ZÁPIS
z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost
I.

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_17_081

Vyhlašovatel

MPSV

Název investiční priority

Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to
i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní
postup, sladění pracovního a soukromého
života a podpora stejné odměny za stejnou
práci

Alokace na výzvu v Kč

240 000 000 Kč

Rezerva alokace pro výsledky přezkumných
řízení týkajících se hodnocení a výběru pro- 0
jektů v Kč
Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v
240 000 000 Kč
Kč

II.

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

3

Počet členů výběrové komise

6

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

1. 8. 2019

Čas jednání (od – do)

9.00 – 17.00 hod.

Místo jednání

MPSV ČR Kartouzská 4, 150 00 Praha 5

Předsedající jednání

Adéla Purschová Šeredová

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

6. 8. 2019

Čas jednání (od – do)

9.00 – 17.00 hod.

Místo jednání

MPSV ČR Kartouzská 4, 150 00 Praha 5

Předsedající jednání

Adéla Purschová Šeredová

Vzor účinný od 1. 6. 2016
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Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

III. Záznam o školení členů / náhradníků členů výběrové komise
V úvodu 1. jednání VK proběhlo školení přítomných členů a náhradníků členů výběrové komise
zaměřené na jejich práva a povinnosti, nestrannost, způsob rozhodování o výběru projektů
vhodných pro financování, vedení průkazné evidence o procesu výběru, dále představení dané
výzvy a řešení možných problémů.
Datum a místo konání školení – 1. 8. 2019, MPSV ČR Kartouzská 4, 150 00 Praha 5
Osoba, která školení provedla: Mgr. Ilona Johnová Koukalová
Individuální školení pro členy a náhradníky členů výběrové komise, kteří nebyli přítomni
v době zahájení 1. jednání výběrové komise, proběhlo:
Datum a místo konání školení: 6. 8. 2019, MPSV ČR Kartouzská 4, 150 00 Praha 5
Osoba, která školení provedla: Mgr. Ilona Johnová Koukalová
Seznam školených osob:
PhDr. Adéla Šeredová Purschová
Mgr. Ilona Johnová Koukalová
Mgr. Linda Prokešová
Ing. Pavel Bartoš
Mgr. Lenka Čechurová
Mgr. Tereza Zvolská
Mgr. Jitka Nováková
Mgr. Kristýna Mixová
Mgr. Petra Kalenská

Strana: 2 z 43

IV.

Závěry z projednávání žádostí:

Informace o žádosti
Pořadové číslo

1

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011625

Žadatel

REMISVIT, z.ú.

Název projektu

Mentorinkem ke změně

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 417 218,75 Kč

Body z věcného hodnocení

95

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
3 417 218,75 Kč
výdaje projektu v Kč
Vyřadit z indikátoru 80 500 evaluační plán a zařadit
1. závěrečná evaluační zpráva
Podmínky poskytnutí podpory 2. genderově senzitivní analýza TP (místo evaluačního plánu)
stanovené výběrovou komisí V obou případech se jedná o závěrečné dokumenty, které lze
v souladu s definicí indikátoru dle metodiky OPZ považovat
za strategické. Oproti tomu evaluační plán takovýmto dokumentem není.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

2

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011638

Žadatel

iDirection, s.r.o.

Název projektu

Ženy v IT - II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5.543.946,25 Kč
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Body z věcného hodnocení

89,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
5.543.946,25 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Bez stanovení dalších podmínek realizace.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011623

Žadatel

Okresní hospodářská komora Děčín

Název projektu

Flexibilní práce pro ohrožené osoby

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 996 000,00 Kč

Body z věcného hodnocení

88,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování
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Maximální celkové způsobilé
6 996 000,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Bez stanovení dalších podmínek realizace.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

4

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011600

Žadatel

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.

Název projektu

Sama, ale silná: Odstraňujeme diskriminaci sólo matek na
trhu práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 964 132,50 Kč

Body z věcného hodnocení

88,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
9 964 132,50 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Bez stanovení dalších podmínek realizace.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

5

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011607

Strana: 5 z 43

Žadatel

RG RYCON z.s.

Název projektu

Rozvoj žen v oborech STEM - zdravotnictví

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 246 730,00 Kč

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
6 246 730,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Veškeré aktivity směrované pro FN Hradec Králové a pro příPodmínky poskytnutí podpory
padné další zaměstnavatele budou podpořeny v režimu de
stanovené výběrovou komisí
minimis.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

6

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011537

Žadatel

SEDUKON, o.p.s.

Název projektu

Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji-analýza a podpora

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 031 250,00 Kč

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se
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6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
4 031 250,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Snížení indikátoru 50 105 na 0.
Podmínky poskytnutí podpory Popis indikátoru neodpovídá definici indikátoru dle metodiky
stanovené výběrovou komisí OPZ. Aktivity nejsou přímo zaměřeny na práci se zaměstnavatelem.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

7

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011644

Žadatel

Rodinné centrum ROUTA, z.s.

Název projektu

ReStartuj kariéru s ROUTOU 2.0

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 490 375,00 Kč

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
4 490 375,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Bez stanovení dalších podmínek
stanovené výběrovou komisí

Strana: 7 z 43

Informace o žádosti
Pořadové číslo

8

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011679

Žadatel

Jazyková škola ATHENA s.r.o.

Název projektu

Podpora žen na trhu práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 285 700,00 Kč

Body z věcného hodnocení

83,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
3 246 325,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Snížení indikátoru 50 105 na 0 z těchto důvodů:
Zaměstnavatelé nejsou cílovou skupinou (CS) projektu. Popis
indikátoru neodpovídá definici indikátoru dle metodiky OPZ.
Aktivity nejsou přímo zaměřeny na práci se zaměstnavatelem.
Krácení položek:
S ohledem na nedostatečný popis potřebnosti a využití notePodmínky poskytnutí podpory
booku ze strany CS bylo provedeno následující krácení:
stanovené výběrovou komisí
1.1.3.2 2.1 Notebook pro CS - snížení počtu jednotek z 1 na
0, snížení položka o 17 000,00 Kč ze 17 000,00 Kč na 0 Kč.
1.1.3.2.1.1 kancelářský balík MS Office, snížení počtu jednotek z 1 na 0, snížení položka o 6 500,00 Kč ze 6 500,00 Kč na
0 Kč.
1.1.3.2.1.2 AVG Anti-Virus, snížení počtu jednotek z 1 na 0,
snížení položky o 3000,00 Kč ze 3 000,00 Kč na 0 Kč.
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1.1.3.2.2.4 mobilní telefon, snížení počtu jednotek z 1 na 0,
snížení položky o 5 000 Kč z 5 000,00 Kč na 0 Kč.
Celkově v projektu kráceno 39 375,00 Kč (včetně nepřímých
nákladů).

