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

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_20_137

Vyhlašovatel

MPSV, Odbor realizace programů ESF –
sociální začleňování

Název investiční priority

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

Alokace na výzvu v Kč

30.000.000 Kč

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

500.000 Kč

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

29.500.000 Kč

II.

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

1

Počet členů výběrové komise

5

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

1. prosince 2020

Čas jednání (od – do)

9:30 – 12:00

Místo jednání

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

Předsedající jednání

Ing. Veronika Daňková

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 – viz výše v části Přehled uskutečněných jednání.
Osoba, která školení provedla: Ing. Veronika Daňková (školení přítomných členů),
Ing. Tereza Pavlíková (představení výzvy).

Strana: 1 z 19

Závěry z projednávání žádostí:

IV.

Informace o žádosti
Pořadové číslo1

1

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017059

Žadatel

Khamoro o.p.s.

Název projektu

Budování kapacity romské organizace Khamoro o.p.s.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 901 632,00

Body z věcného hodnocení

95,63

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
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Očíslovat klíčové aktivity pořadovým číslem, aby došlo k provázání popisů v jednotlivých
částech žádosti.

•

Upozornění - činnosti hrazené z osobních nákladů mohou zahrnovat pouze činnosti výzvou
definované. Finanční a personální řízení projektu, publicita, evaluace a další činnosti výzvou
nedefinované spadají do paušálu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 901 632,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti

1

Pořadové číslo

2

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017064

Žadatel

Romská zaměstnanecká agentura v ČR

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Název projektu

Akcelerátor profesionalizace romských a proromských NNO
v oblasti zaměstnanosti, odborné vzdělanosti a podnikání

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 180 000,00

Body z věcného hodnocení

91,25

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
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Očíslovat klíčové aktivity pořadovým číslem, aby došlo k provázání popisů v jednotlivých
částech žádosti.

•

V popisu cílové skupiny upravit zřejmou chybu v psaní a nahradit slovo "neromské" za
"proromské" v první větě. Cílovou skupinou projektu mohou být pouze zaměstnanci
romských a proromských NNO.

•

V závislosti na krácení zkontrolovat a upravit hodinové sazby a popis procentního zapojení
do jednotlivých klíčových aktivit u pozice Koordinátora a obou expertů v celé žádosti.

•

Pro přehlednost doplnit schválený měsíční úvazek jednotlivých pozic do sloupce "Měrná
jednotka - individuální" v rozpočtu projektu.

•

Upozornění - činnosti hrazené z osobních nákladů mohou zahrnovat pouze činnosti výzvou
definované. Finanční a personální řízení projektu, publicita, evaluace a další činnosti výzvou
nedefinované spadají do paušálu.

•

Provést krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou.

Položka

Popis položky

1.1.2.1

Koordinátor
projektových aktivit

1.1.1.1

Koordinátor
projektových aktivit

1.1.2.2

Expert I

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Položka koordinátora s úvazek 0,75 je
zařazena mezi dohody o pracovní
1 440 000,00
0,00
činnosti, tato forma však umožňuje
maximálně poloviční úvazek. Položka je
převedena mezi pracovní smlouvy.
Přesun z položky 1.1.2.1: Položka
koordinátora s úvazek 0,75 je zařazena
mezi dohody o pracovní činnosti, tato
-1 440 000,00 1 440 000,00
forma však umožňuje maximálně
poloviční úvazek. Položka je převedena
mezi pracovní smlouvy.
Požadovaný úvazek 0,75, 54.000
Kč/měsíc. Dle popisu rozsahu činností
u této pozice a jejího působení po celou
dobu realizace projektu a dle rozsahu KA
je požadovaný úvazek 0,75
nadhodnocený. Dochází proto k ponížení
432 000,00
864 000,00
úvazku na 0,5.
Zachycení v rozpočtu: 36.000 Kč
měsíční sazba odpovídající 0,5 úvazku x
24 jednotek/měsíců = 864.000 Kč
zůstatek na položce.
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1.1.2.3

Expert II

432 000,00

432 000,00

Požadovaný úvazek 0,5, 36.000
Kč/měsíc. Dle popisu rozsahu činností u
této pozice a jejího působení po celou
dobu realizace projektu a dle rozsahu KA
je požadovaný úvazek 0,5
nadhodnocený. Dochází proto k ponížení
úvazku na 0,25.
Zachycení v rozpočtu: 18.000 Kč
měsíční sazba odpovídající 0,25 úvazku
x 24 jednotek/měsíců = 432.000 Kč
zůstatek na položce.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 970 400,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017063

Žadatel

Romano jasnica, spolek

Název projektu

Rozvoj organizace

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 333 520,00

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
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Očíslovat klíčové aktivity pořadovým číslem, aby došlo k provázání popisů v jednotlivých
částech žádosti.

