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

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_16_053

Vyhlašovatel

MPSV

Název investiční priority

1.1 Přístup pro osoby hledající zaměstnání a
neaktivní osoby, včetně dlouhodobě
nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce,
také prostřednictvím místních iniciativ na
podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

Alokace na výzvu v Kč

189 000 000,00 Kč

Rezerva alokace pro výsledky přezkumných
řízení týkajících se hodnocení a výběru
projektů v Kč
Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

II.

2 123 800,86 Kč
186 876 199,14 Kč

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

3

Počet členů výběrové komise

7

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

6. 12. 2016

Čas jednání (od – do)

9,00 – 17,30

Místo jednání

Kartouzská 4/200, 150 99 Praha 5

Předsedající jednání

Mgr. Anna Burjánková

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

7. 12. 2016

Čas jednání (od – do)

9,00 – 17,30

Místo jednání

Kartouzská 4/200, 150 99 Praha 5

Předsedající jednání

Mgr. Anna Burjánková

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

8. 12. 2016

Čas jednání (od – do)

9,00 – 17,30

Místo jednání

Kartouzská 4/200, 150 99 Praha 5

Předsedající jednání

Mgr. Anna Burjánková

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

III.
Záznam o školení členů / náhradníků členů výběrové komise
V úvodu 1. dne jednání výběrové komise (dále „VK“) proběhlo školení přítomných členů a
náhradníků členů výběrové komise zaměřené na jejich práva a povinnosti, nestrannost,
způsob rozhodování o výběru projektů vhodných pro financování, vedení průkazné evidence
o procesu výběru, dále představení dané výzvy a řešení možných problémů.
Datum a místo konání školení – viz výše v části Přehled uskutečněných jednání.
Osoba, která školení provedla: Mgr. Jana Bartoňová
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: 8. 12. 2016, Kartouzská 4/200, 150 99 Praha 5
Osoba, která školení provedla: Mgr. Jana Bartoňová
Seznam školených osob: viz prezenční listina

IV.

Závěry z projednávání žádostí:

Informace o žádosti
Pořadové číslo

1

1

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004033

Žadatel

RUBIKON Centrum, z.s.

Název projektu

Z basy do práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 955 463,98

Body z věcného hodnocení

98,750

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 955 463,98

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

2

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004078

Žadatel

EUROPEAN INITIATORY INSTITUTE o.s.

Název projektu

P-I-P Šalamoun

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 921 900,00

Body z věcného hodnocení

97,500

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

1

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:

-

VK upozorňuje:
na možný překryv s již realizovanými projekty v Ústeckém kraji ze strany ÚP ČR a kraje ve
vztahu ke zvolené cílové skupině osob do 30 let a na skutečnost, že žadatel nemůže při náboru
CS spoléhat na výhradní spolupráci s ÚP ČR v případě, že účastníci jeho projektu (tj. osoby
opouštějící institucionální zařízení) budou registrováni na ÚP ČR a tento je bude zařazovat do
vlastních projektů,

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

název

položka

krácení

zůstatek na
položce

odůvodnění

Klíčový
pracovník DD

1.1.1.3.1

60 600,00

278 760,00

Jednotková cena překračuje horní
hranici
pozice
odborného
konzultanta, která je 345 Kč/hodinu
pro DPP.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 846 150,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004076

Žadatel

Centrum pro komunitní práci Severní Morava

Název projektu

Podpora mladých absolventů jako investice do budoucnosti
regionu

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 064 100,00

Body z věcného hodnocení

96,250

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK upozorňuje:
-

do indikátoru 62600 „Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti“ je možné
započítat pouze osoby, které v rámci projektu získají potvrzení o kvalifikaci. Tuto definici
budou splňovat pouze absolventi rekvalifikačních kurzů, kterých je dle popisu KA 4
plánováno 9, cílovou hodnotu indikátoru žadatel opraví na 9,

-

nezávazkové
indikátory:
60100
(Nezaměstnaní
účastníci,
včetně
dlouhodobě
nezaměstnaných) a 60600 (účastníci ve věku do 25 let), žadatel vynuluje. Hodnoty těchto
indikátorů se budou vykazovat v průběhu realizace projektu. Cílová hodnota uvedených
indikátorů bude tedy 0.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 064 100,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

4

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004022

Žadatel

VOLONTÉ CZECH, o.p.s.