Informace o žádosti
Pořadové číslo

9

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011621

Žadatel

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

Název projektu

Narovinu ve Zlínském kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 808 960,00 Kč

Body z věcného hodnocení

81,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
5 127 132,50 Kč
výdaje projektu v Kč
Odstranění klíčové aktivity (KA) 2, neboť analýza kolektivních smluv vyššího stupně není podporovanou aktivitou.
Genderová analýza kolektivních smluv nezapadá celkově do
kontextu projektu. Sociální partneři nejsou povolenou cílovou skupinou (CS) ve výzvě, ani oprávněným žadatelem, tudíž
Podmínky poskytnutí podpory analýza kolektivní smlouvy (KS) vyššího stupně nelze zahrstanovené výběrovou komisí nout do projektu.
Snížení Indikátoru 80 500 ze 4 na 3. V souvislosti s odstraněním KA 2 není relevantní v rámci plnění indikátoru předkládat
analýzu kolektivních smluv z genderové perspektivy.
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Krácení položek:
1.1.1.1.1 Odborný garant/ka – snížení počtu jednotek o 0,3 ze 6 jednotek na 5,7 jednotek, snížení položky o 18 090 Kč
z částky 361 800 Kč na 343 710 Kč.
1.1.1.1.3 metodik – snížení počtu jednotek o 1,2 - ze 6 jednotek na 4,8 jednotek, snížení položky o 64 320 Kč z 321 600 Kč
na 257 280 Kč.
1.1.1.1.4. datový analytik - snížení počtu jednotek o 7,2 - z 18
jednotek na 10,8 jednotek, snížení položky o 347 328 Kč z
868 320 Kč na 520 992,00 Kč.
1.1.1.1.5. dohody o pracovní činnosti, snížení počtu jednotek
o 1,35 – z 27 jednotek na 25,65 jednotek, snížena položka o
65 124 Kč z 1 302 480 Kč na 1 237 356 Kč.
1.1.1.4.1. Grafické zpracování analýz a manuálu, snížena jednotková cena o 12 600 Kč ze 38 000 Kč na 25 400 Kč, snížení
položky o 12 600 Kč ze 38 000 Kč na 25 400 Kč.
1.1.1.4.2. Tisk materiálů pro CS v rámci osvěty (výstupy analýz, manuál) - snížení počtu jednotek o 100 - ze 300 jednotek
na 200 jednotek, snížení položky o 38 000 Kč ze 114 000 Kč
na 76 000 Kč.
Krácení je provedeno ve vazbě na zrušení KA 2.
Celkem kráceno o 681 827,50 Kč (včetně nepřímých nákladů).

Informace o žádosti
Pořadové číslo

10

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011636

Žadatel

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

Název projektu

Bojujeme proti stereotypům na trhu práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 273 200,00 Kč

Body z věcného hodnocení

81,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
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Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
3 273 200,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Snížení indikátoru 50 105 na 0.
Podmínky poskytnutí podpory Popis indikátoru neodpovídá definici indikátoru dle metodiky
stanovené výběrovou komisí OPZ. Aktivity nejsou přímo zaměřeny na práci se zaměstnavatelem.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

11

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011595

Žadatel

RG RYCON z.s.

Název projektu

Nové výzvy na trhu práce - příležitost pro ženy

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 182 525,00 Kč

Body z věcného hodnocení

81,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
6 182 525,00 Kč
výdaje projektu v Kč
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Snížení indikátoru 80 500 ze 2 na 1
Komise požaduje vyřazení Závěrečné zprávy projektu z indiPodmínky poskytnutí podpory
kátoru 80 500, protože neodpovídá definici indikátoru, nestanovené výběrovou komisí
jedná se o strategický ani evaluační dokument.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

12

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011666

Žadatel

Attavena, o.p.s.

Název projektu

Začni hned! II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 999 117,50 Kč

Body z věcného hodnocení

79,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
7 786 023,75 Kč
výdaje projektu v Kč
Krácení položek:
1.1.1.1.1. Koordinátor cílové skupiny (CS) – snížení počtu jednotek o 932 - z 2 852 jednotek na 1920 jednotek, snížení položky o 312 220 Kč z 955 420 Kč na 643 200 Kč.
Podmínky poskytnutí podpory 1.1.1.1.2. Mentor – snížení počtu jednotek o 1610 – z 3 530
stanovené výběrovou komisí jednotek na 1920 jednotek, snížení položky o 539 350 Kč z 1
182 550 Kč na 643 200 Kč.
1.1.1.1.3 Lektor – snížení počtu jednotek o 2743 – z 4831 jednotek na 2088 jednotek snížení položky o 918 905 Kč z 1
618 385 Kč na 699 480 Kč.

Strana: 12 z 43

Důvodem krácení všech tří položek je neadekvátní zapojení
osob na daných pozicích do projektových aktivit.
Celkem kráceno o 2 213 093,75 Kč (včetně nepřímých nákladů.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

13

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011605

Žadatel

Oblastní charita Pardubice

Název projektu

ROVNOPRÁVNOST S ROZUMEM

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 589 940,63 Kč

Body z věcného hodnocení

78,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
5 520 315,63 Kč
výdaje projektu v Kč
Snížení indikátoru 50 130 na 0, neboť z popisu hodnoty ze
strany žadatele vyplývá provázanost cílové hodnoty tohoto
indikátoru s plánovanými mzdovými příspěvky. Ty výběrová
komise ale navrhuje krátit.
Podmínky poskytnutí podpory Krácení položek:
stanovené výběrovou komisí 1.1.6.1.1. Mzdové příspěvky - snížení počtu jednotek z 36 na
0, krácena celá položka ve výši 1 441 800 Kč. Důvodem krácení je nedostatečné zdůvodnění mzdových příspěvků. Dle
metodiky OPZ se mzdové příspěvky poskytují jen v souvislosti
s umístěním osoby z cílové skupiny na trh práce nebo v sou-
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vislosti s udržením takovéto osoby na trhu práce. Logika projektu (zaměření na postup žen na vyšší manažerské posty)
není v souladu s touto definicí.
1.1.6.3.2.1. hlídání dětí - snížení počtu jednotek o 1 069,5 z 4 279,5 jednotek na 3 210 jednotek, snížení položky o 213
900 Kč z 855 900 Kč na 642 000 Kč. Důvodem pro krácení je
nadhodnocení počtu chův ve srovnání s požadavky na množství pečujících osob např. v zařízeních péče o děti typu dětská
skupina. Výběrová komise vychází z maximálního počtu pečujících osob ve výši 3 osoby.
Celkově kráceno o 2 069 625,00 Kč (včetně nepřímých nákladů).

