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

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_19_107

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

293 496 409,36 Kč

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

0,00 Kč

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

293 496 409,36 Kč

II.

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

4

Počet členů výběrové komise

5

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

15. 6. 2020

Čas jednání (od – do)

9:00 – 17:00

Místo jednání

MPSV ČR Kartouzská 4, 150 00 Praha 5

Předsedající jednání

Mgr. Ilona Johnová Koukalová

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

16. 6. 2020

Čas jednání (od – do)

9:00 – 17:00

Místo jednání

MPSV ČR Kartouzská 4, 150 00 Praha 5

Předsedající jednání

Mgr. Ilona Johnová Koukalová

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

23. 6. 2020

Čas jednání (od – do)

9:00 – 17:00

Místo jednání

MPSV ČR Kartouzská 4, 150 00 Praha 5
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Předsedající jednání

Mgr. Lukáš Müller

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

16. 10. 2020

Čas jednání (od – do)

10:00 – 11:00

Místo jednání

MPSV ČR Kartouzská 4, 150 00 Praha 5

Předsedající jednání

Mgr. Lukáš Müller

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 – 15. 6. 2020, MPSV ČR Kartouzská 4, 150 00 Praha 5
Osoba, která školení provedla: Mgr. Daniel Foch
Seznam školených osob:
Mgr. Ilona Johnová Koukalová
Mgr. Daniel Foch
Mgr. Jitka Nováková
Mgr. Helena Vojtášková
Mgr. David Beinhauer

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 – 16. 6. 2020, MPSV ČR Kartouzská 4, 150 00 Praha 5
Osoba, která školení provedla: Mgr. Daniel Foch
Seznam školených osob:
Mgr. Barbora Černá

Datum a místo konání školení – 23. 6. 2020, MPSV ČR Kartouzská 4, 150 00 Praha 5
Osoba, která školení provedla: Mgr. Daniel Foch
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Seznam školených osob:
Mgr. Lukáš Müller
Mgr. Natálie Rychetská Benyovszká
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IV.

Závěry z projednávání žádostí:

Informace o žádosti
Pořadové číslo

1

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016267

Žadatel

Brandýský Matýsek z.s.

Název projektu

Chci práci i rodinu IV.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 400 056,80

Body z věcného hodnocení

97,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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
výdaje projektu v Kč

3 400 056,80

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

2

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016331

Žadatel

Základní škola Comenia s.r.o.

Název projektu

Podpora rodičů dětí na 1. st. ZŠ Comenia v Chrudimi

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 327 424,20

Body z věcného hodnocení

96,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

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

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 327 424,20

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise upozorňuje na změnu výše zákonných odvodů
z mezd odváděných za zaměstnavatele. Aktuálně činí 33,8 % nikoli
34 %.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016353

Žadatel

Komunitní škola Kašava, z. s.

Název projektu

Dětský klub II.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 164 761,20

Body z věcného hodnocení

96,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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
výdaje projektu v Kč

2 164 761,20

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace navýšení
hodnoty indikátoru 50 001 z 26 na 35. Důvodem je předpoklad
žadatele, že uspořádá příměstské tábory pro 35-40 dětí v každém
z turnusů (KA2, zkušenosti z dosavadní činnosti). V souladu
s textem výzvy musí žadatel v žádosti o podporu (Popis klíčové
aktivity) stanovit kapacitu zařízení dle předpokládaného počtu
přihlášených dětí a v souladu s nastaveným úvazkem pečujících
osob pro tuto aktivitu, vždy však s rozměrem min. 2 m2 prostoru
podlahové plochy pro pobyt na 1 dítě. V případě realizace aktivity
A (dětský klub) i B (příměstský tábor) stanoví žadatel cílovou
hodnotu indikátoru 5 00 01 Kapacita zařízení péče o dítě uvedením
vyšší hodnoty. Pro tento projekt je vyšší hodnotou kapacita
příměstského tábora odvozená od předpokládaného počtu
přihlášených dětí.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

4

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016330

Žadatel

ITveSkole.cz, o.p.s.

Název projektu

OPEN Family

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 902 935,74

Body z věcného hodnocení

95

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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
výdaje projektu v Kč

5 902 935,74

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

5

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016318

Žadatel

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NELUMBO Education,
o.p.s.

Název projektu

Dětský klub a příměstské tábory Nelumbo

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 592 688,00

Body z věcného hodnocení

93,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

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

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 592 688,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

6

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016320

Žadatel

SHM Klub Praha a Zdiby, z. s.

Název projektu

Dětský klub a příměstské tábory Zdiby

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 582 496,00

Body z věcného hodnocení

93,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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
výdaje projektu v Kč

2 582 496,00
Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace snížení
hodnoty indikátoru 50 001 z 30 na 20. Důvodem je předpoklad,
že počet dětí, o které bude žadatel pečovat v dětském klubu, je 10
a v příměstském táboře 20 – kapacita dětského klubu a tábora se
nesčítá, ale volí se ta vyšší.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace úpravu
popisu indikátoru 50 001, kde bude uvedeno, že minimální
kapacita dětského klubu je 10 dětí. Důvodem úpravy je nesoulad s
údaji uvedenými v popisu klíčové aktivity.
Výběrová komise upozorňuje na změnu výše zákonných odvodů z
mezd odváděných za zaměstnavatele. Aktuálně činí 33,8 % nikoli
34 %.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

7

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016344

Žadatel

Obec Pátek

Název projektu

Sousedská výpomoc rodičům v Pátku pokračuje

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 496 645,60

Body z věcného hodnocení

93,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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
výdaje projektu v Kč

3 496 645,60

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

8

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016405

Žadatel

Základní škola Břeclav, Slovácká 40, příspěvková organizace

Název projektu

Dětský klub a Příměstský tábor – ZŠ Břeclav, Slovácká 40

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 765 166,60

Body z věcného hodnocení

93,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

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

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 765 166,60

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

9

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016414

Žadatel

VESELÉ KROKY z.s.

Název projektu

Dětský klub a příměstské tábory – VESELÉ KROKY

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 969 646,40

Body z věcného hodnocení

93,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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
výdaje projektu v Kč

2 969 646,40

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise upozorňuje na změnu výše zákonných odvodů z
mezd odváděných za zaměstnavatele. Aktuálně činí 33,8 % nikoli
34 %.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

10

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016293

Žadatel

Obec Zákolany

Název projektu

Děti v akci III

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 425 894,52

Body z věcného hodnocení

93,13

Shrnutí projednání žádosti

Strana: 9 z 81

Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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
výdaje projektu v Kč

2 268 606,20
Krácení na položkách:
1.1.1.1 Pracovní smlouva Manažer projektu – krátit jednotkovou
cenu položky o 6 241,60 Kč na 24 800,00 Kč. Celkově se položka
snižuje z 558 748,80 Kč na 446 400,00 Kč. Důvodem je krácení na
mzdu v čase a místě obvyklou platnou od 1. 6. 2020 z důvodu
nadhodnocení položky.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.3 Dohody o provedení práce – upravit rozpočtovou položku
tak, aby cena jednotky cena byla 203 Kč a počet jednotek 1 280.
Výše položky zůstává nezměněna, činí 259 840,00 Kč. Důvodem
je přehlednost a ulehčení následné administrace projektu.
Výběrová komise upozorňuje na změnu výše zákonných odvodů z
mezd odváděných za zaměstnavatele. Aktuálně činí 33,8 % nikoli
34 %.
Celkové krácení o 157 288,32 Kč včetně paušálu 40 %.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

11

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016321

Žadatel

STUDNICE, z. s.

Název projektu

Dětský klub STUDNICE II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 294 220,00

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 294 220,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

12

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016328

Žadatel

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Název projektu

Spokojenost rodičů v práci a v rodině na Podbořansku II.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 683 765,00

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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
výdaje projektu v Kč

2 683 765,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

13

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016337

Žadatel

Základní škola Mokrá-Horákov, příspěvková organizace

Název projektu

Dětský klub ZŠ Mokrá-Horákov

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 253 039,18

Body z věcného hodnocení

92,5
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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
výdaje projektu v Kč

2 253 039,18

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

14

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016406

Žadatel

Attavena, o.p.s.

Název projektu

Trochu méně horké léto IV – podpora rodičů v dalších 40+ školách

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

8 641 894,80

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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
výdaje projektu v Kč

8 641 894,80

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

15

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016424

Žadatel

Mama klub Chrudim z.s.

Název projektu

Celoroční péče o děti v Chrudimi II.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 487 114,40

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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
výdaje projektu v Kč

3 487 114,40

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

16

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016290

Žadatel

Základní škola Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056,
příspěvková organizace

Název projektu

Podpora rodičů v péči o děti 1. stupně v České Lípě 3

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 130 740,40

Body z věcného hodnocení

91,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

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

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 130 740,40

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace snížení
hodnoty indikátoru 60 000 z 290 na 190. Výběrová komise
považuje údaje, které u žadatele vstupují do výpočtu cílové hodnoty
indikátoru, za rizikové pro její dosažení. Jedná se především o
procento podpořených osob, které získají opakovanou podporu (dle
žadatele jen 50 % osob využije více turnusů příměstských táborů).

Informace o žádosti
Pořadové číslo

17

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016319

Žadatel

Zdraví od malička, z.s.

Název projektu

Kostelecký dětský klub Zdravíci 2

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 434 516,40

Body z věcného hodnocení

91,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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
výdaje projektu v Kč

3 434 516,40

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise upozorňuje na změnu výše zákonných odvodů z
mezd odváděných za zaměstnavatele. Aktuálně činí 33,8 % nikoli
34 %.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

18

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016329

Žadatel

KC ČTYŘLÍSTEK, z.ú.

Název projektu

Školní klub a příměstské tábory v KC Čtyřlístek 2021-2022

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 291 830,91
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Body z věcného hodnocení

91,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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
výdaje projektu v Kč

2 291 830,91

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

19

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016409

Žadatel

Cesta pro děti z.s.

Název projektu

Dětský klub Větrník III

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 170 473,60

Body z věcného hodnocení

91,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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
výdaje projektu v Kč

3 170 473,60

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace navýšení
hodnoty indikátoru 50 001 z 60 na 100. Důvodem je předpoklad
žadatele, který plánuje realizovat příměstské tábory na 5 různých
adresách (na každé adrese s kapacitou 20 míst), což odpovídá
hodnotě indikátoru 100.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

20

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016335

Žadatel

Oblastní charita Ústí nad Labem

Název projektu

Naše klubovny

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 327 068,00

Body z věcného hodnocení

90,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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
výdaje projektu v Kč

7 327 068,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

21

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016389

Žadatel

Junák - český skaut, středisko. Kopřivnice, z. s

Název projektu

Příměstské tábory na území Lašska

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 913 666,00

Body z věcného hodnocení

90,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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
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Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 913 666,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace úpravu dat
dosažení cílových hodnot indikátorů tak, aby datum dosažení
cílových hodnot odpovídalo konci projektu.
Výběrová komise upozorňuje na změnu výše zákonných odvodů z
mezd odváděných za zaměstnavatele. Aktuálně činí 33,8 % nikoli
34 %.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

22

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016355

Žadatel

ARPITHA z.s.

