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

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_19_099

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor
realizace programů ESF – sociální
začleňování

Název investiční priority

2.2 Zlepšování přístupu k dostupným,
udržitelným a vysoce kvalitním službám,
včetně zdravotnictví a sociálních služeb
obecného zájmu

Alokace na výzvu v Kč

100 000 000 Kč

Rezerva alokace pro výsledky přezkumných
řízení týkajících se hodnocení a výběru
projektů v Kč

3 500 000 Kč

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

96 500 000 Kč

II.

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

1

Počet členů výběrové komise

6

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

12. 12. 2019

Čas jednání (od – do)

9:00 – 13:30

Místo jednání

MPSV, Kartouzská 4/200, Praha 5,
místnost 318

Předsedající jednání

Mgr. Blanka Myšková

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání:

20. – 21. 1. 2020 (per rollam)

Čas jednání (od –do)

-

Místo jednání

Hlasování VK per rollam

Předsedající jednání

Mgr. Blanka Myšková

Seznam účastníků

-
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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 – viz výše v části Přehled uskutečněných jednání.
Osoba, která školení provedla: Mgr. Blanka Myšková (školení přítomných členů),
Mgr. Dita Tondlová (představení výzvy).

Závěry z projednávání žádostí:

IV.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

1

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015305

Žadatel

Komunikujeme o.p.s.

Název projektu

V roli neformálního pečovatele v Praze

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 982 656,25

Body z věcného hodnocení

93,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:




Provést revizi veřejné zakázky.
Vyplnit doplňkové informace (zaškrtnuto případné VŘ, VP) na začátku žádosti.
Doplnit název projektu v anglickém jazyce.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
5 982 656,25
projektu v Kč
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Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

2

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015147

Žadatel

ALKMEON z.s.

Název projektu

Podpora psychohygieny
hendikepem)

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 996 687,50

Body z věcného hodnocení

91,88

pečujících

osob

(rodičů

dětí

s

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:




Provést revizi indikátorů: Upravit hodnotu indikátoru 6 70 01 na hodnotu 0 - sleduje se až v
průběhu realizace projektu. Upravit popis indikátoru 6 00 00 - odstranit vstupní motivační
pohovor, nelze započítat do času podpory - jedná se o nábor CS, nejde o zlepšení znalostí
dané osoby.
Doplnit název projektu v anglickém jazyce.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.1.2

Pečující osoba

184 920,00

0,00

Položka přesunuta do položky 1.1.6.3 příspěvek na
péči o dítě a další závislé osoby. Důvodem je fakt, že
je žádoucí zajistit hlídání hendikepovaných dětí,
zatímco se budou jejich rodiče účastnit KA, ale bude
na jejich rozhodnutí, zda příspěvek využijí a kde
službu nakoupí.

1.1.1.3.2

Pečující osoba

23 000,00

0,00

Viz vysvětlení u pol. 1.1.1.1.2.

1.1.6.3

Příspěvek na péči

-207 920,00

207 920,00

Nově vytvořená položka (příspěvek na péči),
přeřazení z osobních nákladů - z položek pečující
osoba.

1.1.1.1.1.

Koordinátor CS

241 200,00

0,00

Položka zcela krácena. Dle popisu činnosti dané
pozice se jedná o činnosti patřící do nepřímých
nákladů.
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1.1.3.2.1.1 MS Office - kanc.balík

3 315,00

3 185,00

Krácení zařízení a vybavení na počet úvazku tj.
počet jednotek po krácení 0,49.

1.1.3.2.2.1

Notebook

8 670,00

8 330,00

Krácení zařízení a vybavení na počet úvazku tj.
počet jednotek po krácení 0,49.

1.1.4.2

Právník

20 000,00

0,00

Položka zcela krácena. Pozice vykonává činnosti
patřící do nepřímých nákladů.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 655 206,25
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

3

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015248

Žadatel

Městská část Praha 7

Název projektu

Case management v sociální práci na Praze 7

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 942 380,00

Body z věcného hodnocení

90,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:







Provést revizi indikátorů: Upravit hodnotu indikátoru 6 25 00 na nulovou hodnotu. Indikátor bude
sledován až v průběhu realizace.
Vyplnit doplňkové informace (zaškrtnuto případné VŘ, VP) na začátku žádosti.
Doplnit název projektu v anglickém jazyce.
Datum zahájení realizace bude nastaven nejdříve od 1. 4. 2020.
Vyjmout CS zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní
problematice. Jedná se o duplicitní cílovou skupinu sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních službách.
Upravit realizaci části KA4: Aktivity pro další poskytovatele je možné realizovat pouze
s partnerem s FP dle podmínek výzvy u veřejné podpory. Zde se jedná o vzdělávání pracovníků
na pozicích pracovníků v sociálních službách dle §116 zákona o sociálních službách. Dle popisu
CS se jedná o 4 pracovníky v sociálních službách. Dle registru poskytovatelů sociálních služeb
nemá
žadatel
registrovanou
žádnou
sociální
službu.
Partner s finančním příspěvkem v rámci projektu není specifikován a zároveň v KA 4 není
určeno, o jakého poskytovatele sociálních služeb se jedná, aby mohl být partner doplněn.
Vzdělávání u 4 pracovníků v sociálních službách z tohoto důvodu nelze podpořit – nutné upravit
popis KA 4. Na tuto úpravu je také vázána úprava rozpočtu (viz níže) a úprava popisu indikátoru
6 00 00, cílových skupin a případně dalších relevantních záložek projektu.

Položka

Popis položky

1.1.1.1.3

Sociální pracovník
0,8 úv.

Krácení

780 400,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

0,00

Položka krácena. Není uvedena náplň práce
a zdůvodnění výše úvazku s ohledem na
rozsah cílové skupiny, vůči které má provádět
pilotní ověření. Zcela chybí zdůvodnění
položky a přínos osoby pro aktivity projektu.
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1.1.4.1

1.1.4.2

1.1.4.3

Externí facilitace

Kurz case management dvoudenní

Kurz case managementjednodenní

242 000,00

12 000,00

6 400,00

242 000,00

Vzhledem k nedostatečnému zdůvodnění
rozsahu facilitiace (zejména individuální)
položka snížena o 50 %.

24 000,00

Položka krácena na počet jednotek 8.
Vzdělávání
zaměstnanců
poskytovatele
sociálních služeb je vzhledem k podmínkám
veřejné podpory výzvy možné pouze pro
žadatele nebo partnera s finančním. Pracovník
v sociálních službách může pracovat pouze v
rámci registrované sociální služby a žadatel dle
registru poskytovatelů sociálních služeb nemá
žádnou sociální službu registrovanou a do
projektu není zapojen další poskytovatel jako
partner
s finančním příspěvkem. Vzdělávání těchto
osob nelze podpořit.