Informace o žádosti
Pořadové číslo

14

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011626

Žadatel

Modrý Maják, z. s.

Název projektu

Rodiče do deště

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 427 250,00 Kč

Body z věcného hodnocení

76,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
3 403 812,50 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Krácení položek:
stanovené výběrovou komisí
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1.1.1.1.2. odborný garant II – snížení jednotkové ceny o 625
Kč - ze 35 000 Kč na 34 375 Kč, snížení položky o 18 750 Kč z
1 050 000 Kč na 1 031 250,00 Kč.
Krácení z důvodu sjednocení mzdy tak, aby osoby na pozici
odborný garant a odborný garant II. měly stejnou výši mzdy.
Z žádosti o podporu nevyplývá různá náplň či odbornost
práce jednotlivých odborných garantů, která by v souladu se
zákoníkem práce umožňovala odlišné ohodnocení obou pozic.
Celkově kráceno o 23 437,50 Kč (včetně nepřímých nákladů).
Podpora bude poskytnuta v režimu de minimis.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

15

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011610

Žadatel

Fórum 50 %, o.p.s.

Název projektu

Spoluprací k úspěchu - Podpora zapojení žen do komunální
politiky

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 945 957,50 Kč

Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
2 602 607,50 Kč
výdaje projektu v Kč
Krácení položek:
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí 1.1.1.1.1. Koordinátorka práce s cílovou skupinou (CS) - snížena jednotková cena o 13 734,00 Kč – z 36 624,00 Kč na
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22 890 Kč, snížení položky o 274 680 Kč ze 732 480 Kč na 457
800 Kč.
Důvodem krácení je nadhodnocený úvazek vzhledem k zapojení dalších členů realizačního týmu.
Celkově kráceno o 343 350,00 Kč (včetně nepřímých nákladů).

Informace o žádosti
Pořadové číslo

16

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011614

Žadatel

EKS, z.s.

Název projektu

Nastartuje svoji kariéru

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 746 315,00 Kč

Body z věcného hodnocení

75,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
7 746 315,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Upravení rozpočtu
Položky 1.1.3.2.1.1. Mobilní telefon, 1.1.3.2.1.2. PC sestava a
Podmínky poskytnutí podpory 1.1.3.2.1.4 Microsoft Office by měly být přesunuty do kapistanovené výběrovou komisí toly 1.1.3.2.2.
Vzhledem k charakteru pořizovaného zboží se jedná o neodpisovaný hmotný majetek.

Informace o žádosti
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Pořadové číslo

17

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011688

Žadatel

Síť pro rodinu, z.s.

Název projektu

PoRod - Podpora rodiny jako strategická výhoda nejen pro
firmy, ale i rodiče

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 193 750,00 Kč

Body z věcného hodnocení

75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
6 193 750,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Snížení indikátoru 60 000 na 0 z důvodu, že žadatel chybně
Podmínky poskytnutí podpory pochopil definici indikátoru 60 000 a z příjemcem uvedeného
stanovené výběrovou komisí popisu nevyplývá, že by účastníkům byla poskytnuta podpora
vyšší než 40 hodin.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

18

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011611

Žadatel

Euroface Consulting s.r.o.

Název projektu

POLEPŠÍM SI! - příležitost pro ženy ve Zlínském kraji uplatnit
se v oborech s vyššími mzdami

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 454 500,00 Kč

Body z věcného hodnocení

73,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne
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Počet přítomných členů / ná5
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
3 454 500,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Bez stanovení dalších podmínek.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

19

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557

Žadatel

Gender studies, o.p.s.

Název projektu

Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 538 637,50 Kč

Body z věcného hodnocení

73,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná5
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučen k financování

Maximální celkové způsobilé
7 362 762,50 Kč
výdaje projektu v Kč
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Krácení položek:
1.1.1.3.Garant/ka osvětových aktivit – Soutěž – snížení počtu
jednotek o 4 - z 22 jednotek na 18 jednotek, snížení položky
o 140 700 Kč ze 773 850 Kč na 633 150 Kč. Důvodem krácení
je uvedení do souladu s odůvodněním mzdových výdajů
Podmínky poskytnutí podpory v projektové žádosti (práce garantky potrvají pouze 18 městanovené výběrovou komisí síců).
Celkové krácení je 175 875,00 Kč (včetně nepřímých nákladů).
Podpora bude poskytnuta v režimu de minimis.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

20

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011660

Žadatel

Lumpíkov z. ú.

Název projektu

Manažerská akademie pro ženy

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 073 800,00 Kč

Body z věcného hodnocení

73,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná5
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučen k financování

Maximální celkové způsobilé
3 073 800,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Bez stanovení dalších podmínek realizace
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

21

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011629

Žadatel

VOLONTÉ CZECH, o.p.s.

Název projektu

VOL Technické zaměření

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 502 887,50 Kč

Body z věcného hodnocení

72,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná5
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
3 502 887,50 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory Výběrová komise požaduje doplnit stručný popis klíčových
stanovené výběrovou komisí aktivit přímo do záložky Klíčové aktivity projektu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

22

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011689

Žadatel

Czechitas z.s.