Název projektu

Příměstské tábory a dětské kluby

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 652 728,80

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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
výdaje projektu v Kč

3 652 728,80

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

23

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016369

Žadatel

Ecce Homo Šternberk, z.s.

Název projektu

Zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol - Kluby Nenuda

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 718 498,00
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Body z věcného hodnocení

89,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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
výdaje projektu v Kč

3 058 738,48
Krácení na položkách:
1.1.1.4 Projektový manažer (0,2 Šternberk) – krátit jednotkovou
cenu položky o 11 220,40 Kč na 12 416,60 Kč. Celkově se výše
položky mění z 425 466,00 Kč na 223 498,80 Kč. Důvodem je
krácení na mzdu v čase a místě obvyklou platnou od 1. 6. 2020,
položka je příjemcem nadhodnocena.
1.1.1.5 Projektový manažer (0,2 Pňovice) – krátit jednotkovou
cenu položky o 11 220,40 Kč na 12 416,60 Kč. Celkově se výše
položky mění z 567 288,00 Kč na 297 998,40 Kč. Důvodem je
krácení na mzdu v čase a místě obvyklou platnou od 1. 6. 2020,
položka je příjemcem nadhodnocena.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace snížení
hodnoty indikátoru 50 001 z 60 na 30. Důvodem je realizace obou
klíčových aktivit ve stejných prostorách (Šternberk 15 míst/Pňovice
15 míst) celkem tedy 30 míst.
Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace smazání
výše úvazku z názvů následujících položek rozpočtu:
1.1.1.1 Pečující osoba Šternberk 1,0 úvazku KA1
1.1.1.2 Pečující osoba Pňovice 1,0 úvazku KA1
1.1.1.6 Pečující osoba 0,75 úvazku Šternberk KA2
1.1.1.7 Pečující osoba 0,5 úvazku Pňovice KA2
Výběrová komise upozorňuje, že při administraci projektu je možné
si nárokovat v rámci způsobilých výdajů pouze hodiny, které
odpovídají provozní době zařízení + navíc hodinu na přípravu
u jedné pečující osoby v zařízení.
Celkové krácení o 659 759,52 Kč včetně paušálu 40 %.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

24

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016370

Žadatel

Základní škola Budišov – příspěvková organizace

Název projektu

"Pracující rodiče" aneb dětský klub a příměstské tábory na ZŠ
Budišov

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 375 404,92

Body z věcného hodnocení

89,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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
výdaje projektu v Kč

2 375 404,92

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

25

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016342

Žadatel

Rodinné centrum Budíček, z. s.

Název projektu

Dětský klub a příměstský tábor Budíček 3

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 627 800,00

Body z věcného hodnocení

88,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

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

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 508 024,40
Krácení na položkách:
1.1.1.5 Vedoucí projektu – krátit položku o 4 753,00 Kč na
23 282,00 Kč. Celkově se výše položky snižuje z 504 630,00 Kč
419 076,00 Kč. Důvodem je krácení na mzdu v čase a místě
obvyklou platnou od 1. 6. 2020, položka je příjemcem
nadhodnocena.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová
komise
stanovuje
jako
podmínku
realizace
přejmenování rozpočtové položky 1.1.1.5 Vedoucí projektu na
1.1.1.5 Projektový manažer. Důvodem změny je sladění
terminologie žádosti o podporu s terminologií užívanou ve výzvě
č. 107 s názvem Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni
základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město
Prahu.
Celkové krácení o 119 775,60 Kč včetně paušálu 40 %.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

26

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016365

Žadatel

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Název projektu

Spokojenost rodičů v práci a rodině na Žatecku II.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 683 765,00

Body z věcného hodnocení

88,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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
výdaje projektu v Kč

2 683 765,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

27

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016390

Žadatel

Základní škola a Mateřská škola, Bernartice, okres Trutnov

Název projektu

Ve škole i po škole: dětský klub Pomocníček na ZŠ Bernartice II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 615 071,20

Body z věcného hodnocení

88,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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
výdaje projektu v Kč

2 615 071,20

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise upozorňuje na změnu výše zákonných odvodů z
mezd odváděných za zaměstnavatele. Aktuálně činí 33,8 % nikoli
34 %.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

28

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016299

Žadatel

Komunitní centrum Spokojený svět, z. ú.

Název projektu

Spokojený svět - školní klub

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 666 160,00

Body z věcného hodnocení

88,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

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

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 666 160,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

29

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016393

Žadatel

Základní škola JEDNA RADOST Pňov-Předhradí

Název projektu

Dětský klub a příměstské tábory pro žáky 1. stupně při ZŠ Jedna
radost

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 607 920,00

Body z věcného hodnocení

88,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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
výdaje projektu v Kč

2 607 920,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace úpravu
rozpočtové položky 1.1.3.1 pečující osoba příměstské tábory
50 h tak, aby jednotková cena byla 200,00 Kč a počet jednotek
400. Celková výše položky zůstává nezměněna, činí 80 000,00 Kč
Důvodem je přehlednost a ulehčení následné administrace
projektu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

30

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016419

Žadatel

Standard island, z.s.

Název projektu

Dětský klub Malý drak 3

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 463 600,00
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Body z věcného hodnocení

88,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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
výdaje projektu v Kč

3 463 600,00
Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace smazání
výše úvazku z následující položky rozpočtu: 1.1.1.2 Vychovatel
(2 osoby, úvazek 1,0) - KA 2, 3.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise upozorňuje, že při administraci projektu je možné
si nárokovat v rámci způsobilých výdajů pouze hodiny, které
odpovídají provozní době zařízení + navíc hodinu na přípravu
u jedné pečující osoby v zařízení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

31

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016333

Žadatel

Obec Svárov

Název projektu

United Svárov

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 054 278,31

Body z věcného hodnocení

87,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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.
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Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 045 231,93
Krácení na položkách:
1.1.1.5 Rezervní náklady na HPP – krátit položku o 588 634,37 Kč
na 0 Kč. Důvodem krácení je nesoulad plánovaného výdaje
s metodikou OPZ danou Specifickou částí pravidel pro žadatele a
příjemce v rámci OPZ pro projekty financované s využitím 40%
paušální sazby (v platné verzi).
1.1.2.7 Rezervní náklady na DPČ – krátit položku o 132 113,05 Kč
na 0 Kč. Důvodem krácení je nesoulad plánovaného výdaje
s metodikou OPZ danou Specifickou částí pravidel pro žadatele a
příjemce v rámci OPZ pro projekty financované s využitím 40%
paušální sazby (v platné verzi).

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace snížení
hodnoty indikátoru 60 000 ze 120 na 80. Důvodem je plánovaná
kapacita prostor pro realizaci klíčových aktivit. Příměstské tábory
mají kapacitu 15 a dětské kluby 20. Žadatel ve své žádosti sice
uvádí správný princip stanovení cílové hodnoty, ale neuvádí
konkrétní výpočet. S ohledem na kapacitu příměstského tábora a
dětského klubu výběrová komise považuje dosažení celkového
počtu účastníků ve výši 120 za rizikové.
Výběrová komise upozorňuje, že při administraci projektu je možné
si nárokovat v rámci způsobilých výdajů pouze hodiny, které
odpovídají provozní době zařízení + navíc hodinu na přípravu u
jedné pečující osoby v zařízení.
Celkové krácení o 1 009 046,39 Kč včetně paušálu 40 %.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

32

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016262

Žadatel

TC Staré Město, z.s.

Název projektu

Dětský klub a příměstské tábory Rybníček

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 058 135,20

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

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

Strana: 24 z 81

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 058 135,20

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace smazání
výše úvazku z názvů následujících položek rozpočtu:
1.1.1.1 Pečující osoba DK 1 - úvazek 0,625
1.1.1.2 Pečující osoba DK 2 - úvazek 0,625
Výběrová komise upozorňuje, že při administraci projektu je možné
si nárokovat v rámci způsobilých výdajů pouze hodiny, které
odpovídají provozní době zařízení + navíc hodinu na přípravu
u jedné pečující osoby v zařízení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

33

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016315

Žadatel

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková
organizace

Název projektu

Dětský klub Dobětice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 829 052,80

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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
výdaje projektu v Kč

2 829 052,80

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

34

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016341

Žadatel

Základní škola Jižní předměstí Rokycany, příspěvková organizace

Název projektu

Dětský klub na ZŠ Jižní předměstí Rokycany III.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 176 675,20

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt nedoporučen k podpoře. Krácením se rozpočet žádosti dostal pod minimální výši celkových
způsobilých výdajů projektu stanovenou výzvou (2,1 mil. Kč). Žádost z toho důvodu není doporučena
k financování.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt nedoporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 919 915,20
Krácení na položkách:
1.1.1.1 Pečující osoba klub I./I. Oddělení – krátit počet jednotek
o 1 na 17. Celková výše položky se sníží z 489 384,00 Kč
na 462 196,00 Kč. Zaměstnání pečující osoby od července, ačkoli
zahájení provozu dětského klubu je plánováno až od září, výběrová
komise nepovažuje za efektivní a hospodárné.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.2 Pečující osoba klub II./II. Oddělení - krátit počet jednotek
o 1 na 17. Celková výše položky se sníží z 489 384,00 Kč
na 462 196,00 Kč. Zaměstnání pečující osoby od července, ačkoli
zahájení provozu dětského klubu je plánováno až od září, výběrová
komise nepovažuje za efektivní a hospodárné.
1.1.2.1 Projektový manažer – krátit jednotkovou cenu o 112 Kč
na 388 Kč. Celková výše položky se sníží z 576 000,00 Kč
na 446 976,00 Kč. Důvodem je krácení na mzdu v čase a místě
obvyklou platnou od 1. 6. 2020, položka je příjemcem
nadhodnocena.
Celkové krácení o 256 760,00 Kč včetně paušálu 40 %.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

35

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016367

Žadatel

U Lišky Pampelišky, z.s.

Název projektu

Lišky Pampeliška rodičům aneb péče o děti mimo školní výuku 2

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 891 763,20

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

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
výdaje projektu v Kč

5 803 140,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Krácení na položkách:
1.1.1.6 odměny zaměstnancům – krátit položku o 540 000,00 Kč
na 0 Kč. Důvodem krácení je nedostatečné zdůvodnění výdaje.
Ze žádosti nevyplývá potřeba práce přesčas; provozní doba
dětského klubu a příměstských táborů je dostačující pro pokrytí
potřeb rodičů. Zároveň je výdaj kalkulován jako pravidelný náklad
zaměstnavatele po celou dobu realizace, což výběrová komise
považuje za nehospodárné.
1.1.1.4 odstupné – krátit položku o 237 588,00 Kč na 0 Kč.
Důvodem krácení je nedostatečné zdůvodnění výdaje. Při
standardní realizaci projektu by neměla nastat situace, kdy by bylo
nutné využívat odstupné. Výběrová komise považuje výdaj
za nehospodárný.
Celkové krácení o 1 088 623,20 Kč včetně paušálu 40 %.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

36

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016304

Žadatel

Expra z. ú.