12 800,00

Položka krácena na počet jednotek 8.
Vzdělávání
zaměstnanců
poskytovatele
sociálních služeb je vzhledem k podmínkám
veřejné podpory výzvy možné pouze pro
žadatele nebo partnera s finančním. Pracovník
v sociálních službách může pracovat pouze v
rámci registrované sociální služby a žadatel dle
registru poskytovatelů sociálních služeb nemá
žádnou socální službu registrovanou a do
projektu není zapojen další poskytovatel jako
partner s finančním příspěvkem. Vzdělávání
těchto osob nelze podpořit.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 641 380,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

4

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015166

Žadatel

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

Název projektu

Rozvoj sociálních služeb a sociální práce v OPU Praha

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 459 625,00

Body z věcného hodnocení

88,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:




Datum zahájení realizace bude nastaven nejdříve od 1. 4. 2020.
Vyplnit doplňkové informace (zaškrtnuto případné VŘ, VP) na začátku žádosti.
Doplnit název projektu v anglickém jazyce.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.4.2

Kouč

60 000,00

240 000,00

Krácení ceny jednotky na cenu obvyklou.
Potřebnost navýšení není odůvodněna.
Položka je krácená na 2.000 Kč/hod.

1.1.4.3

Supervizor

14 400,00

36 000,00

Krácení ceny jednotky na cenu obvyklou.
Potřebnost navýšení není odůvodněna.
Položka je krácená na 1.000 Kč/hod.

1.1.3.1.1.1

Kancelářský balík

6 500,00

0,00

Přesun položky z podkapitoly Investiční
výdaje do podkapitoly Neinvestiční výdaje.

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

-6 500,00

6 500,00

Přesun položky z podkapitoly Investiční
výdaje do podkapitoly Neinvestiční výdaje.

1.1.3.1.2.1

Notebook

17 000,00

0,00

Přesun položky z podkapitoly Investiční
výdaje do podkapitoly Neinvestiční výdaje.

1.1.3.2.2.1

Notebook

-17 000,00

17 000,00

Přesun položky z podkapitoly Investiční
výdaje do podkapitoly Neinvestiční výdaje.
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 366 625,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

5

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015206

Žadatel

Centrum Anabell, z. ú.

Název projektu

Implementace prvků evaluace a jednotné mapování potřeb a
schopnosti sociálního fungování klientů s psychickým
onemocněním jako nástroj pro profesionalizaci sociálních služeb v
Anabell

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 662 285,00

Body z věcného hodnocení

88,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:





Provést revizi indikátorů: Upravit hodnotu indikátoru 6 70 01 na nulovou hodnotu. Indikátor bude
sledován až v průběhu realizace.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Vyplnit doplňkové informace (zaškrtnuto případné VŘ, VP) na začátku žádosti.
Doplnit název projektu v anglickém jazyce.

Položka

Popis
položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.1.4

Koordinátor
CS

161 616,00

0,00

Vyřazení celé položky, plánovanou CS tvoří celkem
3 osoby, není tedy třeba pro její koordinaci zřizovat
samostatnou pozici, nezbytné činnosti mohou být
zajištěny v rámci administrativního týmu.

1.1.4.7

Jazyková
korektura

4 000,00

8 000,00

Dle průzkumu trhu se cena základní jazykové
korektury pohybuje od 80 Kč/strana, proto ponechána
sazba 100 Kč/strana.

1.1.4.5

Pronájem
prostor KA3

48 000,00

0,00

Nezbytnost pronájmu u KA3 není nijak zdůvodněna,
Centrum Anabell disponuje vlastními prostory
kontaktního centra.

Závěr
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Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 395 265,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

6

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015067

Žadatel

A DOMA z. s.

Název projektu

Nová organizace a vedení asistence

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 369 650,00

Body z věcného hodnocení

87,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:





Provést revizi indikátorů: Upravit hodnotu indikátoru 6 70 01 na nulovou hodnotu. Indikátor bude
sledován až v průběhu realizace.
Vyplnit doplňkové informace (zaškrtnuto případné VŘ, VP) na začátku žádosti.
Datum zahájení realizace bude nastaven nejdříve od 1. 4. 2020.
Vyřadit klíčovou aktivitu KA 4 Příprava prezentace logistické aplikace: Aktivita je nedostatečně
popsána, není zřejmé, co vše vznikne v rámci plánované dodávky - kampaň k aplikaci
pro uživatele (marketingových nástrojů je velké množství a z popisu v KA ani z přílohy
nevyplývá, co žadatel získá). Z textu vyplývá, že kampaň je určená pro uživatele služby tedy pro osoby mimo CS. I pokud by se to týkalo CS, není zřejmé, z jakého důvodu dojde
k nákupu kampaně za 300 000 Kč a co přesně tato položka obsahuje - jaké dílčí činnosti,
z popisu ani jednoznačně nevyplývá potřebnost a užitečnost nákupu.

Položka

1.1.1.1.1

1.1.1.1.2

Popis
položky

Metodik
implementace

Trenér
implementace

Krácení

202 608,00

347 328,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

472 752,00

Kráceno na 0,35 úvazku z důvodu nadhodnocení
některých činností. KA1, KA2, KA3 - hodiny na tvorbu
betaverze u této pracovní pozice nejsou zdůvodněny i
vzhledem k tomu, že žadatel plánuje zapojit externího
odborníka.
KA6 - Metodik má realizovat sběr dat ve druhé fázi
auditu. Audit realizuje dodavatel. Množství a objem
dat není specifikován. Časová dotace je vzhledem
k velikosti organizace a náplni aktivit nadsazená.

810 432,00

Kráceno na 0,7 úvazku z důvodu nadhodnocení
některých činností. KA1, KA2, KA3 - hodiny na tvorbu
betaverze u této pracovní pozice nejsou zdůvodněny i
vzhledem k tomu, že žadatel plánuje zapojit externího
odborníka.
Požadavky na zaškolení v KA1 a KA2 má řešit Metodik
a Trenér, zjišťování požadavků bude většinou
probíhat skupinově. Požadavky na doplnění vzdělání
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vyplynou i ze schůzek s týmem při identifikaci
klíčových informací. Časová dotace je nadhodnocena.
KA1-KA3 - není zdůvodněna potřeba trénovat
používání diagnostických nástrojích individuálně, je
reálné
trénovat
ve
skupinách
5-8
osob.
KA6 - Trenér má realizovat sběr dat ve druhé fázi
auditu. Audit realizuje dodavatel. Množství a objem
dat není specifikován. Časová dotace je vzhledem
k velikosti organizace a náplni aktivit nadsazená.

1.1.4.1

Kampaň k
aplikaci pro
uživatele
služby

300 000,00

0,00

Položka je zrušena z následujících důvodů: není
specifikováno, co kampaň obnáší, není zřejmé, zda se
jedná o propagaci služby směrem k veřejnosti, nejsou
uvedeny nástroje kampaně, náklad nelze posoudit z
hlediska souladu s výzvou.

1.1.3.2.2.3

Diktafon na
záznamy
rozhovorů s
pracovníky v
2. fázi auditu

1 640,00

2 360,00

Kráceno z důvodu snížení úvazků pracovníků projektu
z 1,63 na 1,18.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 305 180,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

7

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015292

Žadatel

Hornomlýnská, o.p.s.