•

Pro přehlednost doplnit schválený měsíční úvazek jednotlivých pozic do sloupce "Měrná
jednotka - individuální" v rozpočtu projektu.

•

Upozornění - činnosti hrazené z osobních nákladů mohou zahrnovat pouze činnosti výzvou
definované. Finanční a personální řízení projektu, publicita, evaluace a další činnosti výzvou
nedefinované spadají do paušálu.

Závěr
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Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 333 520,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k
podmínkami.

podpoře s

výše uvedenými

Informace o žádosti
Pořadové číslo

4

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017061

Žadatel

IQ Roma servis, z.s.

Název projektu

Romové pro Evropu - budování kapacit IQ Roma servisu pro
strategickou a monitorovací činnost

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 455 632,00

Body z věcného hodnocení

85,00

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
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Do textu KA1 a KA2 (případně i do přílohy č. 5 žádosti) doplnit konkrétní popis způsobu
zapojení do stávajících platforem, výborů a komisí.

•

Do textu příslušné KA doplnit informace o zapojení nebo vytvoření platformy, která je
avizována v anotaci projektu, případně sousloví "vytvoření platformy" z anotace projektu
odstranit.

•

Pro přehlednost doplnit schválený měsíční úvazek jednotlivých pozic do sloupce "Měrná
jednotka - individuální" v rozpočtu projektu.

•

Upozornění - činnosti hrazené z osobních nákladů mohou zahrnovat pouze činnosti výzvou
definované. Finanční a personální řízení projektu, publicita, evaluace a další činnosti výzvou
nedefinované spadají do paušálu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 455 632,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

5

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017051

Žadatel

Slovo 21, z. s.

Název projektu

Budování kapacit romských a proromských aktérů pro zapojení do
přípravy a implementace programů na místní úrovni

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 678 200,00

Body z věcného hodnocení

83,75

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
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Pro přehlednost doplnit schválený měsíční úvazek jednotlivých pozic do sloupce "Měrná
jednotka - individuální" v rozpočtu projektu.

•

Z důvodu zvýšení přehlednosti a zjednodušení administrace seřadit jednotlivé KA do
správného pořadí.

•

Upozornění - činnosti hrazené z osobních nákladů mohou zahrnovat pouze činnosti výzvou
definované. Finanční a personální řízení projektu, publicita, evaluace a další činnosti výzvou
nedefinované spadají do paušálu.

•

Provést krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek
na
položce

1.1.1.1. Koordinátor projektu 324 000,00 972 000,00

Odůvodnění
Součástí pracovní náplně Koordinátor
projektových aktivit je dle žádosti i
"předkládání monitorovacích
zpráv a reportů apod.", které spadá dle
pravidel výzvy č.137 do paušálu.
Kráceno z 1,0 na 0,75 úvazku.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 224 600,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

6

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017065

Žadatel

RomPraha, z. s.

Název projektu

Profesionalizace romských organizací

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 696 580,00

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
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Provést revizi indikátorů: nastavit hodnotu indikátoru 62600 na nulu, indikátor se bude plnit
až v průběhu realizace projektu. Z popisu indikátoru 60000 odstranit dobrovolníky, kteří
nejsou cílovou skupinou výzvy 137.

•

Zkrátit název KA6, aby nebyl tak dlouhý: Participace členů platformy romských
a proromských NNO RomPraha na Poradním sboru pro záležitosti romské menšiny hl. m.
Prahy a dalších pracovních skupinách jednotlivých městských částí (zejména MČ
3,5,7,8,9,14, se kterými již spolupracujeme). Nový název: Participace členů platformy
romských a proromských NNO

•

Pro přehlednost doplnit schválený měsíční úvazek jednotlivých pozic do sloupce "Měrná
jednotka - individuální" v rozpočtu projektu.

•

Upozornění - činnosti hrazené z osobních nákladů mohou zahrnovat pouze činnosti výzvou
definované. Finanční a personální řízení projektu, publicita, evaluace a další činnosti výzvou
nedefinované spadají do paušálu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 696 580,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k
podmínkami.

podpoře s

výše uvedenými

Informace o žádosti
Pořadové číslo

7

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017062
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Žadatel

Romodrom o.p.s.