Název projektu

Dětský klub a příměstské tábory Hvozdná

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 267 736,24
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Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

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
výdaje projektu v Kč

2 267 736,24

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace snížení
hodnoty indikátoru 50 001 z 25 na 15. Důvodem je chybné
nastavení hodnoty s ohledem na pravidla daná výzvou. V souladu
s textem výzvy žadatel v žádosti o podporu (Popis klíčové aktivity)
stanovil kapacitu zařízení dle předpokládaného počtu přihlášených
dětí a v souladu s nastaveným úvazkem pečujících osob pro tuto
aktivitu i v souladu s podlahovou plochou zvolených prostor. V
případě realizace aktivity A (dětský klub) i B (příměstský tábor) měl
ale žadatel stanovit cílovou hodnotu indikátoru 5 00 01 Kapacita
zařízení péče o dítě uvedením vyšší hodnoty. Pro tento projekt
žadatel cílovou hodnotu indikátoru stanovil součtem kapacit prostor
pro realizaci aktivit A i B. Tento postup neodpovídá pravidlům
daným výzvou.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

37

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016307

Žadatel

PROSPERITA Písek, z. s.

Název projektu

Dětský klub Šumaváček

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 789 640,00

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

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

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 789 640,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

38

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016314

Žadatel

Vzdělávací centrum Genesia, zapsaný spolek

Název projektu

Pro rodiče na Chomutovsku a Mostecku

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 004 519,80

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

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
výdaje projektu v Kč

5 004 519,80

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

39

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016375

Žadatel

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

Název projektu

Školní klub 2 pro děti 1. stupně v Úprkovce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 340 556,80

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne
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Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

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
výdaje projektu v Kč

3 340 556,80
Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace snížení
hodnoty indikátoru 50 001 z 60 na 40. Důvodem je chybné
nastavení hodnoty s ohledem na pravidla daná výzvou. V souladu
s textem výzvy žadatel v žádosti o podporu (Popis klíčové aktivity)
stanovil kapacitu zařízení dle předpokládaného počtu přihlášených
dětí a v souladu s nastaveným úvazkem pečujících osob pro tuto
aktivitu i v souladu s podlahovou plochou zvolených prostor. V
případě realizace aktivity A (dětský klub) i B (příměstský tábor) měl
ale žadatel stanovit cílovou hodnotu indikátoru 5 00 01 Kapacita
zařízení péče o dítě uvedením vyšší hodnoty. Pro tento projekt
žadatel cílovou hodnotu indikátoru stanovil součtem kapacit prostor
pro realizaci aktivit A i B. Tento postup neodpovídá pravidlům
daným výzvou.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace přesun
rozpočtové položky 1.1.1.4 Pracovní úvazek náhrady pod 1.1.3
Dohody o provedení práce. V nově vytvořené položce 1.1.3.3
s názvem „Pečovatelka zástup“ bude cena jednotky
128 640,00 Kč a počet jednotek 1. Důvodem úpravy je
skutečnost, že dohoda o provedení práce umožní efektivní a
flexibilní využití prostředků s ohledem na plánovaný charakter
práce.
Výběrová komise upozorňuje na změnu výše zákonných odvodů z
mezd odváděných za zaměstnavatele. Aktuálně činí 33,8 % nikoli
34 %.
Výběrová komise upozorňuje, že při administraci projektu je možné
si nárokovat v rámci způsobilých výdajů pouze hodiny, které
odpovídají provozní době zařízení + navíc hodinu na přípravu
u jedné pečující osoby v zařízení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

40

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016277

Žadatel

Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov

Název projektu

Podpora zařízení péče o děti na ZŠ a MŠ Lánov a ZŠ Semily

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 505 824,40
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Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

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
výdaje projektu v Kč

4 505 824,40

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

41

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016326

Žadatel

CENTRUM PRO VŠECHNY, spolek

Název projektu

Dětský klub a příměstské tábory v Centru pro všechny

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 849 381,92

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

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
výdaje projektu v Kč

2 849 381,92

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

42

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016340

Žadatel

Hluboká v pohybu – sportovní a kulturní spolek

Název projektu

Dětský klub – Dům v pohybu

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 213 194,56

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

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
výdaje projektu v Kč

5 213 194,56

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace úpravu
popisu KA2 – Příměstské tábory, kde je třeba opravit celkový
počet letních táboru z 16 na 32. Dle celkového součtu
příměstských táboru tak, jak uvádí žadatel v popisu KA2 –
Příměstské tábory, má být počet letních táborů 32, jelikož se jedná
o dvouletý projekt.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

43

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016352

Žadatel

PLANETA – Montessori základní škola s.r.o.

Název projektu

Dětský klub Planeta Montessori a příměstské tábory

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 170 839,00

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 170 839,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise upozorňuje na změnu výše zákonných odvodů z
mezd odváděných za zaměstnavatele. Aktuálně činí 33,8 % nikoli
34 %.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

44

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016354

Žadatel

Obec Dobříkov

Název projektu

Zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ – Dobříkov

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 508 800,00

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

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
výdaje projektu v Kč

2 508 800,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace úpravu
názvů klíčových aktivit "Školní družina – aktivita A" a "Pobytové
tábory – aktivita B". Aktivity musí být pojmenovány tak, aby název
odpovídal podmínkám výzvy, užívané terminologii a obsahu aktivit.
První aktivitu je třeba přejmenovat na "Dětský klub – aktivita A" a
druhou na "Příměstské tábory – aktivita B". Zároveň je nutné
sjednotit změnu názvů v celé žádosti.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

45

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016391

Žadatel

Portus Prachatice, o.p.s.

Název projektu

Dětský klub Volyňka

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 280 180,00

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

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
výdaje projektu v Kč

2 280 180,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

46

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016324

Žadatel

PROSPERITA Písek, z. s.

Název projektu

Dětský klub Prosperita Písek

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 101 120,00

Body z věcného hodnocení

85,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

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

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 101 120,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

47

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016402

Žadatel

Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o.

Název projektu

Dětský klub a příměstské tábory v Táborském soukromém
gymnáziu a ZŠ

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 139 427,50

Body z věcného hodnocení

85,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

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
výdaje projektu v Kč

2 139 427,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace úpravu
v popisu hodnoty indikátoru 50 001, kde je nutné změnit název
zařízení na „Dětský klub“ nikoliv „Dětský školní klub“.
Důvodem změny je sladění terminologie žádosti o podporu
s terminologií užívanou ve výzvě č. 107 s názvem Podpora zařízení
péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní
vyučování mimo hl. město Prahu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

48

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016412

Žadatel

Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola Horní Bečva,
okres Vsetín

Název projektu

Dětský klub – Horní Bečva
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Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 310 440,00

Body z věcného hodnocení

85,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

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
výdaje projektu v Kč

3 310 440,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

49

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016425

Žadatel

Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28.
října 2173, příspěvková organizace

Název projektu

Dětský klub a příměstské tábory pro Základní školu Otakara
Jaroše Louny

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 166 307,50

Body z věcného hodnocení

85,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

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

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 166 307,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

50

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016327

Žadatel

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Název projektu

Spokojenost rodičů v práci a rodině na Rakovnicku II.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 309 580,00

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

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
výdaje projektu v Kč

2 309 580,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

51

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016399

Žadatel

Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace

Název projektu

Pečujeme o děti na ZŠ v Úsově

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 949 624,16

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne
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Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

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
výdaje projektu v Kč

2 949 624,16
Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace úpravu
rozpočtové položky 1.1.1.1 KA 1_Projektový manažer tak, aby
jednotková cena byla 24 000,00 Kč a počet jednotek 27.
Celková výše položky zůstává nezměněna, činí 648 000,00 Kč.
Důvodem je přehlednost a ulehčení následné administrace
projektu.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace úpravu názvu
rozpočtové položky 1.1.3.2 KA 2_Hlavní vedoucí příměstského
tábora bez odvodů na 1.1.3.2 KA 3_Hlavní vedoucí
příměstského tábora. Důvodem je návaznost položky na KA3
nikoliv KA2.
Výběrová komise upozorňuje, že při administraci projektu je možné
si nárokovat v rámci způsobilých výdajů pouze hodiny, které
odpovídají provozní době zařízení + navíc hodinu na přípravu
u jedné pečující osoby v zařízení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

52

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016325

Žadatel

Centrum volného času MOZAIKA Klimkovi

Název projektu

Rozšíření možnosti péče o děti v Klimkovicích a okolí formou
dětského klubu a příměstských táborů IV

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 318 290,84

Body z věcného hodnocení

83,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

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

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 318 290,84

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise upozorňuje, že při administraci projektu je možné
si nárokovat v rámci způsobilých výdajů pouze hodiny, které
odpovídají provozní době zařízení + navíc hodinu na přípravu
u jedné pečující osoby v zařízení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

53

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016348

Žadatel

Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2,
příspěvková organizace

Název projektu

Zařízení péče pro děti na FZŠ Ústí nad Labem a příměstské
tábory při základních školách

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 654 744,40

Body z věcného hodnocení

83,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

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
výdaje projektu v Kč

2 654 744,40

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise upozorňuje na změnu výše zákonných odvodů z
mezd odváděných za zaměstnavatele. Aktuálně činí 33,8 % nikoli
34 %.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

54

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016415

Žadatel

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím
Jablunkov, příspěvková organizace

Název projektu

Dětský klub a příměstské tábory v ZŠ Jablunkov

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 152 867,50

Body z věcného hodnocení

83,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

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
výdaje projektu v Kč

2 152 867,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

55

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016305

Žadatel

Základní škola Králíky

Název projektu

Dětský klub II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 250 374,00

Body z věcného hodnocení

83,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

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

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 250 374,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

56

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016336

Žadatel

Aktivní rozvoj o.p.s.

Název projektu

Dětský klub a příměstské tábory

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 596 532,40

Body z věcného hodnocení

83,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

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
výdaje projektu v Kč

2 596 532,40

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

57

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016351

Žadatel

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.