Název projektu

Zvýšení dostupnosti a kvality služeb pro děti s postižením

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 115 195,00

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:







Provést revizi indikátorů: Upravit hodnotu indikátoru 80500 z hodnoty 6 na hodnotu 7 do indikátoru je nutné zahrnout rovněž metodiku k proškolení zaměstnanců. Upravit datum
cílové hodnoty indikátoru 6 70 01 z 31.12.2010 na 31.12.2020.
Provést revizi veřejné zakázky, je-li v projektu relevantní (plánován je nákup služeb - analýzy,
vyhodnocení, návrh řešení a zadání v celkové hodnotě nad 500.000 Kč).
Vyplnit doplňkové informace (zaškrtnuto případné VŘ, VP) na začátku žádosti.
Datum zahájení realizace bude nastaven nejdříve od 1. 4. 2020.
Doplnit název projektu v anglickém jazyce.
Upravit popis klíčové aktivity KA5 Návrh změn, rozšíření a implementace - pilotní ověření,
supervize, rozvoj zaměstnanců: vyjmout informace o nákupu Implementace I. a II., odůvodnění
viz přiložená tabulka.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.1.1

Vedoucí
realizace projektu

45 600,00

0,00

Krácena celá položka, neboť náplň pracovní pozice
dle popisu v žádosti spadá do kategorie nepřímých
nákladů.

1.1.4.14

KA 5:
Implementace I.

121 000,00

0,00

1.1.4.15

KA 5:
Implementace II.

121 000,00

0,00

Položky jsou kráceny v celé výši, neboť nejsou
dostatečně vysvětleny, není zřejmé, jak externí
dodavatel implementaci provádí a jak může
garantovat kvalitu této činnosti vzhledem k organizaci
žadatele. Účelnost a hospodárnost není prokázána,
není doložena informace, jak byla jednotková cena
stanovena a co přesně za službu má být nakupováno,
zda dohled, poradenství, skupinová práce, vzdělávání
apod. Implementace bude provedena za využití
interních zdrojů.
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 784 455,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

8

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015333

Žadatel

BONA, o.p.s.

Název projektu

Zkvalitnění a zefektivnění sociální práce v BONA, o.p.s. pomocí
implementace modelu CARe

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 834 872,50

Body z věcného hodnocení

85,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:




Vyplnit doplňkové informace (zaškrtnuto případné VŘ, VP) na začátku žádosti. VP ano.
Doplnit podrobnější popis indikátoru 8 05 00 včetně způsobu zveřejnění zpracovaných
dokumentů.
Doplnit název projektu v anglickém jazyce.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

1.1.3.1.1.1

Kancelářský balík

8 450,00

0,00

Chybně
výdeje.

zařazeno

do

kapitoly

investiční

1.1.3.1.2.01

Notebook

22 100,00

0,00

Chybně
výdeje.

zařazeno

do

kapitoly

investiční

1.1.3.1.2.02

Mobilní telefon

6 500,00

0,00

Chybně
výdeje.

zařazeno

do

kapitoly

investiční

1.1.3.1.2.03

Multifunkční zařízení
pro standardní využití

7 300,00

0,00

Chybně
výdeje.

zařazeno

do

kapitoly

investiční

1.1.3.1.2.04

Kompaktní přenosný
dataprojektor

12 100,00

0,00

Chybně
výdeje.

zařazeno

do

kapitoly

investiční

Odůvodnění
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1.1.3.1.2.05

Projekční plátno

3 700,00

0,00

Chybně
výdeje.

zařazeno

do

kapitoly

investiční

1.1.3.1.2.06

Flipchart

2 500,00

0,00

Chybně
výdeje.

zařazeno

do

kapitoly

investiční

1.1.3.1.2.07

Židle kancelářská

5 720,00

0,00

Chybně
výdeje.

zařazeno

do

kapitoly

investiční

9 100,00

0,00

Chybně
výdeje.

zařazeno

do

kapitoly

investiční

1.1.3.1.2.08 Stůl pracovní kancelářský

1.1.3.1.2.09

Stůl do učebny

4 300,00

0,00

Chybně
výdeje.

zařazeno

do

kapitoly

investiční

1.1.3.1.2.10

Skříň policová vysoká
s dveřmi

5 500,00

0,00

Chybně
výdeje.

zařazeno

do

kapitoly

investiční

1.1.3.1.2.11

Skříň policová nízká
s dveřmi

3 400,00

0,00

Chybně
výdeje.

zařazeno

do

kapitoly

investiční

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

0,00

8 450,00

Nová položka. Přesun z kapitoly investiční
výdaje do kapitoly neinvestiční výdaje.

1.1.3.2.2.01

Notebook

0,00

22 100,00

Nová položka. Přesun z kapitoly investiční
výdaje do kapitoly neinvestiční výdaje.

1.1.3.2.2.02

Mobilní telefon

0,00

6 500,00

Nová položka. Přesun z kapitoly investiční
výdaje do kapitoly neinvestiční výdaje.

1.1.3.2.2.03

Multifunkční zařízení
pro standardní využití

0,00

7 300,00

Nová položka. Přesun z kapitoly investiční
výdaje do kapitoly neinvestiční výdaje.

1.1.3.2.2.04

Kompaktní přenosný
dataprojektor

0,00

12 100,00

Nová položka. Přesun z kapitoly investiční
výdaje do kapitoly neinvestiční výdaje.

1.1.3.2.2.05

Projekční plátno

0,00

3 700,00

Nová položka. Přesun z kapitoly investiční
výdaje do kapitoly neinvestiční výdaje.

1.1.3.2.2.06

Flipchart

0,00

2 500,00

Nová položka. Přesun z kapitoly investiční
výdaje do kapitoly neinvestiční výdaje.

1.1.3.2.2.07

Židle kancelářská

0,00

5 720,00

Nová položka. Přesun z kapitoly investiční
výdaje do kapitoly neinvestiční výdaje.

0,00

9 100,00

Nová položka. Přesun z kapitoly investiční
výdaje do kapitoly neinvestiční výdaje.

1.1.3.2.2.08 Stůl pracovní kancelářský

1.1.3.2.2.09

Stůl do učebny

0,00

4 300,00

Nová položka. Přesun z kapitoly investiční
výdaje do kapitoly neinvestiční výdaje.

1.1.3.2.2.10

Skříň policová vysoká
s dveřmi

0,00

5 500,00

Nová položka. Přesun z kapitoly investiční
výdaje do kapitoly neinvestiční výdaje.

1.1.3.2.2.11

Skříň policová nízká
s dveřmi

0,00

3 400,00

Nová položka. Přesun z kapitoly investiční
výdaje do kapitoly neinvestiční výdaje.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 834 872,50
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

9

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015175

Žadatel

Cochem.cz, z.s.