Název projektu

Budování kapacit k efektivnější spolupráci

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

8 417 920,00

Body z věcného hodnocení

67,50

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
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav žádosti
o podporu před vydáním právního aktu:
•

Provést revizi indikátorů, doplnit popis hodnoty indikátoru 60000 včetně informace, jakou konkrétní
podporu tyto osoby obdrží, včetně časové dotace.

•

Vymazat z názvu všech pozic text uvedený v závorce: (popis činnosti viz příloha Podrobný popis
projektu a cílové skupiny), aby názvy pozic v rozpočtu nebyly tak dlouhé.

•

Přejmenovat pozice Člen platformy 3, 4 a 5 tak, aby pořadové číslo člena odpovídalo koncovému číslu
kódu položky (např. Člen platformy 4 bude na položce 1.1.2.4)

•

Pro přehlednost doplnit schválený měsíční úvazek jednotlivých pozic do sloupce "Měrná jednotka individuální" v rozpočtu projektu.

•

Upozornění - činnosti hrazené z osobních nákladů mohou zahrnovat pouze činnosti výzvou
definované. Finanční a personální řízení projektu, publicita, evaluace a další činnosti výzvou
nedefinované spadají do paušálu.

•

Provést krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou.

Položka

1.1.1.1

Popis položky

Koordinátor
projektových aktivit
(popis činnosti viz
příloha Podrobný
popis projektu a cílové
skupiny)

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Žadatel požaduje na tuto pozici plný
úvazek. Vzhledem k tomu, že v žádosti
ani v příloze není více specifikován
rozsah vykonávaných činností, jejich
časová dotace nebo alespoň
kvalifikovaný odhad, je s ohledem na
374 400,00 1 123 200,00
nízký počet podpořených osob úvazek
1,0 nadhodnocený. Na základě
kvalifikovaného odhadu zkráceno na 0,75
úvazku.
Zachycení v rozpočtu: 46.800 x 24 =
1.123.200 Kč zůstatek na položce
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1.1.1.2

1.1.1.3

Expert/Konzultant 1
(úvazek 0,5); (popis
činnosti viz příloha
Podrobný popis
projektu a cílové
skupiny)

Expert/Konzultant 2
(úvazek 0,5); (popis
činnosti viz příloha
Podrobný popis
projektu a cílové
skupiny)

388 800,00

388 800,00

388 800,00

388 800,00

1.1.1.4

Evaluátor (0,5) (popis
aktivit viz příloha
Podrobný popis
projektu a cílové
skupiny)

600 000,00

0,00

1.1.2.1

Člen platformy 1
(popis činnosti viz
příloha Podrobný
popis projektu a cílové
skupiny)

140 000,00

140 000,00

Člen platformy 2
(popis činnosti viz
příloha Podrobný
popis projektu a cílové
skupiny)

140 000,00

Člen platformy 5
(popis činnosti viz
příloha Podrobný
popis projektu a cílové
skupiny)

140 000,00

1.1.2.2

1.1.2.3

140 000,00

Žadatel požaduje na tuto pozici poloviční
úvazek. Vzhledem k tomu, že v žádosti
ani v příloze není více specifikován
rozsah vykonávaných činností, jejich
časová dotace nebo alespoň
kvalifikovaný odhad, je s ohledem na
nízký počet podpořených osob úvazek
0,5 nadhodnocený. Na základě
kvalifikovaného odhadu zkráceno na 0,25
úvazku.
Zachycení v rozpočtu: 16.200 x 24 =
388.800 Kč zůstatek na položce
Žadatel požaduje na tuto pozici poloviční
úvazek. Vzhledem k tomu, že v žádosti
ani v příloze není více specifikován
rozsah vykonávaných činností, jejich
časová dotace nebo alespoň
kvalifikovaný odhad, je s ohledem na
nízký počet podpořených osob úvazek
0,5 nadhodnocený. Na základě
kvalifikovaného odhadu zkráceno na 0,25
úvazku.
Zachycení v rozpočtu: 16.200 x 24 =
388.800 Kč zůstatek na položce
Jedná se pozici, kterou tato výzva
neumožňuje. Položka je proto vymezena
z přímých nákladů rozpočtu, úhrada mzdy
Evaluátora patří do položky 1.2 Paušální
sazba. Aktivita Evaluace je však v
projektu ponechána.
Z popisu v žádosti ani z přílohy není
jasné, jak žadatel dospěl k počtu 700
hodin. Na základě kvalifikovaného
odhadu poníženo na polovinu, tj. 350
hodin.
Zachycení v rozpočtu: 400 x 350 =
140.000 Kč zůstatek na položce.
Z popisu v žádosti ani z přílohy není
jasné, jak žadatel dospěl k počtu 700
hodin. Na základě kvalifikovaného
odhadu poníženo na polovinu, tj. 350
hodin.
Zachycení v rozpočtu: 400 x 350 =
140.000 Kč zůstatek na položce.
Z popisu v žádosti ani z přílohy není
jasné, jak žadatel dospěl k počtu 700
hodin. Na základě kvalifikovaného
odhadu poníženo na polovinu, tj. 350
hodin.