Název projektu

Resurgent Jiřice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 754 425,00

Body z věcného hodnocení

95,630

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:

VK upozorňuje:
-

cílovou skupinou projektu budou pouze takové osoby, které nejsou/nebyly účastníky projektu ve
výzvě č. 40 č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002360. Jedná se o obdobně zaměřený projekt na
zaměstnanost,

-

prostředky v položce 1.1.3.2.2.3 - pomůcky a zařízení pro tréninková místa CS - Ovocnář a
Sadař v KA 4 budou poskytnuty v režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v
souladu s právními předpisy ČR.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 754 425,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

5

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004039

Žadatel

AKROPOLIS, z.s.

Název projektu

Horizont

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 455 470,00

Body z věcného hodnocení

95,000

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK požaduje:
nezávazkový indikátor: 601 00 (Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných),
žadatel vynuluje. Hodnota tohoto indikátoru se budou vykazovat v průběhu realizace projektu.
Cílová hodnota uvedeného indikátoru bude tedy 0,
-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název
Pracovník agentury práce
(24 měsíců*32hod/měsícjeden pracovní den týdně)

položka

1.1.1.3.5

krácení

15 104,00

zůstatek na
položce

odůvodnění

166 144,00

Pracovník
agentury
práce
nemusí být zapojen 24 měsíců,
ale pouze 22 měsíců tj. 704
hodin (22*32), s ohledem na KA
projektu a počáteční oslovení a
výběry uchazečů.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 436 590,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

6

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003966

Žadatel

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

Název projektu

Zvýšení šancí uprchlíků na získání zaměstnání v ČR

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 814 942,75

Body z věcného hodnocení

94,380

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK požaduje:
do indikátoru 626 00 účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti je možno započítat
pouze osoby, které v rámci projektu získají potvrzení o kvalifikaci. Tuto definici budou splňovat
pouze absolventi rekvalifikačních kurzů, kterých je dle žádosti min. 26. Žadatel upraví cílovou
hodnotu tohoto indikátoru na 26,
-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název

položka

krácení

zůstatek na
položce

odůvodnění

úprava a tisk
brožury

1.1.4.3

30 000,00

70 000,00

Cena 8 stránkové kapesní brožury je
nadhodnocena, navrhované krácení ze
100 Kč/kus na 70 Kč/kus.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučen k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 777 442,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

7

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004041

Žadatel

Občanské sdružení SALET

Název projektu

S podporou je cesta za prací snadnější

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 833 417,50

Body z věcného hodnocení

93,750

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK požaduje:
položka 1.1.3.1.2.1 průmyslové šicí stoje 2 kusy * 20 000,- Kč nejsou investicemi, VK požaduje
přesunout do kapitoly neinvestičních výdajů pod položku 1.1.3.2.2 neodpisovaný hmotný
majetek,
-

položka 1.1.3.2.2.2 kancelářský balík přesunout z neodpisovaného hmotného majetku pod
položku 1.1.3.2.1 neodpisovaný nehmotný majetek,

-

položka 1.1.3.2.3 spotřební materiál – v popisu klíčové aktivity je uveden obecně, není uvedena
kalkulace ani rozpis vzhledem k rozsahu plánované KA. VK požaduje uvést kalkulaci a rozpis
položky,

Upozornění: pokud se v kalkulaci objeví náklady spadající do nepřímých nákladů, budou tyto náklady
automaticky kráceny.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 833 417,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

8

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003900

Žadatel

KRUH pomoci, o.p.s.

Název projektu

Dokážu to

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 501 300,00

Body z věcného hodnocení

93,750

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK upozorňuje:
-

žadatel nemá potřebné povolení ke zprostředkování dle § 60 odst. 1 písm. a) zákona č.
435/2004 Sb. Podmínkou realizace klíčové aktivity 06 Zprostředkování zaměstnání a uplatnění
na TP je získání povolení ke zprostředkování na straně žadatele nebo zajištění zprostředkování
zaměstnání prostřednictvím služeb agentury práce hrazených z vlastních zdrojů žadatele,

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název

položka

zůstatek na
položce

krácení

Zpracování pracovního
sešitu MK

1.1.4.1

13 000,00

0,00

Zpracování pracovního
sešitu OTP

1.1.4.2

9 000,00

0,00

odůvodnění
Cena
standardních
výukových
materiálů
zahrnutá v ceně dodávky
služeb.
Cena
standardních
výukových
materiálů
zahrnutá v ceně dodávky
služeb.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 473 800,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

9

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004057

Žadatel

Sociální agentura, o.p.s.