Název projektu

Etablování edukace rodičů v rozvodu v síti sociálních služeb v
Praze

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 806 200,00

Body z věcného hodnocení

83,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

0

6

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK nedoporučuje projekt k podpoře z důvodu zcela duplicitních aktivit v předloženém projektu
098.0015118 (žadatel Cochem.cz, z.s.), který ve věcném hodnocení obdržel více bodů než tento projekt
099.0015175.
Cíle i aktivity v projektech jsou zcela totožné, metodika je vytvářena stejným realizačním týmem, který
se na počátku proškolí v totožných kurzech, k ověření metodiky dochází pouze v rozdílných sociálních
službách. Z tohoto důvodu shledává výběrová komise jako nehospodárné a neefektivní tento projekt
podpořit.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt nedoporučen k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
0,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt nebyl VK doporučen k podpoře z výše uvedených důvodů.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

10

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015273

Žadatel

Městská část Praha 1

Název projektu

Zvýšení kvality koordinace sociální práce a sociálních služeb a
zlepšení přístupu k sociálním službám na území městské části
Praha 1

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 130 650,00

Body z věcného hodnocení

81,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:





Provést revizi indikátorů: Upravit hodnotu indikátoru 6 00 00. Z popisu CS a popisu hodnoty
indikátoru není jasný celkový počet podpořených osob v projektu a ze stejného důvodu
pak není jasné stanovení hodnoty indikátoru.
Vyplnit doplňkové informace (zaškrtnuto případné VŘ, VP) na začátku žádosti.
Upravit popis CS Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti
a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, který obsahuje osoby, které pod tuto CS
nespadají a jsou podřazeni jiné CS výzvy (např. asistenti péče).
Upravit popis CS Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní
problematice, který obsahuje činnosti, které nejsou podporou CS (např. zaměstnanci se aktivně
zúčastní práce na zlepšení procesů).

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.1.1

Odborný garant podpory

6 864,00

1 477 152,00

Dáno do souladu s popisem RT a hrubé
mzdy pro danou pozici (46 000 x 1,33
8 x 24).

1.1.1.1.3

Odborný garant péče
(partner)

6 864,00

1 477 152,00

Dáno do souladu s popisem RT a hrubé
mzdy pro danou pozici (46 000 x 1,338 x
24).
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1.1.1.1.4

1.1.1.1.6.

1.1.1.1.5.

1.1.1.1.2.

Koordinátor pečujících osob
a AP (partner)

Evaluátor sítě podpory

Manažer kvality sítě podpory

Vedoucí jednotného centra
pro bydlení

6 552,00

3 288,00

3 288,00

744,00

1 412 928,00

Dáno do souladu s popisem RT a hrubé
mzdy pro danou pozici (44 000 x 1,338 x
24).

706 464,00

Chybně spočítána mzda uváděná
v rozpočtu, protože v popisu RT je
uvedena hrubá mzda 22 000 Kč, která
vynásobená povinnými odvody (x 1,338)
odpovídá částce 29 436 Kč, nikoli částce
29 573 Kč.

706 464,00

Chybně spočítána mzda uváděná
v rozpočtu, protože v popisu RT je
uvedena hrubá mzda 22 000 Kč, která
vynásobená povinnými odvody (x 1,338)
odpovídá částce 29 436 Kč, nikoli částce
29 573 Kč.

160 560,00

Chybně spočítána mzda uváděná
v rozpočtu, protože v popisu RT je
uvedena hrubá mzda 40 000 Kč, která
vynásobená povinnými odvody (x 1,338)
odpovídá částce 53 520 Kč, nikoli částce
53 768 Kč.

1.1.2.1.2.

Zahraniční stáž - per diems
(partner)

150 000,00

0,00

1.1.6.2.1.

Zahraniční stáž - (partner)

-150 000,00

150 000,00

Nesprávné zařazení položky, spadá pod
kapitolu 1.1.6 Přímá podpora cílové
skupiny, převod na položku 1.1.6.2.1.
Zároveň je nutné přejmenování položky
(výmaz per diems, nejedná se o per
diems).
Přesun z kapitoly 1.1.2. Cestovné,
z položky 1.1.2.1.2. - nesprávné zařazení
položky
+ přejmenování položky.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
9 096 150,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

11

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015316

Žadatel

NEstárniBLBĚ, z.s.

Název projektu

Zvýšení kvality sociálních služeb v domovech pro seniory v Praze

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 999 743,75

Body z věcného hodnocení

78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:




Provést revizi indikátorů: Upravit hodnotu MI 8 05 00: zvýšit původní hodnotu (4) na hodnotu
10. Bude připočteno 6 Závěrečných expertních zpráv z K4.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Vyplnit doplňkové informace: zaškrtnout check box týkající se VP.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 999 743,75
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

12

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015356

Žadatel

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s.

Název projektu

Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící v Praze

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 685 810,00

Body z věcného hodnocení

77,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:






Provést revizi indikátorů“ Upravit hodnotu indikátoru 6 00 00 z důvodu nesouladu počtu
podpořených osob v popisu CS a popisu hodnoty indikátoru.
Upravit hodnotu indikátoru 8 05 00 Analytické, strategické a evaluační dokumenty, které
vzniknou za podpory ESI fondů, není možné nezveřejnit.
Upravit popis KA 1, kde je uvedeno, že činnost je určená pro 20 služeb (překlep). Správně jsou
4 služby.
Vyplnit doplňkové informace (zaškrtnuto případné VŘ, VP) na začátku žádosti.
Doplnit název projektu v anglickém jazyce.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

1.1.3.2.2.1.

Notebook pro potřeby
projektu

6 460,00

10 540,00

Nedodržení výše pracovních úvazků
zaměstnanců (celkem 0,62).

1.1.3.2.2.3

Mobilní telefon

1 900,00

3 100,00

Nedodržení výše pracovních úvazků
zaměstnanců (celkem 0,62).

1.1.3.2.2.2

Flipchart

760,00

1 240,00

Kráceno do úvazku RT (0,62).

1.1.3.2.2.4

Kancelářský stůl

2 660,00

4 340,00

Kráceno do úvazku RT (0,62).

1.1.3.2.2.5

Kancelářská židle

1 672,00

2 728,00

Kráceno do úvazku RT (0,62).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 668 995,00
projektu v Kč

Strana: 22 z 48

Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

13

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015137

Žadatel

Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace

Název projektu

Revitalizace služeb Ústavu sociálních služeb v Praze 4

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 014 625,00

Body z věcného hodnocení

73,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:





Provést revizi indikátorů: Upravit hodnotu indikátoru 6 00 00 z důvodu doplnění CS Sociální
pracovníci na hodnotu odpovídající podmínkám výzvy.
Vyplnit doplňkové informace (zaškrtnuto případné VŘ, VP) na začátku žádosti.
Datum zahájení realizace nastavit nejdříve od 1. 4. 2020.
Vzhledem k zaměření projektu doplnit CS Sociální pracovníci, protože v projektu je popsána
podpora, která bude směřovat k této CS (viz. např. KA 2).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 014 625,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Strana: 24 z 48

Informace o žádosti
Pořadové číslo

14

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015191

Žadatel

Armáda spásy v České republice, z. s.

Název projektu

Podpora procesů v Centru sociálních služeb B. Bureše

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

629 250,00

Body z věcného hodnocení

73,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:





Provést revizi indikátorů: Upravit hodnotu indikátoru 8 05 00 na hodnotu 5 vzhledem
k vytváření metodik v jednotlivých KA. Upravit hodnotu indikátoru 6 70 01 na nulovou hodnotu.
Indikátor bude sledován až v průběhu realizace.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Vyplnit doplňkové informace (zaškrtnuto případné VŘ, VP) na začátku žádosti.
U veřejné podpory uvedeno NE, opravit na ANO.
Doplnit název projektu v anglickém jazyce.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

1.1.6.2.2

Výjezd pracovních
týmů - cestovné, strava

8 800,00

4 400,00

Kráceno stravné (400 Kč/osoba). Stravné
v rámci ČR nelze hradit z přímých nákladů,
nutné hradit z nepřímých nákladů.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
618 250,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

15

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015216

Žadatel

Gerontologický institut, o.p.s.