Název projektu

Znovu s Kapou za zábavou

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 821 331,80

Body z věcného hodnocení

82,50
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

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
výdaje projektu v Kč

2 821 331,80

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

58

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016368

Žadatel

Základní škola Křižany - Žibřidice, okres Liberec, příspěvková
organizace

Název projektu

Dětský klub pro ZŠ Křižany - Žibřidice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 422 239,47

Body z věcného hodnocení

81,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

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

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 422 239,47

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace úpravu
rozpočtové položky 1.1.2.2. Pečující osoba Příměstský tábor tak,
aby jednotková cena byla 309 084,30 Kč a počet jednotek 1.
Celková výše položky zůstává nezměněna, činí 309 084,30 Kč.
Důvodem je přehlednost a ulehčení následné administrace
projektu.
Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace uzavření
veškerých pracovních smluv v souladu se zákoníkem práce.
Vyplácená mzda nesmí být nižší než mzda zaručená. Výše odměny
se odvíjí od odpracovaných hodin, a ne od počtu dětí přítomných
v zařízení – aktivita Dětský klub 2.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

59

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016261

Žadatel

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova
142/44, příspěvková organizace

Název projektu

Rozšíření poskytovaných služeb rodičům žáků mladšího školního
věku

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 796 460,64

Body z věcného hodnocení

81,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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 zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 796 460,64

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku pro poskytnutí podpory
úpravu popisu a následné realizace klíčové aktivity Dětský
klub Husova. Pravidla výzvy neumožňují, aby v rámci projektu byly
realizovány činnosti spojené se vzděláváním, tedy ani pomoc
s vypracováním domácí přípravy na vyučování. (Výzva č. 107
s názvem Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol
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v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu, kapitola 4.1
odst. 2: „Projekt nesmí obsahovat výuku a doučování školních
předmětů včetně cizích jazyků, ani nahrazovat zájmové či sportovní
kroužky, tj. projekt nesmí být jednostranně zaměřen.“)
Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace úpravu
v popisu hodnoty indikátoru 50 001, kde je nutné opravit
hodnotu indikátoru z 80 na 75. Důvodem je nesoulad hodnoty a
popisu indikátoru.
Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace úpravu
následujících rozpočtových položek. Důvodem úpravy je
přehlednost a ulehčení následné administrace projektu.
1.1.1.3 Pečující osoba III upravit tak, aby jednotková cena
byla 26 119,80 Kč a počet jednotek 16. Celková výše položky
zůstane nezměněna, činí 417 916,80 Kč.
1.1.1.4 Pečující osoba IV. upravit tak, aby jednotková cena
byla 26 119,80 Kč a počet jednotek 16. Celková výše položky
zůstane nezměněna, činí 417 916,80 Kč.
1.1.1.5 Pečující osoba V. upravit tak, aby jednotková cena
byla 10 883,25 Kč a počet jednotek 16. Celková výše položky
zůstane nezměněna, činí 174 132,00 Kč.
1.1.1.6 Projektový manager upravit tak, aby jednotková cena
byla 19 296 Kč a počet jednotek 16. Celková výše položky
zůstane nezměněna, činí 308 736,00 Kč.
Výběrová komise konstatuje, že činnosti projektového manažera
vyjmenované v žádosti o podporu spadají dle Specifické části
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty
financované s využitím 40% paušální sazby jak do přímých výdajů,
tak i do výdajů hrazený ze 40% paušálu. Výběrová komise se ale
zároveň shodla, že veškerá činnost projektového manažera
popisovaná v žádosti vyžaduje vyšší úvazek než 0,4, který je
uveden v popisu projektu. Je tedy zcela reálné uvažovat o úvazku
0,4 jako o úvazku nutném pro výkon činností hrazených z přímých
výdajů. Tato výše úvazku je zcela v souladu s podmínkami danými
výzvou. Podmínkou realizace je tedy úhrada z přímých nákladů
jen u těch činností, které neodpovídají paušálu 40 %, viz
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro
projekty financované s využitím 40% paušální sazby.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

60

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016356

Žadatel

obecně prospěšná společnost ČAP

Název projektu

Letní příměstské tábory s ČÁPEM (2021-2022)

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 858 800,00

Body z věcného hodnocení

81,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne
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Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
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 zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 858 800,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace zvýšení
hodnoty indikátoru 50 001 z 24 na 48. Důvodem je tvrzení
žadatele uvedené v popisu KA Příměstský tábor, že KA bude mít 2
místa realizace. 6 turnusů proběhne na adrese Pionýrů 892, Dobříš
a 3 turnusy na adrese Felbabka 79, Hořovice. Každý turnus je
plánován s kapacitou 24 míst, tj. bude vybudováno zázemí pro
příměstské tábory s celkem 48 místy.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

61

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016377

Žadatel

Rodinné centrum Pohádková chaloupka, z. s.

Název projektu

Podpora zaměstnanosti rodičů v Ústeckém kraji – Dětský klub
MOLEKULA 2

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 334 841,60

Body z věcného hodnocení

81,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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 zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 334 841,60
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Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace úpravu
popisu KA 3 Doprovod dětí / AKTIVITA C, kde je potřeba
opravit realizaci aktivity z 16 měsíců na 14. Důvodem je
nesoulad údajů v popisu aktivity.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace úpravu
popisu KA 1 Provoz zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ v době
mimo školní prázdniny / AKTIVITA A, kde je potřeba opravit
realizaci aktivity z 16 měsíců na 14. Dále je třeba opravit počet
měsíců včetně přípravy ze 17 měsíců na 15. Důvodem je
nesoulad údajů v popisu aktivity.
Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace vymazat
z názvu položky 1.1.3.1 KA 1 (A) pečující osoba 2 pro Klub (3 h
denně navíc pro pobyt venku + přípravu) 16 měsíců údaj „16
měsíců“. Důvodem je nesoulad údajů v popisu klíčové aktivity a
v názvu rozpočtové položky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

62

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016385

Žadatel

Město Pohořelice

Název projektu

Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP
Pohořelice III.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 857 857,20

Body z věcného hodnocení

81,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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 zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 857 857,20

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

63

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016397

Žadatel

SUNRISE evropský nadační fond

Název projektu

Dětský klub a příměstské tábory – SUNRISE

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 217 928,00

Body z věcného hodnocení

81,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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 zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 160 225,60

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Krácení na položkách:
1.1.3.4 Odvody DPP – krátit počet jednotek z 68 na 1
a jednotkovou cenu navýšit z 1 640,00 Kč na 70 304,00 Kč.
Celková výše položky se sníží ze 111 520,00 Kč na 70 304,00 Kč.
Důvodem krácení je nadhodnocení položky. U pečujících osob
v klubu nepředpokládáme zastupování v takové výši, aby z DPP
bylo nutné odvádět sociální a zdravotní pojištění za
zaměstnavatele. Kráceno o odvody z mezd odváděných za
zaměstnavatele, které přísluší k položce 1.1.3.1 Pečující osoba –
klub 3.
Výběrová komise upozorňuje na změnu výše zákonných odvodů z
mezd odváděných za zaměstnavatele. Aktuálně činí 33,8 % nikoli
34 %.
Celkové krácení o 57 702,40 Kč včetně paušálu 40 %.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

64

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016254

Žadatel

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola
Bohosudov

Název projektu

Dětský klub v Krupce
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Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 508 262,40

Body z věcného hodnocení

80,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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 zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 508 262,40

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

65

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016359

Žadatel

město Slavičín

Název projektu

Dětský klub a příměstské tábory Slavičín

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 965 967,20

Body z věcného hodnocení

80,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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 zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 965 967,20
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace snížení
hodnoty indikátoru 50 001 z 55 na 30. Důvodem je chybné
nastavení hodnoty s ohledem na pravidla daná výzvou. V souladu
s textem výzvy žadatel v žádosti o podporu stanovil kapacitu
zařízení dle předpokládaného počtu přihlášených dětí a v souladu
s nastaveným úvazkem pečujících osob pro tuto aktivitu i v souladu
s podlahovou plochou zvolených prostor. V případě realizace
aktivity A (dětský klub) i B (příměstský tábor) měl ale žadatel
stanovit cílovou hodnotu indikátoru 5 00 01 Kapacita zařízení péče
o dítě uvedením vyšší hodnoty. Pro tento projekt žadatel cílovou
hodnotu indikátoru stanovil součtem kapacit prostor pro realizaci
aktivit A i B. Tento postup neodpovídá pravidlům daným výzvou.
Výběrová komise upozorňuje na změnu výše zákonných odvodů z
mezd odváděných za zaměstnavatele. Aktuálně činí 33,8 % nikoli
34 %.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

66

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016371

Žadatel

Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace

Název projektu

Dětský klub a příměstské tábory s Horizontem

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 521 705,60

Body z věcného hodnocení

80,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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 zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 521 705,60
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace zvýšení
hodnoty indikátoru 50 001 ze 40 na 60. Důvodem je chybné
nastavení hodnoty s ohledem na pravidla daná výzvou. V aktivitě B
– Příměstské tábory žadatel uvádí, že příměstské tábory pro děti z
1. stupně základní školy budou realizovány v Ivančicích a dvou
okolních obcích, tj. celkem na 3 adresách. Kapacita každého
z příměstských táborů je plánována na 20 míst, celkem tedy
žadatel plánuje vytvořit zázemí pro příměstské tábory o kapacitě 60
míst. Vzhledem k tomu, že žadatel bude realizovat aktivitu A
(dětský klub s kapacitou 20 míst) i B (příměstský tábor s kapacitou
60 míst), cílová hodnota indikátoru 50 001 Kapacita zařízení péče
o dítě se v souladu s pravidly danými výzvou stanoví uvedením
vyšší hodnoty.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

67

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016358

Žadatel

Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z. s.

Název projektu

Školní klub Svět

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 692 632,00

Body z věcného hodnocení

80,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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 zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 692 632,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku pro poskytnutí podpory
úpravu popisu a následné realizace KA1 – Školní klub. Pravidla
výzvy neumožňují, aby v rámci projektu byly realizovány činnosti
spojené se vzděláváním, tedy ani není možné, aby školní klub Svět
byl zaměřen na výchovu, vzdělávání a zájmovou činnost mimo
vyučování. (Výzva č. 107 s názvem Podpora zařízení péče o děti
na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo
hl. město Prahu, kapitola 4.1 odst. 2: „Projekt nesmí obsahovat
výuku a doučování školních předmětů včetně cizích jazyků, ani
nahrazovat zájmové či sportovní kroužky, tj. projekt nesmí být
jednostranně zaměřen.“)
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Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace úpravu
názvu klíčové aktivity „KA1 Školní klub“. Aktivity musí být
pojmenovány tak, aby název odpovídal podmínkám výzvy, užívané
terminologii a obsahu aktivit. Aktivitu je třeba přejmenovat na "KA1
Dětský klub". Zároveň je nutné sjednotit změnu názvu v celé
žádosti.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

68

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016400

Žadatel

Základní škola a mateřská škola Pozořice, příspěvková
organizace

Název projektu

Doma i v práci stále v pohodě II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 447 374,90

Body z věcného hodnocení

80,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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 zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 447 374,90

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

69

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016386

Žadatel

Lepší zítřky z.s.

Název projektu

Dětský klub a příměstské tábory v ZŠ Kamenický Šenov a ZŠ
TGM Chroustovice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 211 012,16

Body z věcného hodnocení

79,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne
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Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
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 zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 211 012,16

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

70

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016347

Žadatel

Středisko volného času – DOMEČEK HOŘOVICE

Název projektu

Lék na nudu

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 063 876,40

Body z věcného hodnocení

78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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 zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 002 455,60

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Krácení na položkách:
1.1.3.10 Rezerva pro zástup hlavního manažera projektu
při DPN, zaučování nového pracovníka, odstupné, překrytí
prac. poměrů aj. – krátit jednotkovou cenu položky o 43 872,00 Kč
na 106 128,00 Kč. Celková výše položky se sníží ze 150 000,00 Kč
na 106 128,00 Kč. Důvodem je nadhodnocení položky, rezerva
ve výši tří měsíčních platů projektového manažera je dostatečná.
Celkové krácení o 61 420,80 Kč včetně paušálu 40 %.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

71

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016361

Žadatel

Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o.

