových nařízení politiky
soudrţnosti 2007+
Legislativní proces začíná návrhem Evropské komise, nová právní norma Společenství
bez tohoto návrhu vlastně ani nemůţe vzniknout. Návrhy nařízení k politice soudrţnosti
se poté projednávají v Radě Evropské unie a v Evropském parlamentu. Na české straně se
stanoviska a podklady pro jednání v pracovní skupině Rady připravují v rámci tzv.
Resortní koordinační skupiny pod vedením ministerstva pro místní rozvoj, přičemţ
pozice zásadního charakteru přijímá Výbor pro Evropskou unii nebo Vláda ČR.
Informace k navrhované reformě politiky soudrţnosti
Evropská komise v Třetí zprávě o hospodářské a sociální soudrţnosti představuje své
nové vize o partnerství pro soudrţnost v rozšířené Unii pro období 2007-2013, které
navazují na téměř souběţně uveřejněný návrh finanční perspektivy pro toto období
vymezující politice soudrţnosti rozpočet ve výši 336 miliard euro.
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Budoucnost strukturální politiky EU - Sborník z konference
Dne 4. října 2004 uspořádal IREAS (Institut pro strukturální politiku) v prostorách Senátu
PČR konferenci Budoucnost strukturální politiky EU. Konference se konala za finanční
podpory Evropské unie a Konrad-Adenauer-Stiftung. Cílem této diskusní konference
bylo informovat podnikatele v daném oboru, odbornou veřejnost a zástupce regionálních
samospráv o budoucím vývoji strukturální politiky EU.

Strategické dokumenty
Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013 - verze červenec 2007
Národní strategický referenční rámec (NSRR) představuje základní programový
dokument České republiky pro vyuţívání fondů Evropské unie v období 2007-2013.
Národní rozvojový plán České republiky 2007-2013
První pracovní návrh Národního rozvojového plánu České republiky pro období 20072013, verze k lednu 2006.
SEA pro NRP 2007+
Posouzení vlivů Národního rozvojového plánu pro programové období 2007-2013
na ţivotní prostředí (SEA NRP) zpracovává tým expertů pod vedením Regionálního
environmentálního centra ČR.

Legislativa vztahující se k vyuţívání strukturálních fondů (vč. ESF)
Opatření vztahující se k různým aspektům realizace strukturální politiky jsou
po legislativní stránce zakotvena v nařízeních Rady EU ke Strukturálním fondům.
Nařízení představují závazný legislativní akt normativní povahy, obecně závazný jak na
úrovni Společenství, tak na úrovni jednotlivých členských států, který můţe zavazovat
jak tyto státy, tak i jejich vnitrostátní subjekty práva.
Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech
Nařízení Rady (ES) č. 1784/1999 o Evropském sociálním fondu
Nařízení Komise (ES) č. 1159/2000 o informačních a propagačních opatřeních, která mají
být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí strukturálních fondů
Nařízení Komise (ES) č.1685/2000 podrobná pravidla provádění nařízení 1260/1999
týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy
Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES)
č.1260/1999 ohledně řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci
strukturálních fondů
Nařízení Komise (ES) č.448/2001 podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES)
č.1260/1999 ohledně postupu při provádění oprav financování u pomoci poskytované
v rámci strukturálních fondů
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Usnesení vlády ČR
Vláda v minulých letech přijala několik usnesení, které se vztahují k postupu přípravy na
vyuţívání prostředků ze Strukturálních fondů a vymezují odpovědnost hlavních orgánů
a institucí za přípravu na Strukturální fondy. K nejdůleţitějším patří usnesení:
č. 159/98 k pozičnímu dokumentu pro oblast Hospodářská a sociální soudrţnost
(regionální politiky) pro jednání delegace České republiky o dohodě o přístupu České
republiky k Evropské unii - stanovuje gesce za jednotlivé fondy (MPSV odpovědné
za ESF)
č. 417/98 k zabezpečování institucionálního rámce účasti České republiky na programech
strukturálních fondů Evropské unie - stanovuje zřízení útvarů správy fondů, zřízení
předvstupních struktur pro přípravu a realizaci operačních programů)
č. 707/98 k vymezení územních jednotek NUTS (La Nomenclature des Unités
Territoriales Statistiques) na území České republiky pro statistické a analytické potřeby
a pro potřeby Evropské unie
č. 40/99 o zabezpečení přípravy pro vyuţívání Strukturálních fondů a Kohezního fondu
Evropské unie (mj. se věnuje koordinaci přípravy Národního rozvojového plánu
a pilotních operačních programů)
č. 714/99 k návrhu sektorových a regionálních priorit Národního rozvojového plánu
(RDP) České republiky na léta 2000 aţ 2006 (mj. stanovuje řídící orgány jednotlivých
operačních programů)
č. 470/01 k návrhu Národního rozvojového plánu (aktualizované znění) - mj. obsahuje
harmonogram přípravy dokumentu
č. 102/02 k dokončení přípravy programových dokumentů a určení řídicích a platebních
orgánů pro vyuţívání strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti Evropské unie (obsahuje
harmonogram a stanovuje odpovědnost za zpracování programových dokumentů, tímto
usnesením je rovněţ rozhodnuto o jediném platebním orgánu a řídících orgánech
jednotlivých operačních programů).
č. 401/02 o vymezení obsahu operačních programů
č. 822/02 k Návrhu metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu
soudrţnosti
č. 99/03 k návrhu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl.m.
Praha
č. 100/03 k návrhu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
č. 119/03 ke Strategii vybudování administrativní kapacity pro zabezpečení funkčnosti
implementačního systému pro vyuţívání strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti
Evropské unie
č. 149/03 o změně počtu operačních programů (na základě doporučení Evropské komise
došlo ke sníţení počtu připravovaných operačních programů z 6 na 4)
č. 678/03 k Metodice finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti
č. 809/03 ke Zprávě o personálním zajištění dotčených resortů a krajů pro vyuţívání
strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti EU v roce 2004
č. 850/03 k Věcnému zaměření vzdělávání ke strukturálním fondům a Fondu soudrţnosti
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Legislativa týkající se způsobilých výdajů hrazených z OP VK
Z prostředků OP VK mohou být financovány pouze tzv. způsobilé výdaje, které musejí
být v souladu s podmínkami stanovenými v právním aktu o poskytnutí podpory a které
jsou v souladu s příslušnými předpisy EU a ČR. Pravidla způsobilých výdajů jsou
podpořena zejména následujícími základními legislativními předpisy:
Obecné nařízení Rady č. 1083/2006, čl. 1, 56 a 78;
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1080/2006 čl. 7 a čl. 13
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1081/2006 čl. 11
Pravidla uznatelných výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů
a z Fondu soudrţnosti Evropské unie na programové období let 2007-2013―, která byla
přijata Usnesením vlády č. 61, ze dne 24. ledna 2007
Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních
fondů a Fondu soudrţnosti na programové období 2007-2013, MMR
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla);
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů;
další zákony – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o dani z
příjmu, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti apod.
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