Název projektu

Standardizace tísňové péče a rozvoj dovedností pracovníků
obecních úřadů v práci se seniory, se zaměřením na služby
asistovaného života

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 937 710,00

Body z věcného hodnocení

72,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:



Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Vyplnit doplňkové informace (zaškrtnuto případné VŘ, VP) na začátku žádosti.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.4.03

Technické
vybavení

32 000,00

0,00

Kráceno z důvodu nárokování celodenního pronájmu prostor
pro
jednodenní
konferenci
za
61
000
Kč
(dle průzkumu trhu jednodenní pronájem prostor pro 100
osob lze zajistit v této ceně včetně technického vybavení)

1.1.1.1.1

Koordinátor
cílové skupiny a
výstupů 0,4
úvazku

389 136,00

Kráceno z důvodu velmi výrazného nadhocení zapojení
pozice do přípravy pouze jednodenní konference (zapojení
vyčísleno na více než jednu třetinu úvazku této pozice
v projektu) Kráceno na celkový úvazek 0,3.

129 712,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 735 570,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

16

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187

Žadatel

Česká asociace streetwork, z.s.

Název projektu

Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality
nízkoprahových sociálních služeb

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 305 587,50

Body z věcného hodnocení

71,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:



Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Do CS doplnit Zaměstnance veřejné správy vzhledem k jejich zapojení KA 06.

Položka

1.1.1.2.1.

Popis položky
Odborní
konzultanti, experti
- KA 5

Krácení

375 480,00

Zůstatek na položce

Odůvodnění

667 520,00

Kráceno na 16h/1konzultace vzhledem
k nerozklíčování časové dotace na
1 konzultaci časová dotace je pouze
konstatována, ale není jasné, proč je
potřeba právě 25h na konzultaci.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 836 237,50
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

17

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015304

Žadatel

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České
republice, z.s.

Název projektu

Doprovázení rodin s potomky s mentálním či kombinovaným
postižením

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 418 695,63

Body z věcného hodnocení

71,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:








Provést revizi indikátorů:
Upravit hodnotu indikátoru 6 00 00: Žadatel upřesní celkový počet podpořených osob
a návazně upraví hodnotu indikátoru tak, aby byla splněna podmínka výzvy (hodnota indikátoru
tvoří min. 50% z celkového počtu podpořených osob)
Upravit hodnotu indikátorů 6 26 00, 6 28 00 a 6 70 01 na nulovou hodnotu. Indikátory budou
sledovány až v průběhu realizace/závěru projektu.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Doplnit název projektu v anglickém jazyce.
Upravit doplňkové informace: zaškrtnout check box VP a odstranit informace týkající
se partnerství, neboť projekt není realizován za podpory partnera.
Vzhledem k zaměření projektu doplnit CS Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb
pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování.
Nutno upravit popis K1: informace týkající se harmonogramu.
Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.2.2.1

K4 – Per diems
(sazba za 1,5 dne
pro 5 zahraničních
expertů)

44 056,50

0,00

Chybně stanoven počet per diems, neboť sazba se
nestanoví za den.

1.1.2.2.1

K4 – Per diems (5
zahraničních
expertů)

-44 056,50

44 056,50

Položka

Došlo pouze k aktualizaci názvu položky.
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 418 695,63
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

18

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015144

Žadatel

Pečovatelské centrum Praha 7

Název projektu

Podpora rozvoje pečovatelské služby PCP7

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 760 380,00

Body z věcného hodnocení

70,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:



Upravit hodnotu indikátoru 8 05 00 na 4. Přidat Interní metodiku pro oblast péče o lidi s život
limitujícím onemocněním (KA 2). Zároveň doplnit do popisu indikátoru.
Doplnit název projektu v anglickém jazyce.

Položka

Popis položky

Krácení

1.1.1.1.1 Koordinátor aktivit projektu, 0,2 úv. 274 176,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

0,00

Kráceno, z popisu vyplývá, že se jedná
o činnosti, které spadají do nepřímých
nákladů.
Kráceno
z důvodu
překryvu
aktivit
s Externími konzultanty a s činnostmi
se
sociálním
pracovníkem.
Úvazek
po krácení 1.
Kráceno
z důvodu
překryvu
aktivit
s Vedoucím pracovníkem, který má
v popisu také mapování potřeb. Úvazek
po krácení 1.

1.1.1.1.2

Vedoucí aktivit KA1, KA2 a KA3
(celkem 1,4 úv.)

522 240,00

1 305 600,00

1.1.1.1.3

Sociální pracovníci aktivit
KA1, KA2 a KA3 (celkem úv.1,2)

117 504,00

1 292 544,00

1.1.1.1.4

Koordinátor vzdělávacích aktivit,
0,1 úv.

107 712,00

0,00

Kráceno
z důvodu
popisu
vyplývá,
že se jedná o činnosti, které spadají
do nepřímých nákladů.

1.1.4.3

Odborný garant (KA2)

180 000,00

0,00

Kráceno z důvodu nepopsání dané pozice.
Není jasné, jakou roli v procesu má,
co zaštituje a zda-li je u KA 2 nutný.

Závěr
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Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 258 340,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

19

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015211

Žadatel

Centrum sociálních služeb Praha

Název projektu

Rozvoj kvality služby Intervenčního centra

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 252 890,00

Body z věcného hodnocení

65,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:






Provést revizi indikátorů: Upravit hodnotu indikátoru 8 05 00, protože v projektu vznikne více
než 1 napsaných a zveřejněných analýz, evaluací (interních i externích), koncepcí, strategií,
studií, závěrečných zpráv z výzkumů a obdobných dokumentů, které byly vytvořeny za finanční
podpory ESI fondů - dotazník, publikace, metodické školení.
Upravit hodnotu indikátoru 6 26 00 na nulovou hodnotu. Indikátor bude sledován až v průběhu
realizace.
Vyplnit doplňkové informace (zaškrtnuto případné VŘ, VP) na začátku žádosti.
Doplnit název projektu v anglickém jazyce.
Datum zahájení realizace bude nastaven nejdříve od 1. 4. 2020.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.3.1

Tlumočník na stáž VB

11 360,00

23 840,00

Hodinová mzda tlumočníka ve výši 1 100 Kč převyšuje
maximální limit obvyklých mezd OPZ a zároveň není
zdůvodněno překročení tohoto limitu. Krácení na 745 Kč/h.

1.1.1.3.3

Tlumočník na
simultánní překlad
konference – 2 osoby

5 680,00

11 920,00

Krátit cenu jednotky o 355 Kč za hodinu z důvodu
překročení limitu obvyklých mezd, celkem krátit o 15 830 Kč.

1.1.1.3.4

Zahraniční lektor VB (2
osoby)

16 160,00

23 840,00

Upravit počet jednotek na 32 h, tj. 2 lektoři x 16 h (8 h
konference + 8 h příprava) a cenu jednotky ve výši 745 Kč.
Celkem krátit o 16 160 Kč.

