
Žádost o poskytnutí informace o svobodném přístupu k informacím ze dne 
10.1.2017 
 
 
1) Jaká je přesná kompetence regionálních partnerů? - Prosím o doložení smlouvy mezi 

Vaším regionem a Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

 

Odpověď: Mezi řídícím orgánem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

(OP PIK), tj. Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO), a statutárním městem Pardubice (SMP) bude 

uzavřena Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím subjektem 

(VPS). 

VPS bude jednoznačně vymezovat procesy, postupy a odpovědnosti zprostředkujícího subjektu ITI, 

přičemž je v současné době  ve fázi přípravy. VPS bude schvalovat Zastupitelstvo města Pardubice.  
Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje právní vztah mezi SMP a MPO z důvodu neuzavření 
příslušné smlouvy mezi uvedenými subjekty, je předmětná požadovaná informace povinným subjektem 
posouzena jako neexistující ve smyslu ust. § 2 odst. 4 zákona. 

 

2 )  Jak bude řešena kontrola výběrových řízení? 

 

Odpověď: Žadatel/příjemce je povinen postupovat dle platné dokumentace OP PIK, zejm. Pravidel pro 

žadatele a příjemce, Pravidel pro výběr dodavatelů (viz http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-

podpora-podnikani/oppik-2014-2020/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-op-pik/spolecne-prilohy-

dotacnich-programu-op-pik--221721/), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, příp. dle podmínek stanovených konkrétní výzvou řídícího orgánů (ŘO) 

OP PIK. Kontrola výběrových řízení/veřejných zakázek bude v gesci ŘO OP PIK, nikoli ZS ITI. 
 

3)  Jak bude zajištěna konzistence výkladových pravidel v rámci OP PIK, tj. bude nějaký 

centrální arbitr? 

 

Odpověď: Za výklad pravidel v rámci OP PIK zodpovídá ŘO - tj. MPO, které nese celkovou odpovědnost 

za realizaci programu. ZS ITI bude poskytovat konzultační servis žadatelům, a to za metodického vedení 

řídícího orgánu. 

 

4) Jaké kontrolní mechanismy budou zajišťovat dodržování principů hospodárnosti, 

účelnosti a efektivnosti a dodržování všech příslušných evropských i národních norem vč. 218/2000 Sb. 

Zákon o rozpočtových pravidlech? 

 

Odpověď: V případě schválení a uzavření VPS bude ZS ITI povinen řídit se Operačním manuálem OP 

PIK (dále jen OM OP PIK), dalšími metodickými pokyny ŘO OP PIK, a zejména Jednotným metodickým 

prostředím Ministerstva pro místní rozvoj – Národního orgánu pro koordinaci, které tyto principy musí 

obsahovat.  

 

5) Popište přesný proces hodnocení žádosti o poskytnutí dotace, včetně uvedení 

 zainteresovaných odborných útvarů do jednotlivých fází. 

 

Odpověď: Hodnocení projektů bude provádět ZS ITI na základě uzavřené VPS (pozn. odpověď č. 1). 

Toto hodnocení bude spočívat v kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí (včetně ekonomického 

hodnocení projektů) a věcného hodnocení dle kritérií, které bude teprve schvalovat Monitorovací výbor 

OP PIK. Další fáze v procesu schvalování budou již v gesci ŘO OP PIK. 

 

6) Budete poskytovat specialisty pro podporu žadatelům - hotlinky, osobní konzultace?  

 

Odpověď: ZS ITI bude zajišťovat kontakt se žadateli v rozsahu ustanovení uzavřené VPS 

(pozn. odpověď č. 1), (mj. konzultace k hodnotícím kritériím specifickým pro projekty s místem realizace 

na území.) 
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7) Jaké jsou personální kapacity odborných interních hodnotitelů projektů? 

 

Odpověď: Na základě uzavřené VPS budou interní hodnotitelé projektu pracovníci ZS ITI. ZS ITI je 

součástí organizační struktury Magistrátu města Pardubice jako samostatný odbor. Personální obsazení 

tohoto odboru je aktuálně ve výši 3 zaměstnanců. 

 

8) Budete k hodnocení projektů využívat také externí odborníky? 

 

Odpověď: Při věcném hodnocení projektu může ZS ITI využít služeb externího odborníka a to 

ze seznamu expertů ŘO pro dotčený program podpory, popř. jiného externího hodnotitele. 

 

9) Budete zajišťovat hodnocení a administraci projektu výlučně interně nebo také formou 

outsourcingu? 

 

Odpověď: Administraci projektů a hodnocení bude zajišťovat ZS ITI ad odpověď 1) a 8). 

 

10) Jak byla či bude zajištěna odborná způsobilost a znalosti hodnotitelů v metodikách a procesech OP PIK? 

 

Odpověď: Pracovníci ZS ITI budou proškolení ŘO programu v souladu s OM OP PIK, který bude 

jednoznačně vymezovat procesy, postupy a odpovědnosti. 

 
 
 

 

 