Název projektu

Školní klub a příměstské tábory ZŠ Klíč

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 397 225,60

Body z věcného hodnocení

78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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 zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 230 905,60

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Krácení na položkách:
1.1.3.3 Praktikanti (3 praktikanti na každém táboře, 45 h, 1 h
á 110 Kč, 8 táborů) – snížit počet jednotek o 1 080 na 0. Celá
položka je tak krácena ze 118 800,00 Kč na 0 Kč. Důvodem je
nehospodárnost položky vzhledem k nastavení počtu pečujících
osob a počtu dětí, které je stanovené výzvou.
Celkové krácení o 166 320,00 Kč včetně paušálu 40 %.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

72

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016164

Žadatel

Klubíčko Kroměříž, z. s.

Název projektu

Klubík 3

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 256 744,00

Body z věcného hodnocení

77,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5
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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 zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 256 744,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

73

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016264

Žadatel

Naděje – M, o.p.s.

Název projektu

Dětský klub a Příměstský tábor "MOSTÍK – III."

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 396 175,00

Body z věcného hodnocení

77,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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 zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 396 175,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise upozorňuje na změnu výše zákonných odvodů z
mezd odváděných za zaměstnavatele. Aktuálně činí 33,8 % nikoli
34 %.

Strana: 54 z 81

Informace o žádosti
Pořadové číslo

74

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016411

Žadatel

Domovy KLAS, o.p.s.

Název projektu

Dětské kluby KLÁSEK II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 918 706,00

Body z věcného hodnocení

77,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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 zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 648 562,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Krácení na položkách:
1.1.1.1 Projektový manažer – snížit úvazek projektového
manažera z 1,0 na 0,8. V návaznosti na to krátit jednotkovou cenu
položky o 10 720,00 Kč na 42 880,00 Kč. Celková výše položky se
tak snižuje z 964 800,00 Kč na 771 840,00 Kč. Důvodem je
nehospodárnost položky s ohledem na výzvou stanovený poměr
úvazku projektového manažera k realizovaným aktivitám.
Celkové krácení o 270 144,00 Kč včetně paušálu 40 %.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

75

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016381

Žadatel

Místní akční skupina Stolové hory, z. s.

Název projektu

Příměstské tábory v regionu Náchodska

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 032 400,00

Body z věcného hodnocení

76,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5
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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 zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 032 400,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace vytvoření
nové rozpočtové položky 1.1.2.1 s názvem „Projektový
manažer“. Do nové položky budou přesunuty prostředky ze
součtové položky 1.1.2. Cena jednotky a počet jednotek zůstává
stejný. Důvodem úpravy je přehlednost a ulehčení následné
administrace projektu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

76

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016346

Žadatel

Lupínek z.s.

Název projektu

Dětský klub Lupínek (2020–2022)

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 290 890,00

Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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 zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 290 890,00
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Výběrová komise stanovuje jako podmínku pro poskytnutí podpory
úpravu popisu a následné realizace klíčové aktivity Školní klub
s kapacitou 15 dětí. Pravidla výzvy neumožňují, aby v rámci
projektu byly realizovány činnosti spojené se vzděláváním, tedy ani
není možné, aby školní klub byl zaměřen na přípravu dětí na
následující školní den, pomoc s vypracováním domácích úkolů či
dovysvětlení probírané školní látky. (Výzva č. 107 s názvem
Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době
mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu, kapitola 4.1 odst. 2:
„Projekt nesmí obsahovat výuku a doučování školních předmětů
včetně cizích jazyků, ani nahrazovat zájmové či sportovní kroužky,
tj. projekt nesmí být jednostranně zaměřen.“)

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace úpravu
názvu klíčové aktivity „Školní klub s kapacitou 15 dětí“. Aktivity
musí být pojmenovány tak, aby název odpovídal podmínkám výzvy,
užívané terminologii a obsahu aktivit. Aktivitu je třeba přejmenovat
na " Dětský klub s kapacitou 15 dětí". Zároveň je nutné sjednotit
změnu názvu v celé žádosti.
Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace úpravu
rozpočtové položky 1.1.1.6 Ostatní osobní náklady – zástupy
za dovolené, zaučování a další tak, aby jednotková cena byla
46 000,00 Kč a počet jednotek 1. Celková výše položky zůstane
v nezměněné výši 46 000,00 Kč. Důvodem úpravy je přehlednost
a ulehčení následné administrace projektu.
Výběrová komise upozorňuje na změnu výše zákonných odvodů z
mezd odváděných za zaměstnavatele. Aktuálně činí 33,8 % nikoli
34 %.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

77

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016383

Žadatel

Rybička Teplice, z.s.

Název projektu

Dětský klub RYBIČKA II.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 863 000,00

Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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
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Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 670 920,00
Krácení na položkách:
1.1.1.3 Projektový manažer (1 adresa - aktivita A,B,C) - 0,5 –
snížit úvazek projektového manažera z 0,5 na 0,4. V návaznosti na
to krátit jednotkovou cenu položky o 4 900,00 Kč na 19 600,00 Kč.
Celková výše položky se sníží ze 686 000,00 Kč na 548 800,00 Kč.
Důvodem je nehospodárnost položky s ohledem na výzvou
stanovený poměr úvazku projektového manažera k realizovaným
aktivitám.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace snížení
hodnoty indikátoru 50 001 z 25 na 15. Důvodem je chybné
nastavení hodnoty s ohledem na pravidla daná výzvou. V souladu
s textem výzvy žadatel v žádosti o podporu (Popis klíčové aktivity)
stanovil kapacitu zařízení dle předpokládaného počtu přihlášených
dětí a v souladu s nastaveným úvazkem pečujících osob pro tuto
aktivitu i v souladu s podlahovou plochou zvolených prostor. V
případě realizace aktivity A (dětský klub) i B (příměstský tábor) měl
ale žadatel stanovit cílovou hodnotu indikátoru 50 001 Kapacita
zařízení péče o dítě uvedením vyšší hodnoty. Pro tento projekt
žadatel cílovou hodnotu indikátoru stanovil součtem kapacit prostor
pro realizaci aktivit A i B. Tento postup neodpovídá pravidlům
daným výzvou.
Celkové krácení o 192 080,00 Kč včetně paušálu 40 %.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

78

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016357

Žadatel

Základní škola Dobřany, příspěvková organizace

Název projektu

Dětský klub ZŠ Dobřany III.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 509 360,40

Body z věcného hodnocení

75,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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 zařazen do zásobníku.
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Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 385 943,40
Krácení na položkách:
1.1.1.1 Pečující osoba 1 - 1,0 úvazek – krátit jednotkovou cenu
položky o 1 959,00 Kč na 43 533,00 Kč. Celková výše položky se
sníží z 818 856,00 Kč na 783 594,00 Kč. Důvodem je krácení na
mzdu v čase a místě obvyklou dle přílohy č. 3 výzvy. Tato položka
je příjemcem nadhodnocena.
1.1.1.2 Pečující osoba 2 - 1,0 úvazek – krátit jednotkovou cenu
položky o 1 959,00 Kč na 43 533,00 Kč. Celková výše položky se
sníží z 818 856,00 Kč na 783 594,00 Kč. Důvodem je krácení na
mzdu v čase a místě obvyklou dle přílohy č. 3 výzvy. Tato položka
je příjemcem nadhodnocena.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.3 Pečující osoba 3 - 0,5 úvazek – krátit jednotkovou cenu
položky o 979,50 Kč na 21 766,50 Kč. Celková výše položky se
sníží z 409 428,00 Kč na 391 797,00 Kč. Důvodem je krácení na
mzdu v čase a místě obvyklou dle přílohy č. 3 výzvy. Tato položka
je příjemcem nadhodnocena.
Výběrová komise stanovuje jako podmínku pro poskytnutí podpory
úpravu popisu a následné realizace klíčové aktivity
Provozování dětského klubu (zařízení péče o děti 1. st. ZŠ).
Pravidla výzvy neumožňují, aby v rámci projektu byly realizovány
činnosti spojené se vzděláváním, tedy ani není možné, aby dětský
klub byl zaměřen na mimoškolní přípravu na výuku. (Výzva č. 107
s názvem Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol
v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu, kapitola 4.1
odst. 2: „Projekt nesmí obsahovat výuku a doučování školních
předmětů včetně cizích jazyků, ani nahrazovat zájmové či sportovní
kroužky, tj. projekt nesmí být jednostranně zaměřen.“)
Celkové krácení o 123 417,00 Kč včetně paušálu 40 %.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

79

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016362

Žadatel

AMA SCHOOL – základní škola a mateřská škola montessori
o.p.s.

Název projektu

AMA School – škola pro celou rodinu

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 234 400,00

Body z věcného hodnocení

75,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se
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5

0

0

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

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 156 896,00
Krácení na položkách:
1.1.3.1 Pečující osoba – příměstský tábor doprovod ven – krátit
jednotkovou cenu položky o 17,00 Kč na 203,00 Kč. Celková výše
položky se sníží z 70 400,00 Kč na 64 960,00 Kč. Důvodem je
krácení na mzdu v čase a místě obvyklou dle přílohy č. 3 výzvy.
Tato položka je příjemcem nadhodnocena.
1.1.3.2 Zástup pečujících osob po dobu dovolené, pracovní
neschopnosti a jiných zákonných důvodů – krátit jednotkovou
cenu položky o 17,00 Kč na 203,00 Kč. Celková výše položky se
sníží ze 105 600,00 Kč na 97 440,00 Kč. Důvodem je krácení na
mzdu v čase a místě obvyklou dle přílohy č. 3 výzvy. Tato položka
je příjemcem nadhodnocena.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace přesun a
krácení rozpočtové položky 1.1.1.2 Pečující osoba –
příměstský tábor pod 1.1.2 Dohody o pracovní činnosti. V nové
položce 1.1.2.2. Pečující osoba – příměstský tábor bude cena
jednotky 272,00 Kč a počet jednotek 420. Celková výše nové
položky 1.1.2.2 Pečující osoba – příměstský tábor bude
114 240,00 Kč. Původní položka 1.1.1.2 Pečující osoba –
příměstský tábor bude snížena ze 156 000,00 Kč na 0 Kč.
Důvodem přesunu pod dohody o pracovní činnosti je
předpokládaná potřeba flexibilního úvazku vzhledem k pracovní
náplni pečující osoby na příměstském táboře. Krácení položky je
na mzdu v čase a místě obvyklou dle přílohy č. 3 výzvy a počet
jednotek je stanoven dle plánované provozní doba příměstského
tábora (380 hod. provozní doba + 40 hod. příprava = 420 hod.).
Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace smazání
z názvu položky 1.1.1.1 Pečující osoba – zařízení péče o děti
(hrubá mzda 38 000 Kč/měs., 37,5 h týdně) 1 osoba / 2 roky údaj
„hrubá mzda“. Dle pokynů k vyplnění žádosti o podporu
v IS KP14+ kapitola 6.2.17 se počítá se mzdou jako superhrubou.
Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace navýšení
hodnoty indikátoru 50 001 z 10 na 15. Důvodem je předpoklad
žadatele, že v zařízení péče o dítě i na příměstských táborech bude
pečovat minimálně o 15 dětí. Žadatel nikterak nevyloučil možnou
přítomnost všech dětí v zařízení v jeden okamžik; kapacita zařízení
této eventualitě musí odpovídat.
Celková výše krácení je 77 504,00 Kč včetně paušálu 40 %.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