1.1.2.1.1

Cestovné VB –
zpáteční letenka,
doprava v místě

8 000,00

36 000,00

Upravit počet jednotek na 9 osob (bez 2 právníků), celkem
krátit o 8 000 Kč.
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1.1.2.1.2

1.1.2.1.3

Stravné – 4 dny

9 360,00

Ubytování VB na 3 noci 150 576,00

42 120,00

Upravit počet jednotek na 9 osob (bez 2 právníků), celkem
krátit o 9.360 Kč.

162 000,00

Kráceno o 2 osoby (právníci - jejich zapojení není nikde
v projektu odůvodněno) a kráceno na částku 1 os/noc =
6 000 Kč, tj. 9 os x 3noci x 6 000 Kč (zůstatek na položce).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 001 470,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

20

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015204

Žadatel

Institut sociální práce, z.s.

Název projektu

Rozvoj pečovatelské služby jako základní domácí služby na Praze
3

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 972 841,25

Body z věcného hodnocení

61,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Datum zahájení bude nastaveno nejdříve od 1. 4. 2020.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 972 841,25
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

21

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015212

Žadatel

Centrum sociálních služeb Praha

Název projektu

Koordinace systémového řešení bezdomovectví v Praze

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

8 460 500,00

Body z věcného hodnocení

60,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:














Provést revizi indikátorů: Upravit hodnotu indikátoru 6 00 00, protože není jasné, jaký typ
podpory bude směřován k jednotlivým členům CS z výzvy. Projekt je zaměřen zejména na
mezioborovou spolupráci. Poradenství, které by mělo směřovat k některým účastníkům
projektu, není jasně popsáno a definováno. Není tak zcela zřejmé, zda se jedná o podporu ve
smyslu indikátoru 6 00 00.
Provést revizi veřejné zakázky (analýza situace).
Vyplnit doplňkové informace (zaškrtnuto případné VŘ, VP) na začátku žádosti.
Doplnit název projektu v anglickém jazyce.
Datum zahájení realizace bude nastaven nejdříve od 1. 4. 2020.
Upravit popis CS Sociální pracovníci, protože popis této CS není popisem CS, ale RT. Sociální
pracovníci budou zapojeni v pracovních skupinách, připomínkovat metodiku
a opatření, jejich implementaci. Zároveň je v popisu hodnoty indikátoru uvedena podpora
formou poradenství, která ale není uvedena v popisu CS.
Upravit popis CS Pracovníci v sociálních službách, protože popis této CS není popisem CS, ale
RT. Pracovníci v sociálních službách budou zapojeni v pracovních skupinách, připomínkovat
metodiku a opatření, jejich implementaci. Zároveň je v popisu hodnoty indikátoru uvedena
podpora formou poradenství, která ale není uvedena v popisu CS.
Upravit popis CS Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní
problematice, protože obsahuje popis činností odpovídající RT nikoli popis podpory pro CS.
Vyjmout z popisu KA podporu směřovanou k městské policii a Dopravnímu podniku HMP. Výzva
je zaměřena na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce. Tyto subjekty
služby ani sociální práci neposkytují.
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Položka

Popis
položky

1.1.1.3.1.

Člen
pracovní
skupiny

Krácení

704 000,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

352 000,00

Krácen počet jednotek na 1600. Pracovní skupina 1 o velikosti 10 osob se
sejde 6x, délka jednání 6hod., předpokládaná délka přípravy 4 hod., tj.
celkem 10x6x(6+4)=600 hod. Pracovní skupina 2 o velikosti 10 osob se
sejde 10x, délka jednání 6 hod., předpokládaná délka přípravy 4 hod., tj.
celkem 10x10x(6+4)=1000 hod.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
7 580 500,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

22

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015113

Žadatel

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České
republiky, zapsaný spolek

Název projektu

Zvýšení kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 580 000,00

Body z věcného hodnocení

59,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:








Provést revizi indikátorů:
Upravit hodnotu indikátoru 6 00 00 - upřesnit celkový počet podpořených osob
a návazně upraví hodnotu indikátoru tak, aby byla splněna podmínka výzvy (hodnota indikátoru
tvoří min. 50% z celkového počtu podpořených osob). Uvedená nulová hodnota není relevantní.
Vzhledem k poskytnutým informacím musí být hodnota stanovena ve výši min. 20 osob.
Upravit hodnotu indikátorů 6 26 00, 6 28 00 a 6 70 01 na nulovou hodnotu. Indikátory budou
sledovány až v průběhu realizace/závěru projektu.
Provést revizi veřejné zakázky: Z popisu projektu vyplývá, že bude nutné provést VŘ
pro
dodavatele akreditovaného vzdělávání.
Doplnit název projektu v anglickém jazyce.
Upravit doplňkové informace: Zaškrtnout check box VP a odstranit informace týkající
se partnerství, neboť projekt není realizován za podpory partnera.
Vzhledem k zaměření projektu doplnit CS Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb
pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování.
Upravit název K4: Z názvu vyjmout propagace, která není výzvou povolena. Z popisu KA
vyplývá, že se jedná zejména o síťování.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.4.4

Obsahová stránka
web. portálu

100 00,00

0,00

Výdaj není blíže specifikován. Neodůvodněný
náklad (zároveň propagace organizace není
výzvou povolena).
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1.1.2.2.1

Seminář – pronájem
sálu, moderace,
účast hostů

70 000,00

70 000,00

V projektu nejsou uvedeny bližší údaje
k plánovanému výdaji, proto byl výdaj ponížen
o 50%.

1.1.1.1.1

Manažer CS

660 000,00

660 000,00

Výše úvazku (0,75) a JC není odůvodněna.
Úvazek krácen o 50%.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 542 500,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

23

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015389

Žadatel

RomPraha, z. s.

Název projektu

Mezi námi pečujícími

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 066 000,00

Body z věcného hodnocení

59,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:




Datum cílové hodnoty indikátoru 6 25 00, 6 28 00 a 6 70 01 nastavit na 30. 6. 2022, tj. datum
ukončení realizace projektu.
Vyplnit doplňkové informace (zaškrtnuto případné VŘ, VP) na začátku žádosti.
Doplnit název projektu v anglickém jazyce.

Položka

1.1.1.1.1

Popis položky

Mentor 2x 0,4 úvazku
(KA2)

Krácení

360 000,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1 080 000,00

Krácení úvazku na pozici mentora na 2x
0,3 v souladu s přílohou žádosti
č.6 Realizační tým. Cena jednotky po
krácení činí 22.500 Kč na úvazek 0,3
a počet jednotek je 48. Název položky
upravit na Mentor 2 x 0,3 úvazku (KA2).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 616 000,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

24

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015363

Žadatel

Arcidiecézní charita Praha

Název projektu

Buďme spolu - Podpora setrvání dětí v rodinách

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 616 250,00

Body z věcného hodnocení

58,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:




Provést revizi indikátorů: Upravit hodnotu a popis indikátoru 6 70 01 na nulovou hodnotu.
Indikátor bude sledován až v průběhu realizace.
Vyplnit doplňkové informace (zaškrtnuto případné VŘ, VP) na začátku žádosti.
Doplnit název projektu v anglickém jazyce.