140 000,00

Zachycení v rozpočtu: 400 x 350 =
140.000 Kč zůstatek na položce.
Související: Přejmenovat pozici tak, aby
pořadové číslo člena odpovídalo
koncovému číslu kódu položky (Člen
platformy 5 bude na položce 1.1.2.5)
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1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2.8

1.1.2.9

Člen platformy 3
(popis činnosti viz
příloha Podrobný
popis projektu a cílové
skupiny)

Člen platformy 4
(popis činnosti viz
příloha Podrobný
popis projektu a cílové
skupiny)

Z popisu v žádosti ani z přílohy není
jasné, jak žadatel dospěl k počtu 700
hodin. Na základě kvalifikovaného
odhadu poníženo na polovinu, tj. 350
hodin.
140 000,00

Zachycení v rozpočtu: 400 x 350 =
140.000 Kč zůstatek na položce.
Související: Přejmenovat pozici tak, aby
pořadové číslo člena odpovídalo
koncovému číslu kódu položky (Člen
platformy 3 bude na položce 1.1.2.3)
Z popisu v žádosti ani z přílohy není
jasné, jak žadatel dospěl k počtu 700
hodin. Na základě kvalifikovaného
odhadu poníženo na polovinu, tj. 350
hodin.

140 000,00

Člen platformy 6
(popis činnosti viz
příloha Podrobný
popis projektu a cílové
skupiny)

140 000,00

Člen platformy 7
(popis činnosti viz
příloha Podrobný
popis projektu a cílové
skupiny)

140 000,00

Lektor vzdělávacích
aktivit 1 (popis
činnosti viz příloha
Podrobný popis
projektu a cílové
skupiny)

100 000,00

Lektor vzdělávacích
aktivit 2 (popis
činnosti viz příloha
Podrobný popis
projektu a cílové
skupiny)

140 000,00

100 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

100 000,00

100 000,00

Zachycení v rozpočtu: 400 x 350 =
140.000 Kč zůstatek na položce.
Související: Přejmenovat pozici tak, aby
pořadové číslo člena odpovídalo
koncovému číslu kódu položky (Člen
platformy 4 bude na položce 1.1.2.4)
Z popisu v žádosti ani z přílohy není
jasné, jak žadatel dospěl k počtu 700
hodin. Na základě kvalifikovaného
odhadu poníženo na polovinu, tj. 350
hodin.
Zachycení v rozpočtu: 400 x 350 =
140.000 Kč zůstatek na položce.
Z popisu v žádosti ani z přílohy není
jasné, jak žadatel dospěl k počtu 700
hodin. Na základě kvalifikovaného
odhadu poníženo na polovinu, tj. 350
hodin.
Zachycení v rozpočtu: 400 x 350 =
140.000 Kč zůstatek na položce.
Z popisu v žádosti ani z přílohy není
jasné, jak žadatel dospěl k počtu 500
hodin pro pozici Lektor. Není zřejmé, jak
dlouhé vzdělávání bude ani zda se ho
zúčastní více než 7 osob (hodnota
indikátoru 6 00 00). Na základě
kvalifikovaného odhadu poníženo na
polovinu, tj. na 250 hodin.
Zachycení v rozpočtu: 250 x 400 =
100.000 Kč
Z popisu v žádosti ani z přílohy není
jasné, jak žadatel dospěl k počtu 500
hodin pro pozici Lektor. Není zřejmé, jak
dlouhé vzdělávání bude ani zda se ho
zúčastní více než 7 osob (hodnota
indikátoru 6 00 00). Na základě
kvalifikovaného odhadu poníženo na
polovinu, tj. na 250 hodin.
Zachycení v rozpočtu: 250 x 400 =
100.000 Kč
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 313 120,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