80

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016309

Žadatel

Základní škola Na Radosti

Název projektu

Dětský klub a příměstské tábory ZŠ Na Radosti II.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 204 552,00

Body z věcného hodnocení

74,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt nedoporučen k podpoře. Krácením se rozpočet žádosti dostal pod minimální výši celkových
způsobilých výdajů projektu stanovenou výzvou (2,1 mil. Kč). Žádost z toho důvodu není doporučena
k financování.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt nedoporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 098 339,04
Krácení na položkách:
1.1.1.4 Projektový manažer (0,5) – snížit úvazek projektového
manažera z 0,5 na 0,4. V návaznosti na to krátit jednotkovou cenu
položky o 4 214,80 Kč na 16 859,20 Kč. Celková výše položky se
sníží z 379 332,00 Kč na 303 465,60 Kč. Zároveň z názvu položky
bude odstraněn údaj „(0,5)“. Důvodem krácení je nehospodárnost
položky s ohledem na výzvou stanovený poměr úvazku
projektového manažera vůči realizovaným aktivitám.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace navýšení
hodnoty indikátoru 50 001 z 18 na 20. Důvodem je chybné
nastavení hodnoty s ohledem na pravidla daná výzvou. V souladu
s textem výzvy žadatel v žádosti o podporu (Popis klíčové aktivity)
stanovil kapacitu zařízení dle předpokládaného počtu přihlášených
dětí a v souladu s nastaveným úvazkem pečujících osob pro tuto
aktivitu i v souladu s podlahovou plochou zvolených prostor. V
případě realizace aktivity A (dětský klub) i B (příměstský tábor) měl
ale žadatel stanovit cílovou hodnotu indikátoru 50 001 Kapacita
zařízení péče o dítě uvedením vyšší hodnoty. Pro tento projekt
žadatel cílovou hodnotu indikátoru stanovil jako kapacitu prostor
pro realizaci aktivity A (dětský klub), ačkoli kapacita prostor pro
realizaci aktivity B (příměstský tábor) je o 2 místa vyšší. Tento
postup neodpovídá pravidlům daným výzvou.
Celkové krácení o 106 212,96 Kč včetně paušálu 40 %.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

81

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016423

Žadatel

MAS Hanácké Království, z.s.

Název projektu

Letní prázdninové tábory pro Bystřičku a Hanácké Království

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 053 708,00

Body z věcného hodnocení

73,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

3

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

0

0

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

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 053 708,00
Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace snížení
hodnoty indikátoru 60 000 ze 409 na 270. Důvodem je plánovaná
kapacita prostor pro realizaci klíčových aktivit. Příměstské tábory
mají kapacitu 402. Žadatel nebere v potaz opakovanou účast
podpořených osob, navíc i v dotazníkovém šetření rodiče uvedli, že
se děti zúčastní 2 až 3 táborů. Vzhledem k tomu je třeba ponížit
hodnotu indikátoru o třetinu. S ohledem na kapacitu příměstského
tábora výběrová komise považuje dosažení celkového počtu
účastníků ve výši 409 za rizikové.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace zvýšení
hodnoty indikátoru 50 001 ze 44 na 402. Důvodem je chybné
nastavení hodnoty s ohledem na pravidla daná výzvou. Žadatel
uvádí popis indikátorů projektu nesprávně. Hodnotu indikátoru
50 001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení žadatel stanovil jako průměrnou, ale tato
hodnota by měla vycházet z minimální kapacity jednotlivých
zařízení, což je dle přehledové tabulky žadatele hodnota 402 míst.
Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace úpravu
začátku harmonogramu realizace projektu z 3. 5. 2021 na
1. 5. 2021. Důvodem je efektivní administrace projektu vzhledem k
podávání zpráv o realizaci a vykazování přímých osobních nákladů.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

82

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016394

Žadatel

O děti postaráno z.s.

Název projektu

Dětský klub a příměstské tábory – O děti postaráno

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 657 188,8

Body z věcného hodnocení

73,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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 zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 520 478,80
Krácení na položkách:
1.1.1.1 Pečující osoba – dětský klub 1 – krátit počet jednotek o 1
na 17. Celkově se položka sníží z 585 900,00 Kč
na 553 350,00 Kč. Důvodem snížení počtu jednotek je
nehospodárnost položky. Pro realizaci dětského klubu stačí
na přípravu pouze jeden měsíc u jedné pečující osoby.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.2 Pečující osoba – dětský klub 2 – krátit počet jednotek o 2
na
16.
Celkově
se
položka
sníží
z 585 900,00 Kč
na 520 800,00 Kč. Důvodem snížení počtu jednotek je
nehospodárnost položky. Pro realizaci dětského klubu stačí
na přípravu pouze jeden měsíc u jedné pečující osoby.
Výběrová komise upozorňuje na změnu výše zákonných odvodů
z mezd odváděných za zaměstnavatele. Aktuálně činí 33,8 % nikoli
34 %.
Celkové krácení o 136 710,00 Kč včetně paušálu 40 %.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

83

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016384

Žadatel

SERENDIPITY z.s.

Název projektu

Podpora péče o děti na 1. stupni ZŠ v době mimo školní
vyučování v Přerově a Ostravě

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 730 841,80

Body z věcného hodnocení

72,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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 zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 730 841,80

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

84

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016350

Žadatel

Městys Cerhenice

Název projektu

Příměstské dětské tábory v ABAškolce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 790 471,60

Body z věcného hodnocení

71,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

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

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 128 618,80

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Krácení a přesun na položkách:
1.1.1.1 Projektový manažer – krátit počet jednotek o 8 na 18.
Jednotková cena zůstane 59 094,00 Kč. Celková výše se oproti
původní položce změní z 1 536 444,00 Kč na 1 063 692,00 Kč.
Důvodem snížení počtu jednotek je nehospodárnost položky
vzhledem k povaze klíčových aktivit, které probíhají pouze v letních
měsících (6 měsíců realizace + 12 měsíců příprava).
Výběrová komise upozorňuje na změnu výše zákonných odvodů z
mezd odváděných za zaměstnavatele. Aktuálně činí 33,8 % nikoli
34 %.
Celkové krácení o 661 852,80 Kč včetně paušálu 40 %.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

85

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016374

Žadatel

Rodinné centrum Kulihrášek, z.s.

Název projektu

Volnočasový klub Kulihrášek

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 257 900,80

Body z věcného hodnocení

71,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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 zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 089 060,80

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Krácení na položkách:
1.1.1.1 Plat pečovatelka hlavní – krátit jednotkovou cenu položky
o 5 025,00 Kč na 35 175,00 Kč. Celková výše položky se změní
z 964 800,00 Kč na 844 200,00 Kč. Důvodem je nadhodnocení
položky příjemcem. Výše úvazku pečující osoby neodpovídá
provozní době dětského klubu.
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Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace snížení
hodnoty indikátoru 50 001 ze 36 na 20. Důvodem je chybné
nastavení hodnoty s ohledem na pravidla daná výzvou. V souladu
s textem výzvy žadatel v žádosti o podporu stanovil kapacitu
zařízení dle předpokládaného počtu přihlášených dětí a v souladu
s nastaveným úvazkem pečujících osob pro tuto aktivitu i v souladu
s podlahovou plochou zvolených prostor. V případě realizace
aktivity A (dětský klub) i B (příměstský tábor) měl ale žadatel
stanovit cílovou hodnotu indikátoru 50 001 Kapacita zařízení péče
o dítě uvedením vyšší hodnoty. Pro tento projekt žadatel cílovou
hodnotu indikátoru stanovil součtem kapacit prostor pro realizaci
aktivit A i B. Tento postup neodpovídá pravidlům daným výzvou.
Výběrová komise upozorňuje na změnu výše zákonných odvodů z
mezd odváděných za zaměstnavatele. Aktuálně činí 33,8 % nikoli
34 %.
Celkové krácení o 168 840,00 Kč včetně paušálu 40 %.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

86

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016170

Žadatel

Happy Care Centre, z.s.

Název projektu

Klubík a příměstské tábory Happy Eduard

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 559 174,80

Body z věcného hodnocení

70,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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 zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 559 174,80

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace snížení
hodnoty indikátoru 60 000 ze 138 na 132. Důvodem je chybný
výpočet hodnoty indikátoru. Žadatel nepočítá s variantou, že
pečující osoby budou zároveň pečovat o své vlastní děti.
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Výběrová komise stanovuje jako podmínku pro poskytnutí podpory
úpravu popisu (příloha Zdůvodnění potřebnosti) a následné
realizace příměstských táborů. Pravidla výzvy neumožňují, aby
v rámci projektu byly realizovány činnosti spojené se vzděláváním,
tedy ani není možné, aby příměstské tábory byly zaměřeny na
výuku anglického jazyka v průběhu celodenního programu. (Výzva
č. 107 s názvem Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni
základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město
Prahu, kapitola 4.1 odst. 2: „Projekt nesmí obsahovat výuku a
doučování školních předmětů včetně cizích jazyků, ani nahrazovat
zájmové či sportovní kroužky, tj. projekt nesmí být jednostranně
zaměřen.“)
Výběrová komise upozorňuje na změnu výše zákonných odvodů z
mezd odváděných za zaměstnavatele. Aktuálně činí 33,8 % nikoli
34 %.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

87

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016312

Žadatel

Spolek Kristýnka, z.s.