Položka

1.1.4.1

Popis položky

Tisk a grafická úprava
metodických příruček

Krácení

25 000,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

25 000,00

Žadatel nedefinuje přesný počet stran
a požadované detaily. Na základě srovnání
s obdobnými zakázkami je položka krácená
na polovinu, tedy na 25 000 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 585 000,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

25

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015146

Žadatel

ALKMEON z.s.

Název projektu

Standardizace, profesionalizace a hodnocení efektivity sociální
práce pro soc. pracovníky při podpoře rodin s dětmi s hendikepem

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 997 405,00

Body z věcného hodnocení

57,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:




Vyplnit doplňkové informace (zaškrtnuto případné VŘ, VP) na začátku žádosti.
Doplnit název v anglickém jazyce.
Datum zahájení bude nastaveno nejdříve od 1. 4. 2020.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

1.1.1.1.1

Metodik 1

196 992,00

225 120,00

Položka krácena. Úvazek ponížen na 0,20
s ohledem na popsanou náplň práce. Stávající
výše úvazku je nadhodnocená.

1.1.1.1.2

Metodik 2

196 992,00

225 120,00

Položka krácena. Úvazek ponížen na 0,20
s ohledem na popsanou náplň práce. Stávající
výše úvazku je nadhodnocená.

1.1.4.2

Evaluátor

50 000,00

50 000,00

Krácení s ohledem na rozsah evaluace. Náklad
je nadhodnocený. Počet jednotek bude 100.

1.1.4.3

Sazba metodiky

28 000,00

0,00

Položka
krácena.
Není
odůvodněný
a hospodárný náklad, z jakého důvodu je
metodiku pro dva zaměstnance nutné sázet.

1.1.4.5

Školení otevřený dialog

16 000,00

44 000,00

Podle
průzkumu
cen
se
jedná
o
nadhodnocenou
jednotkovou
cenu
(narativ.cz,zahrada2000.cz), krácení na reálné
ceny tj, cena jednotky bude 22 000 Kč.

1.1.3.2.1.1

MS Office

2 340,00

4 160,00

Krácení do výše úvazku po krácení úvazků
členů RT, tj. počet jednotek je 0,64.

Strana: 41 z 48

1.1.3.2.2.1

Notebook

6 120,00

10 880,00

Krácení do výše úvazku po krácení úvazků
členů RT, tj. počet jednotek je 0,64.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 376 850,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

26

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015303

Žadatel

Dobrá rodina o.p.s.

Název projektu

Stabilita pro děti! Rozvoj a profesionalizace sociální práce s
ohroženými dětmi a jejich biologickými a náhradními rodinami v
Praze

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 000 037,50

Body z věcného hodnocení

57,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:









Provést revizi indikátorů:
Upravit hodnotu indikátoru 6 00 00, protože z popisu hodnoty indikátoru vyplývá nepochopení
žadatele při stanovení hodnoty indikátoru, zejména toho, co podporou v rámci definice
indikátoru je a co není. Dále pak nekoresponduje počet podpořených osob z popisu CS
a popisu podpořených osob u indikátoru.
Upravit hodnotu indikátoru 8 05 00, protože neodpovídá počtu napsaných analytických
a strategických dokumentů, které v projektu vzniknou, neobsahuje 2 moduly sociální práce.
Vyplnit doplňkové informace (zaškrtnuto případné VŘ, VP) na začátku žádosti.
Doplnit název projektu v anglickém jazyce.
Datum zahájení realizace bude nastaven nejdříve od 1. 4. 2020.
Upravit popis CS Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti
a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, protože z popisu není jasné,
zda součástí této CS budou poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů
sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, případně jejich další
pracovníci, jak říká definice této kategorie CS. Organizace, které se zabývají SPO a NRP
většinou nejsou zároveň poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách a jejich zaměstnanci tedy také nemohou být další pracovníci
poskytovatelů sociálních služeb při dodržení podmínek výzvy, jak říká definice kategorie
CS výzvy.
Upravit v popisu KA 02 a KA 04 délku pilotáže z 24 na 12 měsíců.
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Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.1.2.

Odborný garant

723 600,00

723 600,00

Žadatel požaduje na tuto pozici i finanční krytí, které
spadá do jiné výzvy (50% z částky, uvedeno
v příloze žádosti), což není možné.

1.1.1.1.3.

Právník specialista na
rodinné právo a
NRP

241 200,00

144 720,00

Žadatel požaduje na tuto pozici i finanční krytí, které
spadá do jiné výzvy (25% z částky, uvedeno
v příloze žádosti), což není možné a zároveň
v souladu s návrhem Hodnotitele 2 kráceno o 12
měsíců z důvodu dlouhé pilotáže (24 měsíců).

1.1.1.1.1

Sociální
pracovník

2 186 880,00

2 186 880,00

Zkrácení doby pilotáže (zapojení v projektu) z 24 na
12 měsíců, pilotáž v celé délce projektu je přímou
prací, která odporuje podmínkám výzvy.

1.1.4.2

Akreditované
vzdělávací
programy
pro SP (lektorné)

32 000,00

32 000,00

Snížení počtu hodin o polovinu (o 1 rok) díky
zkrácení doby zapojení soc. prac.

1.1.4.4

Supervize

96 000,00

96 000,00

Snížení počtu hodin o polovinu (o 1 rok) díky
zkrácení doby zapojení soc. prac.

1.1.3.2.1.1

Kancelářský
balík

15 240,00

17 460,00

Kráceno do úvazku RT (po krácení úvazků RT)
na 2,91.

1.1.3.2.2.1

Notebook

40 640,00

46 560,00

Kráceno do úvazku RT (po krácení úvazků RT)
na 2,91.

1.1.3.2.2.2

Mobilní telefon

12 700,00

14 550,00

Kráceno do úvazku RT (po krácení úvazků RT)
na 2,91.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 814 712,50
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

27

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015252

Žadatel

Letní dům, z. ú.

Název projektu

Rozvojem k efektivitě a kvalitě (REK)

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 277 470,00

Body z věcného hodnocení

58,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:




Provést revizi indikátorů. Upravit popis indikátoru 6 00 00. V rámci popisu CS je uvedeno 3 PSS a 14 SP. Celkem se jedná o 17 osob. V popisu indikátoru se uvádí 13 osob.
Upravte hodnotu indikátoru 6 26 00 na 0. Hodnota je sledována v průběhu realizace
projektu.
Doplňte CS Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné a zdravotní
problematice. Tato CS se bude účastnit konference.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.4.04

technické
zajištění
konference

15 000,00

0,00

Kráceno v plné výši. Jedná se o nepřímý
náklad.

1.1.4.05

zajištění
propagace
konference

5 000,00

0,00

Kráceno v plné výši. Jedná se o nepřímý
náklad.

1.1.4.06

lektorné
tuzemské

10 000,00

10 000,00

Krácení na 1/2. Z důvodu absence počtu
lektorů.