Název projektu

Stipendium Czechitas

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 695 511,25 Kč

Body z věcného hodnocení

70

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne
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Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
6 882 688,75 Kč
výdaje projektu v Kč
Indikátor 6 26 00 – Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti
– Klíčové aktivity (KA) je třeba realizovat tak, aby absolventky tzv. akademie získaly po jejím ukončení potvrzení
o kvalifikaci. Potvrzení o kvalifikaci je udíleno na základě
formálního prověření znalostí, které ukázalo, že účastník
získal kvalifikaci dle předem nastavených standardů.
– Snížení o 10 % na hodnotu 81 účastníků. Důvodem pro
snížení je skutečnost, že žadatel při stanovení hodnoty
nezohlednil riziko neúspěchu účastnic při formálním ověřování znalostí nebo odchodu účastnic z projektu před
získáním kvalifikace.
Snížit indikátor 62500 na 0 z důvodu nesouladu s definicí indikátoru.
Krácení položek:
Podmínky poskytnutí podpory 1.1.1.1.01 Event koordinátor Akademie – snížení jednotkové
stanovené výběrovou komisí ceny o 3 481,00 Kč - ze 17 430,00 Kč na 13 949,00 Kč, položka
snížena o 250 632,00 Kč z 1 254 960,00 Kč na 1 004 328,00
Kč.
Důvodem krácení je úprava výše mzdy dle tabulky obvyklých
cen a mezd.
1.1.1.1.09 BUS – hledání partnerů pro projekt – snížení počtu
jednotek o 16 – z 16 jednotek na 0 jednotek, položka snížena
o 73 248,00 Kč na 0 Kč.
Tato pozice není popsána ani zdůvodněna v popisu projektu
ani v klíčových aktivitách.
1.1.1.3.2 Regionální kariérní poradce - Externí mentoři - snížení počtu jednotek o 48 - z 528 jednotek na 480, položka snížena o 9 792,00 Kč ze 107 712,00 Kč na 97 920,00 Kč.
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Důvodem snížení je skutečnost, že žadatel disponuje dostatečně kvalifikovaným personálem, externí mentoři nejsou
pro projekt nezbytní.
1.1.1.3.3 Mentor – snížení počtu jednotek o 180 – z 540 na
360, položka snížena o 67 500,00 Kč z 202 500,00 Kč na 135
000,00 Kč.
Důvodem je chybný výpočet počtu jednotek. Výsledná hodnota vychází z údajů obsažených v popisu KA.
1.1.1.3.4 Organizační pracovníci (workshopistky) – snížení
počtu jednotek o 504 - z 504 jednotek na 0 jednotek, položka
snížena o 50 400,00 Kč na 0 Kč.
Důvodem je nezdůvodněná potřebnost této pozice. Dle
údajů v žádosti o podporu se náplň práce organizačních pracovníků překrývá s náplní práce regionálního event koordinátora a obsahového garanta akademie.
1.1.3.2.2.4 Digitální fotoaparát - snížení počtu jednotek o 3 –
ze 3 jednotek na 0 jednotek, položka snížena o 7 686,00 Kč ze
7 686,00 Kč na 0 Kč.
Tato položka není vázána na žádnou z plánovaných KA.
1.1.4.1 Marketing propagace na sítích – snížení počtu jednotek o 2 – ze 2 jednotek na 0 jednotek, položka snížena o
36 000,00 Kč z 36 000,00 Kč na 0 Kč.
Důvodem krácení je skutečnost, že propagace na sociálních
sítích spadá do nepřímých nákladů.
1.1.4.4. Nájemné prostor na závěrečný večer – snížení počtu
jednotek o 3 - ze 3 jednotek na 0 jednotek, položka snížena o
21 000,00 Kč z 21 000,00 Kč na 0 Kč.
Závěrečný večer není popsán a náklad na nájem není zdůvodněn v žádné z klíčových aktivit.
1.1.4.5 Pronájem na panelovou diskusi klíčové aktivity KA3 –
snížení počtu jednotek o 1 – z 1 jednotky na 0 jednotek, položka snížena o 14 000,00 Kč z 14 000,00 Kč na 0 Kč.
V klíčové aktivitě 3 není žádná panelová diskuse plánována.
Klíčová aktivita 3 je zaměřena na zpracování genderově senzitivní analýzu trhu práce.
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1.1.4.7 Inspirativní video v KA2 – snížení počtu jednotek o 1
– z 1 jednotky na 0 jednotek, položka snížena o 60 000,00 Kč
na 0 Kč.
Potřebnost výdaje není v popisu klíčové aktivity 2 prokázána.
Zároveň z popisu výdaje lze usuzovat, že výdaj má charakter
publicity a nespadá mezi přímé náklady projektu.
1.1.4.8 Inspirativní video v KA2 – snížení počtu jednotek o 1
– z 1 jednotky na 0 jednotek, položka snížena o 60 000,00 Kč
na 0 Kč.
Potřebnost výdaje není v popisu klíčové aktivity 2 prokázána.
Zároveň z popisu výdaje lze usuzovat, že výdaj má charakter
publicity, příp. je určeno pro členy realizačního týmu (externí
mentoři) a nespadá mezi přímé náklady projektu.
Celkově sníženo o 812 822,50 Kč (včetně nepřímých nákladů).

Informace o žádosti
Pořadové číslo

23

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011685

Žadatel

Komunikujeme o.p.s.

Název projektu

Rovnost všem

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 776 100,00 Kč

Body z věcného hodnocení

66,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování
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Maximální celkové způsobilé
3 746 100 Kč
výdaje projektu v Kč
Snížení indikátoru 8 05 00 na 1. Důvodem snížení je požadavek výběrové komise na vytvoření pouze jednoho strategického dokumentu týkajícího se managementu MD a RD. Tento
dokument bude zahrnovat jak obecná pravidla, tak pravidla
v rámci Komunikujeme o.p.s. Z popisu hodnoty indikátoru vyplývá, že příjemcem plánované strategické dokumenty se budou obsahově z velké části překrývat.
Krácení položek:
1.1.1.1.1 Evaluátor – 0,5 úvazku klíčové aktivity (KA)6 – snížení počtu jednotek o 24 - z 30 jednotek na 6 jednotek, snížení položky o 960 000,00 Kč z 1 200 000,00 Kč na 240 000,00
Kč.
Důvodem je nevhodné a nadhodnocené zapojení evaluátora.
Jeho reálné zapojení v plánovaném úvazku je pouze na začátku a na konci projektu.
1.1.1.1.2 Kariérový poradce – celý úvazek KA2 – snížení
úvazku na 0,4, snížení jednotkové ceny o 48 000,00 Kč – z 80
Podmínky poskytnutí podpory 000,00 Kč na 32 000,00 Kč, snížení položky o 1 344 000,00 Kč
stanovené výběrovou komisí z 2 240 000,00 Kč na 896 000,00 Kč.
Naddimenzovaný úvazek, jehož výše není dostatečně opřena
o rozsah práce v jednotlivých KA,
1.1.1.1.3 Psycholog – celý úvazek KA3 – snížení úvazku na
0,25, snížení jednotkové ceny o 63 750,00 Kč – z 2 380 000,00
Kč na 595 000,00 Kč, položka snížena o 1 785 000,00 Kč, z 2
380 000,00 Kč na 595 000,00 Kč.
Naddimenzovaný úvazek, jehož výše není dostatečně opřena
o rozsah práce v jednotlivých KA,
1.1.1.1.4 Právník – 0,6 úvazku KA3 – snížení úvazku na 0,25,
snížení jednotkové ceny o 26 250,00 Kč – z 45 000,00 Kč (při
úvazku 0,6) na 18 750,00 Kč, položka snížena o 735 000,- Kč z
1 260 000,00 Kč na 525 000,00 Kč.
Naddimenzovaný úvazek, jehož výše není dostatečně opřena
o rozsah práce v jednotlivých KA,
Celkem kráceno o 6 030 000,00 (včetně nepřímých nákladů).
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

24

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011675

Žadatel

Attavena, o.p.s.