Název projektu

Dětský klub a příměstské tábory Kristýnka II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 475 743,80

Body z věcného hodnocení

70,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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 zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 164 462,20

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Krácení na položkách:
1.1.2.04 Doprovod Český Těšín (467 dnů provozu x 2,5 hodin
denně) – krátit počet jednotek o 352 na 816. Celková výše položky
se změní z 317 696,00 Kč na 221 952,00 Kč. Důvodem je
nedodržení podmínky výzvy, která stanoví limit na osobní náklady
pečujících osob v rámci aktivity C – Doprovod dětí. Náklady na tuto
klíčovou aktivitu nesmí činit více než 10 % přímých osobních
nákladů.
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1.1.2.07 Doprovod Chotěbuz (467 dnů provozu x 2,5 hodin
denně) – krátit počet jednotek o 352 na 816. Celková výše položky
se změní z 317 696,00 Kč na 221 952,00 Kč. Důvodem je
nedodržení podmínky výzvy, která stanoví limit na osobní náklady
pečujících osob v rámci aktivity C – Doprovod dětí. Náklady na tuto
klíčovou aktivitu doprovod dětí nesmí činit více než 10 % přímých
osobních nákladů.
1.1.3.04 Doprovod Český Těšín (97 dnů provozu x 2,5 hodin
denně) – krátit počet jednotek o 76 na 167. Celková výše položky
se změní z 49 329,00 Kč na 33 901,00 Kč. Důvodem je nedodržení
podmínky výzvy, která stanoví limit na osobní náklady pečujících
osob v rámci aktivity C – Doprovod dětí. Náklady na tuto klíčovou
aktivitu doprovod dětí nesmí činit více než 10 % přímých osobních
nákladů.
1.1.3.07 Doprovod Chotěbuz (97 dnů provozu x 2,5 hodin
denně) - krátit počet jednotek o 76 na 167. Celková výše položky
se změní z 49 329,00 Kč na 33 901,00 Kč. Důvodem je nedodržení
podmínky výzvy, která stanoví limit na osobní náklady pečujících
osob v rámci aktivity C – Doprovod dětí. Náklady na tuto klíčovou
aktivitu doprovod dětí nesmí činit více než 10 % přímých osobních
nákladů.
Celkové krácení o 311 281,60 Kč včetně paušálu 40 %.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

88

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016334

Žadatel

Střední škola, základní škola a mateřská škola Monty School

Název projektu

MONTY SCHOOL – Zařízení péče o děti a příměstské tábory

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 317 084,00

Body z věcného hodnocení

70,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

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

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 317 084,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Bez stanovení dalších podmínek realizace.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

89

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016404

Žadatel

Šikovné ručičky,z.s.

Název projektu

Dětský klub Šikovné ručičky

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 462 208,42

Body z věcného hodnocení

70,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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 zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 462 208,42

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace úpravu
rozpočtové položky 1.1.2.2 Pečující osoba – Příměstský tábor
tak, aby jednotková cena byla 293 407,50 Kč a počet jednotek
1. Celková výše položky se nemění, činí 293 407,50 Kč. Důvodem
je přehlednost a ulehčení následné administrace projektu.
Výběrová komise upozorňuje, že při administraci projektu je možné
si nárokovat v rámci způsobilých výdajů pouze hodiny, které
odpovídají provozní době zařízení + navíc hodinu na přípravu
u jedné pečující osoby v zařízení.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

90

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016407

Žadatel

Lesní klubík Liščátka Hodonín, z.s.

Název projektu

Posílení kapacit pro mimoškolní aktivity dětí ve městě Hodoníně a
okolí.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 519 210,40

Body z věcného hodnocení

69,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

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 zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 454 460,40
Krácení na položkách:
1.1.3.1 Asistent pro děti se specifickými potřebami – krátit
jednotkovou cenu položky o 37,00 Kč na 203,00 Kč. Celková výše
položky se mění ze 120 000,00 Kč na 101 500,00 Kč. Důvodem je
krácení na mzdu v čase a místě obvyklou dle přílohy č. 3 výzvy.
Tato položka je příjemcem nadhodnocena.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.3.2 Pedagog volného času pro menší akce a krátké akce –
krátit jednotkovou cenu položky o 37,00 Kč na 203,00 Kč. Celková
výše položky se mění ze 180 000,00 Kč na 152 250,00 Kč.
Důvodem je krácení na mzdu v čase a místě obvyklou dle přílohy
č. 3 výzvy. Tato položka je příjemcem nadhodnocena.
Výběrová komise stanovuje jako podmínku realizace snížení
hodnoty indikátoru 60 000 ze 120 na 80. Důvodem je chybné
nastavení hodnoty s ohledem na kapacitu zařízení. Příměstské
tábory mají kapacitu 25 a dětské kluby 17 ráno a 30 odpoledne.
Dosažení celkového počtu účastníků 120 považuje výběrová
komise za rizikové s ohledem na pravidla pro výpočet dosažení
hodnoty indikátoru (bagatelní podpora, účast stejných dětí na
aktivitě příměstský tábor a dětský klub).
Celkové krácení o 64 750 Kč včetně paušálu 40 %.
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V.
Č.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Přehled projektů doporučených k financování:
Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

Max. celkové
způsobilé
výdaje
projektu v Kč

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016267
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016331
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016353
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016330

Chci práci i rodinu IV.

Brandýský Matýsek z.s.

3 400 056,80

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016318

Dětský klub a příměstské
tábory Nelumbo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016320
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016344

Dětský klub a příměstské
tábory Zdiby
Sousedská výpomoc
rodičům v Pátku pokračuje
Dětský klub a Příměstský
tábor - ZŠ Břeclav, Slovácká
40
Dětský klub a příměstské
tábory - VESELÉ KROKY

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016405

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016414
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
10.
19_107/0016293
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
11.
19_107/0016321
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
12.
19_107/0016328
9.

13.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016337

14.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016406

15.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016424

16.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016290

17.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016319

18.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016329

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016409
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
20.
19_107/0016335
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
21.
19_107/0016389
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
22.
19_107/0016355
19.

Podpora rodičů dětí na 1. st. Základní škola Comenia
ZŠ Comenia v Chrudimi
s.r.o.
Komunitní škola Kašava,
Dětský klub II.
z. s.
OPEN Family

ITveSkole.cz, o.p.s.

5 327 424,20
2 164 761,20
5 902 935,74

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A
MATEŘSKÁ ŠKOLA
2 592 688,00
NELUMBO Education,
o.p.s.
SHM Klub Praha a Zdiby,
2 582 496,00
z. s.
Obec Pátek

3 496 645,60

Základní škola Břeclav,
Slovácká 40, příspěvková 2 765 166,60
organizace
VESELÉ KROKY z.s.

2 969 646,40

Děti v akci III

Obec Zákolany

2 268 606,20

Dětský klub STUDNICE II

STUDNICE, z. s.

4 294 220,00

Spokojenost rodičů v práci a Vzdělávací centrum
v rodině na Podbořansku II. Podkrušnohoří, z.s.
Základní škola MokráDětský klub ZŠ MokráHorákov, příspěvková
Horákov
organizace
Trochu méně horké léto IV podpora rodičů v dalších
Attavena, o.p.s.
40+ školách
Celoroční péče o děti v
Mama klub Chrudim z.s.
Chrudimi II.
Základní škola Slovanka,
Podpora rodičů v péči o děti Česká Lípa, Antonína
1. stupně v České Lípě 3
Sovy 3056, příspěvková
organizace
Kostelecký dětský klub
Zdraví od malička, z.s.
Zdravíci 2
Školní klub a příměstské
tábory v KC Čtyřlístek 2021- KC ČTYŘLÍSTEK, z.ú.
2022
Dětský klub Větrník III
Naše klubovny
Příměstské tábory na území
Lašska
Příměstské tábory a dětské
kluby

Cesta pro děti z.s.

2 683 765,00
2 253 039,18

8 641 894,80
3 487 114,40

7 130 740,40

3 434 516,40
2 291 830,91
3 170 473,60

Oblastní charita Ústí nad
7 327 068,00
Labem
Junák - český skaut,
2 913 666,00
středisko. Kopřivnice, z. s
ARPITHA z.s.

3 652 728,80
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23.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016369

24.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016370

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016342
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
26.
19_107/0016365
25.

27.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016390

28.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016299

29.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016393

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016419
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
31.
19_107/0016333
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
32.
19_107/0016262
30.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
33.
19_107/0016315

34.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016367

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016304
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
36.
19_107/0016307
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
37.
19_107/0016314
35.

38.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016375

39.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016277

40.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016326

41.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016340

42.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016352

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016354
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
44.
19_107/0016391
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
45.
19_107/0016324
43.

Zařízení péče o děti na 1.
stupni základních škol Kluby Nenuda
"Pracující rodiče" aneb
dětský klub a příměstské
tábory na ZŠ Budišov
Dětský klub a příměstský
tábor Budíček 3
Spokojenost rodičů v práci a
rodině na Žatecku II.
Ve škole i po škole: dětský
klub Pomocníček na ZŠ
Bernartice II

Ecce Homo Šternberk,
z.s.

3 058 738,48

Základní škola Budišov příspěvková organizace

2 375 404,92

Rodinné centrum
Budíček, z. s.
Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří, z.s.
Základní škola a
Mateřská škola,
Bernartice, okres Trutnov
Komunitní centrum
Spokojený svět - školní klub
Spokojený svět, z. ú.
Dětský klub a příměstské
Základní škola JEDNA
tábory pro žáky 1. stupně při RADOST PňovZŠ Jedna radost
Předhradí

2 508 024,40
2 683 765,00
2 615 071,20
2 666 160,00
2 607 920,00

Dětský klub Malý drak 3

Standard island, z.s.

3 463 600,00

United Svárov

Obec Svárov

5 045 231,93

Dětský klub a příměstské
tábory Rybníček

TC Staré Město, z.s.

4 058 135,20

Dětský klub Dobětice

Základní škola Ústí nad
Labem, Rabasova
3282/3, příspěvková
organizace

2 829 052,80

U Lišky Pampelišky, z.s.

5 803 140,00

Expra z. ú.

2 267 736,24

Lišky Pampeliška rodičům
aneb péče o děti mimo
školní výuku 2
Dětský klub a příměstské
tábory Hvozdná
Dětský klub Šumaváček

PROSPERITA Písek, z.s. 2 789 640,00

Pro rodiče na Chomutovsku
a Mostecku

Vzdělávací centrum
Genesia, zapsaný spolek
Základní škola a
Školní klub 2 pro děti 1.
Mateřská škola, Hradec
stupně v Úprkovce
Králové, Úprkova 1
Podpora zařízení péče o
Základní škola a
děti na ZŠ a MŠ Lánov a ZŠ Mateřská škola, Lánov,
Semily
okres Trutnov
Dětský klub a příměstské
CENTRUM PRO
tábory v Centru pro všechny VŠECHNY, spolek
Hluboká v pohybu Dětský klub - Dům v
sportovní a kulturní
pohybu
spolek
Dětský klub Planeta
PLANETA - Montessori
Montessori a příměstské
základní škola s.r.o.
tábory
Zařízení péče o děti na 1.
Obec Dobříkov
stupni ZŠ - Dobříkov

5 004 519,80
3 340 556,80

4 505 824,40
2 849 381,92
5 213 194,56

3 170 839,00
2 508 800,00

Dětský klub Volyňka

Portus Prachatice, o.p.s.

Dětský klub Prosperita
Písek

PROSPERITA Písek, z.s. 2 101 120,00

2 280 180,00
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46.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016402

47.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016412

48.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016425

49.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016327

50.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016399

51.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016325

52.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016348

53.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016415

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016305
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
55.
19_107/0016336
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
56.
19_107/0016351
54.

57.