1.1.4.07

lektorné
zahraniční

25 000,00

25 000,00

Krácení na 1/2. Z důvodu absence počtu
lektorů.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.
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Maximální celkové způsobilé výdaje
3 208 720,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

V.
Č.

1.
2.
3.

Přehled projektů doporučených k financování:
Registrační číslo

Název projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0
/19_099/0015305
CZ.03.2.63/0.0/0.0
/19_099/0015147
CZ.03.2.63/0.0/0.0
/19_099/0015248

V roli neformálního pečovatele v
Praze
Podpora psychohygieny pečujících
osob (rodičů dětí s hendikepem)
Case management v sociální práci
na Praze 7

4.

CZ.03.2.63/0.0/0.0
/19_099/0015166

5.

CZ.03.2.63/0.0/0.0
/19_099/0015206

6.
7.

CZ.03.2.63/0.0/0.0
/19_099/0015067
CZ.03.2.63/0.0/0.0
/19_099/0015292

8.

CZ.03.2.63/0.0/0.0
/19_099/0015333

9.

CZ.03.2.63/0.0/0.0
/19_099/0015273

10.

CZ.03.2.63/0.0/0.0
/19_099/0015316

11.

CZ.03.2.63/0.0/0.0
/19_099/0015356

12.

CZ.03.2.63/0.0/0.0
/19_099/0015137

13.

CZ.03.2.63/0.0/0.0
/19_099/0015191

14.

CZ.03.2.63/0.0/0.0
/19_099/0015216

Žadatel

Max. celkové
způsobilé
výdaje
projektu v Kč

Komunikujeme
o.p.s.

5 982 656,25

ALKMEON z.s.

1 655 206,25

Městská část Praha
7
Organizace
pro
Rozvoj sociálních služeb a sociální
pomoc uprchlíkům,
práce v OPU Praha
z.s.
Implementace prvků evaluace a
jednotné mapování potřeb a
schopnosti sociálního fungování Centrum Anabell, z.
klientů s psychickým onemocněním ú.
jako nástroj pro profesionalizaci
sociálních služeb v Anabell
Nová
organizace
a
vedení
A DOMA z. s.
asistence
Zvýšení dostupnosti a kvality Hornomlýnská,
služeb pro děti s postižením
o.p.s.
Zkvalitnění a zefektivnění sociální
práce v BONA, o.p.s. pomocí BONA, o.p.s.
implementace modelu CARe
Zvýšení kvality koordinace sociální
práce a sociálních služeb a
Městská část Praha
zlepšení přístupu k sociálním
1
službám na území městské části
Praha 1
Zvýšení kvality sociálních služeb v
NEstárniBLBĚ, z.s.
domovech pro seniory v Praze
Svaz neslyšících a
Zkvalitňujeme sociální služby pro nedoslýchavých
neslyšící v Praze
osob
v
České
republice, z.s.
Ústav
sociálních
Revitalizace
služeb
Ústavu služeb v Praze 4,
sociálních služeb v Praze 4
příspěvková
organizace
Armáda spásy v
Podpora
procesů
v
Centru
České republice, z.
sociálních služeb B. Bureše
s.
Standardizace tísňové péče a
Gerontologický
rozvoj
dovedností
pracovníků
institut, o.p.s.
obecních úřadů v práci se seniory,

4 641 380,00
3 366 625,00

1 395 265,00

2 305 180,00
1 784 455,00
3 834 872,50

9 096 150,00

1 999 743,75

1 668 995,00

3 014 625,00

618 250,00

1 735 570,00
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se
zaměřením
na
služby
asistovaného života
Společně a odborně v Praze CZ.03.2.63/0.0/0.0
Česká
asociace
15.
podpora spolupráce a kvality
/19_099/0015187
streetwork, z.s.
nízkoprahových sociálních služeb
Společnost
pro
Doprovázení rodin s potomky s podporu
lidí
s
CZ.03.2.63/0.0/0.0
16.
mentálním
či
kombinovaným mentálním
/19_099/0015304
postižením
postižením v České
republice, z.s.
CZ.03.2.63/0.0/0.0 Podpora rozvoje pečovatelské Pečovatelské
17.
/19_099/0015144 služby PCP7
centrum Praha 7
CZ.03.2.63/0.0/0.0 Rozvoj kvality služby Intervenčního Centrum sociálních
18.
/19_099/0015211 centra
služeb Praha
CZ.03.2.63/0.0/0.0 Rozvoj pečovatelské služby jako Institut
sociální
19.
/19_099/0015204 základní domácí služby na Praze 3 práce, z.s.
CZ.03.2.63/0.0/0.0 Koordinace systémového řešení Centrum sociálních
20.
/19_099/0015212 bezdomovectví v Praze
služeb Praha
Sjednocená
organizace
CZ.03.2.63/0.0/0.0 Zvýšení
kvality
a
efektivity nevidomých
a
21.
/19_099/0015113 poskytovaných sociálních služeb
slabozrakých České
republiky, zapsaný
spolek
CZ.03.2.63/0.0/0.0
22.
Mezi námi pečujícími
RomPraha, z. s.
/19_099/0015389
CZ.03.2.63/0.0/0.0 Buďme spolu - Podpora setrvání Arcidiecézní charita
23.
/19_099/0015363 dětí v rodinách
Praha
Standardizace, profesionalizace a
CZ.03.2.63/0.0/0.0 hodnocení efektivity sociální práce
24.
ALKMEON z.s.
/19_099/0015146 pro soc. pracovníky při podpoře
rodin s dětmi s hendikepem
Stabilita pro děti! Rozvoj a
profesionalizace sociální práce s
CZ.03.2.63/0.0/0.0
25.
ohroženými
dětmi
a
jejich Dobrá rodina o.p.s.
/19_099/0015303
biologickými a náhradními rodinami
v Praze
CZ.03.2.63/0.0/0.0 Rozvojem k efektivitě a kvalitě
26.
Letní dům, z. ú.
/19_099/0015252 (REK)

VI.
Č.
1.

4 836 237,50

3 418 695,63

4 258 340,00
3 001 470,00
2 972 841,25
7 580 500,00

2 542 500,00

3 616 000,00
3 585 000,00

1 376 850,00

4 814 712,50

3 208 720,00

Přehled projektů nedoporučených k financování
Registrační číslo

Název projektu
Žadatel
Etablování edukace rodičů v
CZ.03.2.63/0.0/0.0
rozvodu v síti sociálních služeb v Cochem.cz, z.s.
/19_099/0015175
Praze

Důvody nedoporučení projektů k financování jsou k projektu v řádku č. 1 uvedeny v části IV.
tohoto zápisu (Závěry z projednávání žádostí).

VII.

Přílohy:
 Prezenční listina / prezenční listiny

Strana: 47 z 48

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

Předseda / místopředseda výběrové
komise

Datum

22. 1. 2020

Datum

22. 1. 2020

Jméno

Tereza

Jméno

Blanka

Příjmení

Zahálková

Příjmení

Myšková

Podpis

Digitálně podepsal
Tereza
Tereza Zahálková
2020.01.22
Zahálková Datum:
12:17:57 +01'00'

Podpis

Digitálně podepsal

Mgr. Blanka Mgr. Blanka Myšková
2020.01.22
Myšková Datum:
12:23:17 +01'00'
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