Název projektu

V práci jako doma II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 999 383,75 Kč

Body z věcného hodnocení

66,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
9 540 743,75 Kč
výdaje projektu v Kč
Upozornění:
1.1.4.3 Veškeré individuální školení musí odpovídat zaměření
výzvy.
Krácení položek:
1.1.1.2.3 Externí lektor – snížení počtu jednotek o 288 - z 960
jednotek na 672 jednotek, snížení položky o 158 112,00 Kč z
Podmínky poskytnutí podpory 527 040,00 Kč na 368 928,00 Kč.
stanovené výběrovou komisí Naddimenzovaný rozsah zapojení, jehož výše není dostatečně opřena o rozsah práce v jednotlivých klíčových aktivitách (KA).
1.1.1.3.1 Asistent hlídání – snížení počtu jednotek o 208 800
- ze 4 176 jednotek na 2784 jednotek, položka snížena o
208 800,00 Kč z 626 400,00 Kč na 417 600,00 Kč.
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Kráceno z důvodu naddimenzované kapacity, částka neodpovídá nákladům na hodiny vyčíslené v popisu klíčových aktivit.
Celkově kráceno o 458 640,00 Kč (včetně nepřímých nákladů).

Informace o žádosti
Pořadové číslo

25

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011658

Žadatel

Rovnovážka, z.s.

Název projektu

Úspěšná žena

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 288 970,00 Kč

Body z věcného hodnocení

63,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
4 064 170 Kč
výdaje projektu v Kč
Krácení položek:
1.1.1.2.01 Kontaktní osoba pro cílovou skupinu (CS) – snížení
ceny jednotky o 44,00 Kč z 335 na 291, snížení položky o
Podmínky poskytnutí podpory 73 920,00 Kč z 562 800,00 Kč na 488 880,00 Kč.
stanovené výběrovou komisí
Krácení jednotkové ceny z důvodu nastavení ceny na úroveň
obvyklých mezd a platů
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1.1.1.2.02 Kontaktní osoba pro CS – snížení ceny jednotky o
44,00 Kč z 335 na 291, snížení položky o 31 680,00 Kč z 241
200,00 Kč na 209 520,00 Kč.
Krácení jednotkové ceny z důvodu nastavení ceny na úroveň
obvyklých mezd a platů
1.1.1.2.09 Správce skupiny a koordinátor aktivit – snížení
ceny jednotky o 44,00 Kč z 335 na 291, snížení položky o 21
120,00 Kč z 160 800,00 Kč na 139 680,00 Kč.
Krácení jednotkové ceny z důvodu nastavení ceny na úroveň
obvyklých mezd a platů
1.1.1.2.10 Koordinátor osvětových aktivit - snížení ceny jednotky o 44,00 Kč z 335 na 291, snížení položky o 31 680,00 Kč
z 241 200,00 Kč na 209 520,00 Kč.
Krácení jednotkové ceny z důvodu nastavení ceny na úroveň
obvyklých mezd a platů
1.1.1.2.11 Koordinátor osvětových aktivit - snížení ceny jednotky o 44,00 Kč z 335 na 291, snížení položky o 15 840,00 Kč
z 120 600,00 Kč na 104 760,00 Kč.
Krácení jednotkové ceny z důvodu nastavení ceny na úroveň
obvyklých mezd a platů
1.1.3.2.2.5 Skříň policová nízká s dveřmi – snížení ceny jednotky o 1 000,00 Kč - ze 4 400,00 Kč na 3 400,00 Kč, snížení
položky o 800,00 Kč z 3 520,00 Kč na 2 720,00 Kč.
Krácení jednotkové ceny na úroveň obvyklých cen.
1.1.4.15 Osvětové aktivity – snížení počtu jednotek o 1 - z 1
jednotky na 0, snížení položky o 160 000,00 Kč z 160 000,00
Kč na 0 Kč.
Tento výdaj spadá svým charakterem do nepřímých nákladů.
1.1.4.16 Reklama na sociálních sítích – snížení počtu jednotek
o 1 - z 1 jednotky na 0, snížení položky o 30 000,00 Kč
z 30 000,00 Kč na 0 Kč
Tento výdaj spadá svým charakterem do nepřímých nákladů.
1.1.6.1.1 Mzdové příspěvky klíčové aktivity (KA) 3 – cenu jednotky upravit na 350 000,00 a počet jednotek na 1.
Důvodem pro snížení mzdových příspěvků je podmínka výzvy, dle které náklady na doplňkové aktivity mohou tvořit
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maximálně 50 % přímých nákladů projektu. Mezi doplňkové
aktivity patří nejen doprovodné aktivity v podobě přímé podpory CS, ale i veškeré aktivity zaměřené na osvětu, ať už na
osvětu k zavádění flexibilních forem práce nebo i osvětu za
účelem potírání genderových stereotypů vedoucích k nerovnostem na trhu práce.
Celkově kráceno o 1 224 800, 00 Kč (včetně nepřímých nákladů).

Informace o žádosti
Pořadové číslo

26

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011569

Žadatel

Šance na vzdělání, o.p.s.

Název projektu

Rozvoj pracovních kompetencí při návratu z rodičovské dovolené

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 639 470,00 Kč

Body z věcného hodnocení

62,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
4 639 470,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Bez stanovení dalších podmínek realizace
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
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Pořadové číslo

27

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011634

Žadatel

HUYS LAVJAN s.r.o.

Název projektu

Logistici pro budoucnost

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 136 602,50 Kč

Body z věcného hodnocení

61,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
4 136 602,50 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Bez stanovení dalších podmínek realizace
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

28

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011668

Žadatel

Gardenline s.r.o.

Název projektu

Podpora rovného postavení žen a mužů ve společnosti Gardenline s.r.o.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 558 055,00 Kč

Body z věcného hodnocení

61,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne
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Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
2 558 055,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Navýšení indikátoru 5 01 05 na 1. Vzhledem ke klíčové aktivitě flexibilní formy práce, v rámci které bude zaveden home
Podmínky poskytnutí podpory office, by měl být tento indikátor vykazován jako závazek.
stanovené výběrovou komisí
Podpora bude poskytnuta v režimu podpory de minimis.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

29

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011661

Žadatel

PS BRNO, s.r.o.