8

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017055

Žadatel

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Název projektu

Zvyšování profesionality a podpora síťování romských a
proromských NNO a spolupracujících subjektů

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 078 880,00

Body z věcného hodnocení

66,88

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
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VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Provést revizi indikátorů: Indikátor 6 00 00: Upravit popis tohoto indikátoru, případně jeho
cílovou hodnotu. V popisu indikátoru je uvedeno, že budou započítáni také "pracovníci
spolupracujících subjektů". Pokud se nejedná o romské či proromské organizace, nelze tyto
pracovníky započítat do indikátoru 6 00 00.

•

Upozornění - činnosti hrazené z osobních nákladů mohou zahrnovat pouze činnosti výzvou
definované. Finanční a personální řízení projektu, publicita, evaluace a další činnosti výzvou
nedefinované spadají do paušálu.

•

Provést krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou.

Položka

1.1.2.2

Popis položky

Odborný konzultant

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

410 880,00

Z popisu aktivit a CS
nevyplývá nutnost takto
rozsáhlého zapojení. Není
dostatečně zdůvodněna
nezbytnost navrženého
úvazku 0,5. Dále není uveden
počet/rozsah/četnost
konzultací, které bude v
projektu odborný konzultant
poskytovat a rozsah
plánované expertní podpory v
projektu nedopovídá popisu
KA. Kráceno z úv.0,5 na úv.
0,2.

616 320,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 216 032,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

9

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017054

Žadatel

Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava

Název projektu

Budování kapacity organizace

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 046 579,20

Body z věcného hodnocení

65,00
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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
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Pro přehlednost doplnit schválený měsíční úvazek jednotlivých pozic do sloupce "Měrná
jednotka - individuální" v rozpočtu projektu.

•

Upozornění - činnosti hrazené z osobních nákladů mohou zahrnovat pouze činnosti výzvou
definované. Finanční a personální řízení projektu, publicita, evaluace a další činnosti výzvou
nedefinované spadají do paušálu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 046 579,20

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě realizace
musí být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

10

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017057

Žadatel

Indigo Děčín, z.s.

Název projektu

Posilování kompetencí proromských organizací v regionu
děčínsko

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 295 200,00

Body z věcného hodnocení

61,25

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
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
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úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Výstupem KA- Kulaté stoly bude vytvořený dokument Strategie postupu integrace romské
menšiny, jehož součástí budou informace o síti romských a proromských organizací a
spolupracujících organizací. Dokument bude publikován v tištěné nebo elektronické podobě,
bude zveřejněn a distribuován všem účastníkům projektu.

•

Očíslovat klíčové aktivity pořadovým číslem, aby došlo k provázání popisů v jednotlivých
částech žádosti.

•

Upozornění - činnosti hrazené z osobních nákladů mohou zahrnovat pouze činnosti výzvou
definované. Finanční a personální řízení projektu, publicita, evaluace a další činnosti výzvou
nedefinované spadají do paušálu.

•

Provést krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

1.1.3.1

expet/konzultant 1
- právník

113 400,00

113 400,00

1.1.3.2

expert/konzultant
2 - psycholog

113 400,00

113 400,00

1.1.3.3

expert/konzultant
3 - pedagog

113 400,00

113 400,00

1.1.3.4

expert/konzultant
4 - protidrogová
oblast

113 400,00

113 400,00

1.1.3.5

expert/konzultant
5 - odborník na
romskou menšinu

113 400,00

113 400,00

Odůvodnění
Není dostatečně zdůvodněn rozsah
činnosti expertů a míra jejich zapojení
neodpovídá rozsahu příslušné klíčové
aktivity. Navrženo krácení na polovinu, tj.
z navrhovaného počtu 504 hodin
kráceno
na 252 hodin.
Není dostatečně zdůvodněn rozsah
činnosti expertů a míra jejich zapojení
neodpovídá rozsahu příslušné klíčové
aktivity. Navrženo krácení na polovinu, tj.
z navrhovaného počtu 504 hodin
kráceno
na 252 hodin.
Není dostatečně zdůvodněn rozsah
činnosti expertů a míra jejich zapojení
neodpovídá rozsahu příslušné klíčové
aktivity. Navrženo krácení na polovinu, tj.
z navrhovaného počtu 504 hodin
kráceno
na 252 hodin.
Není dostatečně zdůvodněn rozsah
činnosti expertů a míra jejich zapojení
neodpovídá rozsahu příslušné klíčové
aktivity. Navrženo krácení na polovinu, tj.
z navrhovaného počtu 504 hodin
kráceno
na 252 hodin.
Není dostatečně zdůvodněn rozsah
činnosti expertů a míra jejich zapojení
neodpovídá rozsahu příslušné klíčové
aktivity. Navrženo krácení na polovinu, tj.
z navrhovaného počtu 504 hodin
kráceno
na 252 hodin.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 501 400,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě realizace
musí být splněny výše uvedené podmínky.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