VI.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016368

Dětský klub a příměstské
tábory v Táborském
soukromém gymnáziu a ZŠ

Táborské soukromé
gymnázium a Základní
škola, s.r.o.
Základní škola
T.G.Masaryka a
Dětský klub - Horní Bečva
mateřská škola Horní
Bečva, okres Vsetín
Základní škola a
Dětský klub a příměstské
Mateřská škola Kpt.
tábory pro Základní školu
Otakara Jaroše Louny,
Otakara Jaroše Louny
28. října 2173,
příspěvková organizace
Spokojenost rodičů v práci a Vzdělávací centrum
rodině na Rakovnicku II.
Podkrušnohoří, z.s.
Základní škola a
Pečujeme o děti na ZŠ v
Mateřská škola Úsov,
Úsově
příspěvková organizace
Rozšíření možnosti péče o
děti v Klimkovicích a okolí
Centrum volného času
formou dětského klubu a
MOZAIKA Klimkovi
příměstských táborů IV
Zařízení péče pro děti na
Fakultní základní škola
FZŠ Ústí nad Labem a
Ústí nad Labem, České
příměstské tábory při
mládeže 230/2,
základních školách
příspěvková organizace
Základní škola H.
Sienkiewicze s polským
Dětský klub a příměstské
jazykem vyučovacím
tábory v ZŠ Jablunkov
Jablunkov, příspěvková
organizace

2 139 427,50

3 310 440,00

2 166 307,50

2 309 580,00
2 949 624,16

5 318 290,84

2 654 744,40

2 152 867,50

Dětský klub II

Základní škola Králíky

2 250 374,00

Dětský klub a příměstské
tábory

Aktivní rozvoj o.p.s.

2 596 532,40

Kvalifikační a personální
agentura, o. p. s.
Základní škola Křižany Dětský klub pro ZŠ Křižany Žibřidice, okres Liberec,
Žibřidice
příspěvková organizace
Znovu s Kapou za zábavou

2 821 331,80
2 422 239,47

Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů:

Č.

Registrační číslo

Název projektu

1.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016261

Rozšíření poskytovaných
služeb rodičům žáků
mladšího školního věku

2.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016356

3.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016377

4.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016385

Letní příměstské tábory s
ČÁPEM (2021-2022)
Podpora zaměstnanosti
rodičů v Ústeckém kraji Dětský klub MOLEKULA 2
Péče o děti I. stupně
základní školy ve správním
obvodu ORP Pohořelice III.

Žadatel
Základní škola s
rozšířenou výukou jazyků,
Liberec, Husova 142/44,
příspěvková organizace
obecně prospěšná
společnost ČAP

Max. celkové
způsobilé
výdaje
projektu v Kč
3 796 460,64

2 858 800,00

Rodinné centrum
2 334 841,60
Pohádková chaloupka, z.s.
Město Pohořelice

4 857 857,20
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5.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016397

Dětský klub a příměstské
tábory - SUNRISE

6.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016254

Dětský klub v Krupce

7.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016359

Dětský klub a příměstské
tábory Slavičín

8.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016371

Dětský klub a příměstské
tábory s Horizontem

9.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016358

Školní klub Svět

10.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016400

Doma i v práci stále v
pohodě II

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
11.
19_107/0016386
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016347
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016361
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016164
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016264
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016411
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016381
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016346
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016383
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016357
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016362

22. CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016423
23.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016394

24.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016384

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016350
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
26.
19_107/0016374
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
27.
19_107/0016170
25.

Dětský klub a příměstské
tábory v ZŠ Kamenický
Šenov a ZŠ TGM
Chroustovice

SUNRISE evropský
nadační fond
Biskupské gymnázium,
Základní škola a Mateřská
škola Bohosudov
město Slavičín
Středisko volného času
Ivančice, příspěvková
organizace
Vzdělávací a kulturní
centrum Svět Chomutov,
z. s.
Základní škola a mateřská
škola Pozořice,
příspěvková organizace
Lepší zítřky z.s.

3 160 225,60
2 508 262,40
2 965 967,20
3 521 705,60

4 692 632,00

3 447 374,90

2 211 012,16

Školní klub a příměstské
tábory ZŠ Klíč

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE
Základní škola a Mateřská
škola Klíč s.r.o.

Klubík 3

Klubíčko Kroměříž, z. s.

2 256 744,00

Dětský klub a Příměstský
tábor "MOSTÍK - III."

Naděje - M, o.p.s.

4 396 175,00

Dětské kluby KLÁSEK II

Domovy KLAS, o.p.s.

2 648 562,00

Příměstské tábory v regionu
Náchodska
Dětský klub Lupínek (2020 2022)

Místní akční skupina
Stolové hory, z. s.

3 032 400,00

Lupínek z.s.

2 290 890,00

Dětský klub RYBIČKA II.

Rybička Teplice, z.s.

2 670 920,00

Lék na nudu

Základní škola Dobřany,
příspěvková organizace
AMA SCHOOL - základní
AMA School - škola pro
škola a mateřská škola
celou rodinu
montessori o.p.s.
Letní prázdninové tábory pro MAS Hanácké Království,
Bystřičku a Hanácké
z.s.
Království
Dětský klub a příměstské
O děti postaráno z.s.
tábory - O děti postaráno
Podpora péče o děti na 1.
stupni ZŠ v době mimo
SERENDIPITY z.s.
školní vyučování v Přerově
a Ostravě
Příměstské dětské tábory v
Městys Cerhenice
ABAškolce
Rodinné centrum
Volnočasový klub Kulihrášek
Kulihrášek, z.s.
Klubík a příměstské tábory
Happy Care Centre, z.s.
Happy Eduard
Dětský klub ZŠ Dobřany III.

7 002 455,60
2 230 905,60

3 385 943,40
2 156 896,00

3 053 708,00
2 520 478,80

3 730 841,80

2 128 618,80
3 089 060,80
2 559 174,80
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28.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016312

29.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016334

30.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016404

31.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016407

VII.
Č.
1.
2.
3.

Registrační číslo
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016341
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016309
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016313
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016349

5.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016244

6.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016360

7.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016298

8.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016306

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Spolek Kristýnka, z.s.

7 164 462,20

Střední škola, základní
škola a mateřská škola
Monty School

2 317 084,00

Dětský klub Šikovné ručičky

Šikovné ručičky,z.s.

2 462 208,42

Posílení kapacit pro
mimoškolní aktivity dětí ve
městě Hodoníně a okolí.

Lesní klubík Liščátka
Hodonín, z.s.

2 454 460,40

Přehled projektů nedoporučených k financování

4.

9.

Dětský klub a příměstské
tábory Kristýnka II
MONTY SCHOOL - Zařízení
péče o děti a příměstské
tábory

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016316
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016426
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016294
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016428
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016401
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016403
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016413
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016345
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016364
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016387

Název projektu
Dětský klub na ZŠ Jižní
předměstí Rokycany III.
Dětský klub a příměstské
tábory ZŠ Na Radosti II.
Dětský klub a příměstské
tábory INSPIRACE
Rodiče mohou pracovat jejich školáci tráví volný čas
efektivně a v bezpečí
Vodňanský dětský klub
"Rybka" II.
Zlepšení postavení rodičů
na trhu práce skrz podporu
hlídání dětí
Zařízení péče o děti a
příměstské tábory Spolku
Svobodná rodina
DĚTSKÝ KLUB ANEB
ŘEMESLO, SPORT,
HUDBA OČIMA DĚTÍ
Školní klub Comenius

Žadatel
Základní škola Jižní předměstí Rokycany,
příspěvková organizace

Prázdniny s námi
Klubík Bublinka

Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky,
okres Zlín, příspěvková organizace
DOBRÁ 3000 z.s.

Dětský klub Rokycánek

RomPraha, z. s.

Základní škola Na Radosti
Centrum Inspirace, z.ú.
Ústav ROZUMu, z. ú.
MAS Vodňanská ryba, z.s.
Základní škola PRIGO, s.r.o.
Spolek Svobodná rodina
Spolek – sport, zábava pro děti a dospělé KDYŽ NEMŮŽEŠ TAK PŘIDEJ VÍC
Základní škola Comenius

Dětský klub a příměstské
Klub sportovního tance Swing Kroměříž,
tábory KTS Swing Kroměříž, z.s.
z.s.
Dětský klub v České Skalici Modelářské centrum z.s.
Školní klub RADKA Kadaň

RADKA z. s.

Prázdniny s Tramtáryjí

Středisko volného času Svitavy

Zařízení péče o děti TJ
Sokol Nové Veselí
Podpora zařízení péče o
děti na 1. stupni ZŠ Čáslav
Sadová

Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí
Základní škola Čáslav, Sadová 1756,
okres Kutná Hora
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CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016302
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
20. 19_107/0016196
19.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
21. 19_107/0016379
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016338
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016398
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016163
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016322
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016272
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016427
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016273
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016332
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016378
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016392
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016416

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
19_107/0016421
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
34.
19_107/0016317
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
35.
19_107/0016376
33.

Rozdejchánky SI
Rodinné centrum Mozaika Zařízení péče o děti 1.
stupně ZŠ
Dětský klub a příměstské
tábory v ZŠ Waldorfská
Pardubice
Příměstské tábory ve
Zbraslavi
Dětský klub LiNK

Schrödingerův institut Varnsdorf - středisko
volného času pro Šluknovský výběžek
MOZAIKA rodinné centrum z.s.
Základní škola Waldorfská Pardubice,
Gorkého 867
Obec Zbraslav
LiNK - generations, z.ú.

Příměstský tábor Tsunami

Spolek VLNKA

Táborový expres

Experance, z.s.

Pomáháme rodičům - škola
Klas
Příměstské tábory na
Humpolecku a Pelhřimovsku
Pomáháme rodičům Levínek
Bělásek

Základní škola a mateřská škola KLAS
s.r.o.
Mateřská škola Bambi kindergarten
Levínek Olešnice z.s.
Mateřské centrum Bělásek z.s.

Dětský klub Šance pro Tebe Šance pro Tebe, z.s.
Příměstské tábory V Liberci
iQLANDIA a TPH
Příměstské a pobytové
tábory se zaměřením na
Judo, sebeobranu
Příměstské tábory Sluníčko
v Brně
Pomáháme rodičům

IQLANDIA, o.p.s.

Právo na změnu

infinity - progress z.s.

E-commerce & Tech cluster, z.s.
Mateřská škola a základní škola Sluníčko Montessori, s.r.o.
VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s.

Důvody nedoporučení projektů k financování jsou k projektům v řádcích č. 1 a 2 uvedeny
v části IV. tohoto zápisu (Závěry z projednávání žádostí). U ostatních řádků byla důvodem
nedoporučení k financování skutečnost, že tyto projekty nebyly vzhledem k dosaženému
bodovému zisku z věcného hodnocení projektů výběrovou komisí projednávány; na
projednávání byly zařazeny pouze projekty, které ve věcném hodnocení dosáhly vyššího
bodového zisku.
VIII.


Přílohy:
Prezenční listina / prezenční listiny
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Soulad zápisu s průběhem a výsledky jednání potvrzuje:
Zástupce sekretariátu výběrové komise

Předseda / místopředseda výběrové
komise

Datum

2. 11. 2020

Datum

2. 11. 2020

Jméno

Zuzana

Jméno

Lukáš

Příjmení

Hácha Pocová

Příjmení

Müller

Podpis

Digitálně podepsal

Mgr. Zuzana Mgr. Zuzana Pocová
Datum: 2020.11.02
Pocová
11:44:56 +01'00'

Podpis

Lukáš
Müller

Digitálně podepsal Lukáš Müller
Datum: 2020.11.02 12:26:32 +01'00'
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