Název projektu

Podpora rovného postavení žen a mužů ve společnosti PS
BRNO, s.r.o.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 641 632,50 Kč

Body z věcného hodnocení

61,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
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Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
3 641 632,50 Kč
výdaje projektu v Kč
Navýšení indikátoru 5 01 05 na 1. Vzhledem ke klíčové aktivitě flexibilní formy práce, v rámci které bude zaveden home
Podmínky poskytnutí podpory office, by měl být tento indikátor vykazován jako závazek.
stanovené výběrovou komisí
Podpora bude poskytnuta v režimu podpory de minimis.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

30

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011539

Žadatel

Redana, z. s.

Název projektu

Podpora rovnosti na trhu práce na Moravě

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 380 000,00 Kč

Body z věcného hodnocení

60,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
4 380 000,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Bez stanovení dalších podmínek realizace
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

31
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Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011687

Žadatel

Liga otevřených mužů, z.s.

Název projektu

Táta se vyplatí - podpora aktivního otcovství zaměstnanců ve
firmách

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 471 000,00 Kč

Body z věcného hodnocení

59,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
3 427 250 Kč
výdaje projektu v Kč
Indikátory:
Snížení hodnoty indikátoru 5 01 05 na 0, z důvodu velké pravděpodobnosti nenaplnění tohoto indikátoru.
Snížení hodnoty indikátoru 8 05 00 na 1. Hodnota bude představovat pouze metodickou příručku pro personalisty. Strategické dokumenty v projektu budou realizovány, ale výběPodmínky poskytnutí podpory rová komise nepožaduje jejich vykazování v rámci indikátoru.
stanovené výběrovou komisí
Krácení položek:
1.1.4.0.8 Produkční služby – snížení počtu jednotek o 1 - z 1
jednotky na 0 jednotek, snížení položky o 20 000,00 Kč
z 20 000,00 Kč na 0 Kč.
Produkční služby svým charakterem spadají do nepřímých
nákladů.
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1.1.6.5.1 Zajištění cateringu - snížení počtu jednotek o 50 z 50 jednotek na 0 jednotek, snížení položky o 15 000,00 Kč
z 15 000,00 Kč na 0 Kč.
Catering svým charakterem spadá do nepřímých nákladů.
Celkově kráceno o 43 750,00 Kč (včetně nepřímých nákladů).

Informace o žádosti
Pořadové číslo

32

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011649

Žadatel

Centrum mladé rodiny Milísek, z. s.

Název projektu

Ženy na startovní čáře

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 439 647,50 Kč

Body z věcného hodnocení

58,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
3 730 335,00 Kč
výdaje projektu v Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Snížení hodnoty indikátoru 6 26 00 na 7. Kondiční jízdy nejsou zakončeny v souladu s definicí tohoto indikátoru. V projektu budou probíhat v rámci klíčových aktivit (KA), ale není
potřeba je vykazovat v rámci indikátoru.
Snížení hodnoty indikátoru 8 05 00 na 2. Výběrová komise
požaduje vypracování a předložení Genderově senzitivní analýzy trhu obsahující údaje popsané v hodnotě indikátoru
body 1- 4 a Evaluační zprávu.
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Krácení položek:
1.1.1.1.2 koordinátor projektu – snížení počtu jednotek o 30
- z 30 jednotek na 0 jednotek, snížení položky o 522 600,00
Kč z 522 600,00 Kč na 0 Kč.
Popisované činnosti koordinátora projektu spadají svým charakterem do nepřímých nákladů
1.1.3.2.1.1 kancelářský balík Standard – snížení počtu jednotek o 0,5 - z 2 jednotek na 1,5 jednotky, snížení položky o
3 250,00 Kč z 13 000,00 Kč na 9 750,00 Kč.
Důvodem pro krácení je přesun pozice koordinátora projektu
do nepřímých nákladů. Veškeré výdaje související s touto pozicí je třeba hradit rovněž z nepřímých výdajů.
1.1.3.2.2.01 notebook – snížení počtu jednotek o 0,5 - z 2
jednotek na 1,5 jednotky, snížení položky o 8 500,00 Kč
z 34 000,00 Kč na 25 500,00 Kč.
Důvodem pro krácení je přesun pozice koordinátora projektu
do nepřímých nákladů. Veškeré výdaje související s touto pozicí je třeba hradit rovněž z nepřímých výdajů.
1.1.3.2.2.06 fotoaparát – snížení počtu jednotek o 1 - z 1 jednotky na 0 jednotek, snížení položky o 3 100,00 Kč z 3 100,00
Kč na 0 Kč.
Výdaj svým charakterem spadá do nepřímých nákladů, nemá
oporu v žádné klíčové aktivitě.
1.1.5.1 drobné stavební úpravy – snížení počtu jednotek o 1
- z 1 jednotky na 0 jednotek, snížení položky o 30 000,00 Kč
z 30 000,00 Kč na 0 Kč.
Výdaj samotný ani jeho potřebnost není popsána v klíčových
aktivitách.
Celkově kráceno o 709 312,50 Kč (včetně nepřímých nákladů).

Informace o žádosti
Pořadové číslo

33

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011686
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Žadatel

4BL z.s.

Název projektu

Podpora rovnosti žen a mužů v Jihočeském kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 622 750,00 Kč

Body z věcného hodnocení

58,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
6 622 750,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Snížení hodnoty indikátoru 6 26 00 na 34. Žadatel pro stavení své cílové hodnoty zvolil chybný výpočet. Relevantní
procentuální snížení je z hodnoty indikátoru 6 00 00, ne z poPodmínky poskytnutí podpory čtu všech podpořených osob.
stanovené výběrovou komisí
Snížení hodnoty indikátoru 5 01 05 na 0. Důvodem je evidentně chybné pochopení definice indikátoru ze strany žadatele.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

34

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011676

Žadatel

MARLIN, s.r.o.