Název projektu

TANDEM

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 283 485,00

Body z věcného hodnocení

93,130

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK upozorňuje:
praxe mimo rekvalifikační kurz musí být odměňována. Žadatel tedy zajistí, že praxe bude v
takovém případě probíhat na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr. Pokud není praxe součástí rekvalifikace, pak je nutné za praxi účastníkům
zaplatit, praxi nelze vykonávat bezplatně,
VK požaduje:
položka 1.1.4.1 Nájemné prostor pro práci s CS – Teplice žadatel uvede kalkulaci, tj. rozepíše
cenu jednotky * počet jednotek,
-

položka 1.1.6.1.1 Mzdové příspěvky - žadatel uvede kalkulaci, tj. rozepíše cenu jednotky * počet
jednotek,

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název

položka

krácení

zůstatek na
položce

Multif.zařízení pro
intenz.využití

1.1.3.2.2.5

11 740,00

7 260,00

odůvodnění
Není zdůvodněn nákup
zařízení pro intenzívní
využití
pro
projekt.
Položku přejmenovat.
Krácení
jednotkové
ceny z 19 000 Kč na
7 260 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 268 810,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

10

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003990

Žadatel

MAS Vladař o.p.s.

Název projektu

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 964 250,00

Body z věcného hodnocení

92,500

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK upozorňuje:
pokud ochutnávka práce není součástí rekvalifikace (praxe), pak praxe mimo rekvalifikační kurz
musí být odměňována. Žadatel tedy zajistí, že ochutnávka práce/praxe bude v takovém případě
probíhat na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
praxi nelze vykonávat bezplatně,
-

žadatel v souladu s informacemi v projektové žádosti upraví v projektové žádosti partnera
bez finančního příspěvku na partnera s finančním příspěvkem. Na základě této změny pak
doplní/ označí do rozpočtu projektu položky, které jsou pro příjemce a které pro partnera
projektu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 964 250,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

11

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004079

Žadatel

Háta, o.p.s.

Název projektu

S Hátou do práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 255 038,75

Body z věcného hodnocení

92,500

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK požaduje:
položka 1.1.1.1.08 Koordinátor CS II. - opravit v rozpočtu cenu jednotky a počet jednotek,
v rozpočtu projektové žádosti jsou tato pole prohozena,
-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název

položka

krácení

zůstatek na
položce

Hlavní
odborný
garant

1.1.1.1.01

235 520,00

0,00

Evaluátor /
úvazek 0,2

1.1.1.1.06

108 000,00

108 000,00

Mobilní
telefon

1.1.3.2.2.02

2 420,00

0,00

odůvodnění
Překryv pracovních náplní s
dalšími členy realizačního týmu.
V rámci popisu pozice není jasná
vazba
na
práci
s cílovou
skupinou.
Některé
činnosti
částečně
nespadají do pracovní náplně
evaluátora
např.
dodržování
pracovního rámce, dotazníkové
šetření mezi pracovníky agentury
práce
a
pracovníky
zaměstnavatelů. Některé činnosti
svým charakterem spadají spíše
do
nepřímých
nákladů
administrativní
činnosti.
VK
požaduje krácení úvazku z 0,2 na
0,1 úvazek.
Položka není zdůvodněná

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 822 613,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

12

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004058

Žadatel

"MEDEXA"

Název projektu

CHCI PRACOVAT II.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 998 875,00

Body z věcného hodnocení

92,500

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK požaduje:
v žádosti žadatel neuvádí žádné mzdové příspěvky, je zde ovšem aktivita zprostředkování
zaměstnání. Z tohoto důvodu VK vznesla požadavek na doložení pracovních smluv a dalších
dokladů o zprostředkování zaměstnání, jakožto měřitelné výstupy stanovených cílů (specifikace
měřitelnosti cílů projektu), toto je stanoveno VK jako podmínka,
-

