Dotazy z informačního semináře pro řešitele projektů Programu ZEMĚ konaného dne
24. 9. 2019

1. Je možné vyplácet v rámci osobních nákladů projektu i 13. plat?
Ano, je to možné, ale jen v případě, že řešitel je placen přímo z projektu na základě pracovního
úvazku. 13. plat musí být v poměrné výši k úvazku na projekt 13. Plat musí být rovněž ukotven
interními předpisy příjemce.
2. Zveřejní poskytovatel – Ministerstvo zemědělství na webové stránky vzor smlouvy
mezi příjemcem a dalším účastníkem projektu?
Ne. Poskytovatel dává přednost tomu, aby si příjemce stanovil vlastní podmínky smlouvy
s dalším účastníkem projektu dle vlastních potřeb. Jednotný vzor by nemusel vyhovovat všem
typům příjemců (vysoké školy, v.v.i., podniky
3. Bude Ministerstvo zemědělství využívat v ISTA funkcionalitu generování dat do CEP?
Ano, tato funkcionalita bude zachována stejně jako u TA ČR.
4. Jak bude probíhat ověření migrovaných dat ze systému IS NAZV do systému ISTA?
(Týká se projektů QK19*)
Migrace dat je plánována na období říjen-listopad. Příjemci budou osloveni a požádáni o
spolupráci. Součinnost bude nutné zejména pro kontrolu migrovaných dat. V této souvislosti
uvítáme nahlášení kontaktní osoby za organizaci pro projekty NAZV., pokud již nebyla
v minulosti nahlášena.
5. U výsledku Hleg je definice „vyvine maximální možné úsilí“ velmi vágní. Jak bude
maximální možné úsilí hodnoceno?
Výsledek Hleg i Hneleg je třeba již od začátku plánovat ve spolupráci s odpovědným orgánem.
Pokud se v průběhu řešení projektu změní názor ohledně potřebnosti Hleg nebo Hneleg a
příjemce tuto skutečnost prokáže, bude k tomu poskytovatel přihlížet při posuzování výsledku.
Vždy je třeba včas nedosažení výsledku konzultovat s poskytovatelem.
6. Pokud je v projektu naplánován výsledek druhu Hleg, je možné žádat o jeho změnu
na Hneleg, případně opačně? Popřípadě ho nahradit jiným výsledkem?
Každá změna bude posuzován individuálně, případná změna nesmí změnit charakter projektu.
Náhrada musí být vždy adekvátní. Změny výsledků jsou posuzovány nejen pracovníky
oddělení NAZV, ale též odborníky z řad hodnotitelů.
7. Je možné podmínku alespoň jednoho výsledku druhu Jimp, který bude vykázán
v projektu, splnit článkem Jimp, který bude zároveň vykázán jako jediný výsledek Jimp
i na jiný projekt NAZV?
V tomto případě by na podmínku splnění výsledku druhu Jimp bylo nahlíženo, jako na
splněnou pouze u jednoho projektu. Každý projekt NAZV musí tuto podmínku veřejné soutěže
naplnit.
8. Lze navyšovat osobní náklady z režií?
Nelze. Osobní náklady lze navyšovat pouze navýšením vlastních zdrojů, případně z fondu
účelově určené podpory (FÚUP).
9. Pokud byl v návrhu projektu plánován výsledek druhu Jost a bude doložen výsledek
druhu Jimp, je třeba o změnu druhu výsledku žádat?
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V tomto případě není třeba o změnu druhu výsledku žádat, jedná se o výsledek s „vyšší
kvalitou“. Podobně tomu bude i při doložení Jsc místo plánovaného Jost a Jimp? místo
plánovaného Jsc. Ostatní podobné změny s námi předem raději konzultujte.
10. Proces zařazení konference nebo výsledku druhu D – stať ve sborníku do databáze
je časově náročný, většinou proběhne až po odevzdání zpráv, jak máme postupovat pro
jejich uznání?
Situaci vždy popište v komentáři ve zprávě. Je třeba doložit deklaraci (prohlášení) o tom, že
výsledek bude indexovaný v databázi SCOPUSu nebo Web of Science, případně je možné
požádat organizátora konference o potvrzení, že sborník z konference bude v databázi
zveřejněn. Pokud byl sborník z konference v předchozích letech v databázích zveřejňována,
lze předpokládat, že bude zveřejněn i v následujícím období.
11. Lze akceptovat jako součást povinných odvodů ve mzdách i zákonné úrazové
pojištění?
Ano, ačkoliv tento případ (zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele) není explicitně
uveden ve smluvních podmínkách a nejedná se součást povinných odvodů, je tento odvod ze
strany NAZV akceptován.
12. Pokud dojde k převodu finančních prostředků do FÚUP, lze režie čerpat v plné výši?
Ano, i při převedení prostředků do FÚUP lze čerpat režie v plné plánované výši. Přesunutím
části dotace se procento režií pro daný rok oproti původně plánovanému zvýší a v následujícím
roce, kdy dojde k jeho čerpání, se naopak procento režií oproti plánu sníží. Podstatné je
dodržení výše režií uvedené ve smlouvě.
13. Jaký je rozdíl mezi subdodávkami a službami?
Subdodávkami je myšlen zejména smluvní výzkum, tedy část řešení projektu, které nemůže
příjemce provést vlastními silami. Subdodávky musí být specifikovány již v návrhu projektu,
pokud není v návrhu projektu zdůvodněna jejich potřebnost a doložena tržní cena nebudou
poskytovatelem uznány.
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