Název projektu

STEM obory pro ženy

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

8 714 500,00 Kč

Body z věcného hodnocení

58,13
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
7 056 375,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Zrušení celé klíčové aktivity (KA) Akreditované obory vzdělávání mimo STEM, neboť tato aktivita není v souladu s textem
výzvy č. 03_17_081.
Krácení položek:
1.1.1.1.1 Odborný pracovník – zvýšení počtu jednotek o 4 –
z 26 jednotek na 30 jednotek, snížení ceny jednotky o
40 200,00 Kč z 60 300,00 Kč na 20 100 Kč, položka snížena o
964 800,00 Kč z 1 567 800,00 Kč na 603 00,00 Kč.
Úvazek nadhodnocen vzhledem k rozsahu klíčové aktivity 2.
Podmínky poskytnutí podpory 1.1.1.2.1 Metodik genderově senzitivní analýzy – snížení postanovené výběrovou komisí čtu jednotek o 250 - z 500 jednotek na 250 jednotek, snížení
položky o 125 000,00 Kč z 250 000,00 Kč na 125 000,00 Kč.
Důvodem krácení je rozpor mezi mírou zapojení do projektu
a počtem plánovaných jednotek.
1.1.1.3.03 Lektor účetnictví – snížení počtu jednotek o 154 ze 154 jednotek na 0 jednotek, snížení položky o 53 900,00
Kč z 53 900,00 Kč na 0 Kč.
Důvodem je nesoulad plánované aktivity s textem výzvy č.
03_17_081. Vzdělávání se netýká oborů STEM ani není doplňkovou aktivitou k genderově senzitivní analýze pracovního trhu.
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1.1.1.3.10 Lektor pro výuku Chůvy – snížení počtu jednotek o
114 - ze 114 jednotek na 0 jednotek, snížení položky o
45 600,00 Kč ze 45 600,00 Kč na 0 Kč.
Důvodem je nesoulad plánované aktivity s textem výzvy č.
03_17_081. Vzdělávání se netýká oborů STEM ani není doplňkovou aktivitou k genderově senzitivní analýze pracovního trhu.
1.1.1.3.11 Lektor kurzu kvalifikační kurz pro PSS – snížení počtu jednotek o 108 - ze 108 jednotek na 0 jednotek, snížení
položky o 43 200,00 Kč ze 43 200,00 Kč na 0 Kč.
Důvodem je nesoulad plánované aktivity s textem výzvy č.
03_17_081. Vzdělávání se netýká oborů STEM ani není doplňkovou aktivitou k genderově senzitivní analýze pracovního trhu.
1.1.1.3.12 Lektor pro základy obsluhy PC – snížení počtu jednotek o 260 - z 260 jednotek na 0 jednotek, snížení položky
o 91 000,00 Kč z 91 000,00 Kč na 0 Kč.
Důvodem je nesoulad plánované aktivity s textem výzvy č.
03_17_081. Vzdělávání se netýká oborů STEM ani není doplňkovou aktivitou k genderově senzitivní analýze pracovního trhu.
1.1.6.5.1 Zdravotní prohlídky pro výkon rekvalifikace – snížení počtu jednotek o 6 - z 20 jednotek na 14 jednotek, snížení položky o 3 000,00 Kč, z 10 000,00 Kč na 7 000,00 Kč.
Důvodem je snížení počtu rekvalifikací a vzdělávacích kurzů,
které svým charakterem nespadají do oborů STEM ani nejsou
doplňkovou aktivitou genderově senzitivní analýzy trhu.
Celkově kráceno o 1 658 125,00 Kč (včetně nepřímých nákladů).

Informace o žádosti
Pořadové číslo

35

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011650

Žadatel

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Název projektu

Podpora rovného postavení žen a mužů ve společnosti
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
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Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 345 665,00 Kč

Body z věcného hodnocení

55

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
3 345 665,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Zvýšení hodnoty indikátoru 5 01 05 na 1. Tato hodnota logicky plyne z cílů projektu zaměřeného na flexibilní formy
práce.

Přesun položek:
Podmínky poskytnutí podpory Následující položky přesunout pod rozpočtovou kapitolu
stanovené výběrovou komisí 1.1.6.1. Mzdové příspěvky:
1.1.1.1.1 Trainee program – projektantka 1
1.1.1.1.2 Trainee program – projektantka 2
1.1.1.1.3 Trainee program – projektantka 3
Podpora bude poskytnuta v režimu de minimis.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

36

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011627

Žadatel

VOLONTÉ CZECH, o.p.s.

Název projektu

VOL Změnu

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 111 165,00 Kč
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Body z věcného hodnocení

54,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
3 941 165,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Indikátor 8 05 00 – výběrová komise požaduje, aby v rámci
tohoto indikátoru byly předloženy Genderově senzitivní analýza a Evaluační zpráva. Evaluační plán nebude součástí strategických dokumentů v rámci prokazování cílového hodnoty
indikátoru. V případě Genderově senzitivní analýzy a Evaluační zprávy se jedná o závěrečné dokumenty, které lze v souladu s definicí indikátoru dle metodiky OPZ považovat za straPodmínky poskytnutí podpory tegické. Oproti tomu evaluační plán takovýmto dokumentem
stanovené výběrovou komisí není.
Krácení položek:
1.1.1.3.3 Interní zpracovatel podkladů analýzy – snížení počtu jednotek o 400 – ze 400 jednotek na 0 jednotek, snížení
položky o 136 000,00 Kč z 136 000,00 Kč na 0 Kč.
Realizace analýzy je řešena prostřednictvím nákupu služeb.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

37

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011637

Žadatel

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Název projektu

Rovnost 50/50 v okrese Louny

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 002 487,50 Kč
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Body z věcného hodnocení

53,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
5 169 987,50 Kč
výdaje projektu v Kč
Úprava položek:
1.1.1.2.7 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
rozpočítat do jednotlivých mzdových položek členů realizačního týmu, jedná se o součást nákladů na mzdy.
Krácení položek:
Podmínky poskytnutí podpory 1.1.1.2.5 Analytik – snížení počtu jednotek o 1200 - z 1800
stanovené výběrovou komisí jednotek na 600 jednotek, snížení položky o 666 000,00 Kč
z 999 000,00 Kč na 333 000,00 Kč.
Důvodem krácení je rozpor mezi mírou zapojení do projektu
popsanou v žádosti a počtem plánovaných jednotek.
Celkově kráceno o 832 500,00 Kč (včetně nepřímých nákladů).

Informace o žádosti
Pořadové číslo

38

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011602

Žadatel

ERUDICO s.r.o.

Název projektu

STOP genderovým nerovnostem ve venkovských oblastech
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Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 796 250,00 Kč

Body z věcného hodnocení

51,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / ná6
hradníků členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
2 781 125,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Snížení hodnoty indikátoru 6 26 00 na 0. Důvodem je fakt,
že aktivity projektu nepovedou k naplnění tohoto indikátoru.
Krácení položky:
1.1.3.2.2.3 Multifunkční zařízení pro intenzivní využití – sníPodmínky poskytnutí podpory žení jednotkové ceny o 12 100,00 Kč - z 19 400,00 Kč na
stanovené výběrovou komisí 7 300,00 Kč, položka krácena o 12 100,00 Kč z 19 400,00 Kč
na 7 300,00 Kč.
S ohledem na charakter projektu není hospodárné pořizovat
zařízení pro intenzivní využití.
Celkově kráceno o 15 125,00 Kč (včetně nepřímých nákladů).