11

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017052

Žadatel

Komunitní centrum Most, z.s.

Název projektu

Budování kapacity a profesionalizace

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 289 840,00

Body z věcného hodnocení

51,25

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
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Upozornění - činnosti hrazené z osobních nákladů mohou zahrnovat pouze činnosti výzvou
definované. Finanční a personální řízení projektu, publicita, evaluace a další činnosti výzvou
nedefinované spadají do paušálu.

•

Provést krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou.

Položka

1.1.3.1

1.1.3.2

Popis položky

Expert/
konzultant

Lektor
vzdělávacích
aktivit

Krácení

180 000,00

288 000,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

180 000,00

Z popisu činnosti pracovní pozice ani z
popisu klíčové aktivity není zřejmé, jaký
bude rozsah výstupů činnosti Experta:
jak často a kolika jednání se bude
účastnit, kolik partnerství naváže, kolik
bude připomínkovat dokumentů apod.
Kráceno o 50 % na rozsah odpovídající
rozsahu aktivit a výstupů projektu.

264 000,00

V žádosti není zdůvodněna nutnost
výuky anglického jazyka. Z tohoto
důvodu navrženo krácení
384 hodin přímé výuky a poměrné části
hodin na přípravu, tj. 192 hodin. Krácení
v položce 1.1.3.2 Lektor činí celkem 576
hodin z původně plánovaných 1104
hodin. Výsledný počet hodin v položce
1.1.3.2 Lektor je 528 hodin.
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 634 640,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě realizace
musí být splněny výše uvedené podmínky.
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V.

Přehled projektů doporučených k financování:
Max. celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Č.

Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

1.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017059

Budování kapacity romské organizace Khamoro
o.p.s.

Khamoro o.p.s.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017064

Akcelerátor profesionalizace romských a
proromských NNO v oblasti zaměstnanosti,
odborné vzdělanosti a podnikání

Romská zaměstnanecká agentura
v ČR

3 970 400,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017063

Rozvoj organizace

Romano jasnica, spolek

2 333 520,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017061

Romové pro Evropu - budování kapacit IQ Roma
IQ Roma servis, z.s.
servisu pro strategickou a monitorovací činnost

5 455 632,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017051

Budování kapacit romských a proromských aktérů
pro zapojení do přípravy a implementace
Slovo 21, z. s.
programů na místní úrovni

2 224 600,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017065

Profesionalizace romských organizací

RomPraha, z. s.

4 696 580,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017062

Budování kapacit k efektivnější spolupráci

Romodrom o.p.s.

4 313 120,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017055

Zvyšování profesionality a podpora síťování
romských a proromských NNO a spolupracujících EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
subjektů

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3 901 632,00

2 216 032,00
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VI.

Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů:

Č.

Registrační číslo

1.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017054

2.

3.

VII.

Název projektu

Žadatel

Budování kapacity organizace

Společenství Romů na Moravě
Romano jekhetaniben pre Morava

Max. celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
3 046 579,20

CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017057

Posilování kompetencí proromských organizací v
Indigo Děčín, z.s.
regionu děčínsko

3 501 400,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017052

Budování kapacity a profesionalizace

1 634 640,00

Komunitní centrum Most, z.s.

Přílohy:
 Prezenční listina

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

Předseda výběrové komise

Datum

3. 12. 2020

Datum

3. 12. 2020

Jméno

Tereza

Jméno

Veronika

Příjmení

Pavlíková

Příjmení

Daňková

Podpis

Tereza
Pavlíková

Digitálně podepsal
Tereza Pavlíková
Datum: 2020.12.03
13:19:02 +01'00'

Podpis
podepsal Ing.
Ing. Veronika Digitálně
Veronika Daňková
Datum: 2020.12.03
Daňková
13:35:15 +01'00'
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