V.

Přehled projektů doporučených k financování:
Žadatel

Max. celkové
způsobilé výdaje projektu
v Kč

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011625 Mentorinkem ke změně

REMISVIT, z.ú.

3 417 218,75

2

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011638 Ženy v IT - II

iDirection, s.r.o.

5 543 946,25

3

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011623 Flexibilní práce pro ohrožené osoby

Okresní hospodářská komora Dě6 996 000,00
čín

Č.

Registrační číslo

1

Název projektu
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4

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011600

Sama, ale silná: Odstraňujeme diskrimi- APERIO - Společnost pro zdravé ro9 964 132,50
naci sólo matek na trhu práce
dičovství, z.s.

5

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011607

Rozvoj žen v oborech STEM - zdravotRG RYCON z.s.
nictví

6 246 730,00

6

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011537

Genderová rovnost v MoravskoslezSEDUKON, o.p.s.
ském kraji-analýza a podpora

4 031 250,00

7

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011644 ReStartuj kariéru s ROUTOU 2.0

Rodinné centrum ROUTA, z.s.

4 490 375,00

8

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011679 Podpora žen na trhu práce

Jazyková škola ATHENA s.r.o.

3 246 325,00

9

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011621 Narovinu ve Zlínském kraji

Krajská hospodářská komora Zlín5 127 132,50
ského kraje

10 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011636

Bojujeme proti stereotypům na trhu Střední škola podnikatelská a Vyšší
3 273 200,00
práce
odborná škola, s.r.o.

11 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011595

Nové výzvy na trhu práce - příležitost
RG RYCON z.s.
pro ženy

6 182 525,00

12 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011666 Začni hned! II

Attavena, o.p.s.

7 786 023,75

13 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011605 ROVNOPRÁVNOST S ROZUMEM

Oblastní charita Pardubice

5 520 315,63

14 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011626 Rodiče do deště

Modrý Maják, z. s.

3 403 812,50

Spoluprací k úspěchu - Podpora zapoFórum 50 %, o.p.s.
jení žen do komunální politiky

2 602 607,50

15 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011610

16 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011614 Nastartuje svoji kariéru

EKS, z.s.

7 746 315,00

PoRod - Podpora rodiny jako strate17 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011688 gická výhoda nejen pro firmy, ale i ro- Síť pro rodinu, z.s.
diče

6 193 750,00

POLEPŠÍM SI! - příležitost pro ženy ve
18 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011611 Zlínském kraji uplatnit se v oborech s Euroface Consulting s.r.o.
vyššími mzdami

3 454 500,00

19 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557

Na jedné lodi - podpora rovných příležiGender studies, o.p.s.
tostí ve firmách

7 362 762,50

20 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011660 Manažerská akademie pro ženy

Lumpíkov z. ú.

3 073 800,00

21 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011629 VOL Technické zaměření

VOLONTÉ CZECH, o.p.s.

3 502 887,50

22 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011689 Stipendium Czechitas

Czechitas z.s.

6 882 688,75

23 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011685 Rovnost všem

Komunikujeme o.p.s.

3 746 100,00

24 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011675 V práci jako doma II

Attavena, o.p.s.

9 632 471,75

25 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011658 Úspěšná žena

Rovnovážka, z.s.

4 064 170,00

26 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011569

Rozvoj pracovních kompetencí při náŠance na vzdělání, o.p.s.
vratu z rodičovské dovolené

27 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011634 Logistici pro budoucnost

HUYS LAVJAN s.r.o.

4 639 470,00
4 136 602,50

28 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011668

Podpora rovného postavení žen a mužů
Gardenline s.r.o.
ve společnosti Gardenline s.r.o.

2 558 055,00

29 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011661

Podpora rovného postavení žen a mužů
PS BRNO, s.r.o.
ve společnosti PS BRNO, s.r.o.

3 641 632,50

30 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011539

Podpora rovnosti na trhu práce na MoRedana, z. s.
ravě

4 380 000,00

31 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011687

Táta se vyplatí - podpora aktivního otLiga otevřených mužů, z.s.
covství zaměstnanců ve firmách

3 427 250,00

32 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011649 Ženy na startovní čáře
33 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011686

Centrum mladé rodiny Milísek, z. s. 3 872 197,50

Podpora rovnosti žen a mužů v Jihočes4BL z.s.
kém kraji

34 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011676 STEM obory pro ženy

MARLIN, s.r.o.

6 622 750,00
7 056 375,00
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Podpora rovného postavení žen a mužů
FIRESTA-Fišer,
35 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011650 ve společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstavby a.s.
strukce, stavby a.s.

rekonstrukce,

3 345 665,00

36 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011627 VOL Změnu

VOLONTÉ CZECH, o.p.s.

37 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011637 Rovnost 50/50 v okrese Louny

Vzdělávací centrum Podkrušno5 169 987,50
hoří, z.s.

38 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011602

STOP genderovým nerovnostem ve
ERUDICO s.r.o.
venkovských oblastech

3 941 165,00

2 781 125,00

VI. Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů:
Všechny projekty projednávané výběrovou komisí byly doporučeny k financování. Žádná
z projednávaných žádostí nebyla zařazena do zásobníku projektů.
VII. Přehled projektů nedoporučených k financování
Všechny projekty projednávané výběrovou komisí byly doporučeny k financování; na
projednávání byly zařazeny pouze projekty, které nebyly vyřazeny na základě hodnocení
přijatelnosti a formálních náležitostí a věcného hodnocení.
VIII.

Přílohy:
 Prezenční listina / prezenční listiny

Soulad zápisu s průběhem a výsledky jednání potvrzuje:
Zástupce sekretariátu výběrové komise

Předseda / místopředseda výběrové komise

Datum

23. 8. 2019

Datum

23. 8. 2019

Jméno

Eliška

Jméno

Ilona

Příjmení

Bartůšková

Příjmení

Johnová Koukalová

Podpis

Mgr. Ilona
Johnová
Koukalová

Podpis

Mgr. Eliška
Bartůšková

Digitálně podepsal
Mgr. Eliška Bartůšková
Datum: 2019.08.26
08:02:40 +02'00'

Digitálně podepsal
Mgr. Ilona Johnová
Koukalová
Datum: 2019.08.23
11:26:42 +02'00'
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