1.1.6.1 Mzdové příspěvky – žadatel v rozpočtu uvedl pouze cenu za jednotku 20 100 Kč a název
jednotky „počet měsíců“. Počet jednotek je nulový, mzdové příspěvky v projektu nejsou, VK tedy
požaduje uvedené údaje vymazat,

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název
Pracovní
poradce

Ubytování CS
KA3

položka

1.1.1.2.1

1.1.6.2.1

krácení

287 500,00

84 000,00

zůstatek na
položce
126 500,00

189 000,00

odůvodnění
Úvazek pozice Pracovní poradce je
nadhodnocen. Žadatel uvádí 900
hodin (tj. dle příl. č. 3 zprostředkování zaměstnání pro 30
osob x 30 hodin), avšak tato
informace je odlišná od informace z
žádosti i příl. č. 2, kde je uvedeno
11 osob z CS. Dále pracovní
činnost - pracovní poradenství,
mají v pracovní náplni i jiní členové
RT. Navrhované krácení z 30 hod.
pro 30 osob na 25 hod. pro 11
osob, tj. 275 hodin. Celkové
krácení o 287.500 Kč. Zůstatek na
položce je 126.500 Kč.
Nadhodnocená jednotková cena za
ubytování CS. Krácení o 84.000
Kč, tj. 210 dní/ 900 Kč. Zůstatek na
položce je 189.000 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 534 500,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

13

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004128

Žadatel

MESADA, občanské sdružení

Název projektu

Cesta ke změně

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 976 812,50

Body z věcného hodnocení

92,500

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK požaduje:
praxe mimo rekvalifikační kurz musí být odměňována. Žadatel tedy zajistí, že praxe bude v
takovém případě probíhat na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr. Pokud není praxe součástí rekvalifikace, pak je nutné za praxi účastníkům
zaplatit, praxi nelze vykonávat bezplatně,
-

do popisu výstupů KA 5 žadatel uvede informaci o zprostředkování zaměstnání pro 21 osob
(přepočet na plné úvazky),

-

položky 1.1.1.3.1, 1.1.1.3.2 a 1.1.1.3.3. Pracovní asistence – v rozpočtu projektu je prohozená
cena jednotky s počtem jednotek. VK požaduje tato pole opravit,

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název

Placená praxe u
zaměstnavatele

položka

1.1.4.2

krácení

108 000,00

zůstatek na
položce

odůvodnění

0,00

Finanční
motivace
zaměstnavatelům není
způsobilým
výdajem.
VK požaduje vyškrtnout
náklad
z rozpočtu,
kráceno z 108.000 Kč
na 0 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 841 812,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

14

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004088

Žadatel

Aktivní život od A do Z, z.s.

Název projektu

Věk a zdravotní stav není podstatný

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 528 425,00

Body z věcného hodnocení

91,880

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK upozorňuje a požaduje:
v KA 11. Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností plánuje žadatel realizovat
měsíční bezplatné odborné praxe u již vytipovaných zaměstnavatelů. VK upozorňuje, že praxe
mimo rekvalifikační kurz musí být odměňována. Žadatel tedy zajistí, že praxe bude v takovém
případě probíhat na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr. Pokud není praxe součástí rekvalifikace, pak je nutné za praxi účastníkům zaplatit, praxi
nelze vykonávat bezplatně,
-

nesprávně zařazené položky v rozpočtu pod investiční výdaje kapitoly 1.1.3.1 je nutno přesunout
pod správné kapitoly rozpočtu 1.1.3.2 Neodpisovaný hmotný majetek, jedná se o položky:
1.1.3.1.2.1 Kompaktní přenosný dataprojektor, 1.1.3.1.2.2 Šicí stroj (pro klíčovou aktivitu č. 8),
1.1.3.1.2.3 Notebooky,

-

položky 1.1.3.2.2.7 a 1.1.3.2.2.8 (materiál pro praktickou část neakreditovaného vzdělávacího
programu) přesunout pod kapitolu 1.1.3.2.3 Spotřební materiál,

-

položky související s přípravou skript pro účastníky (1.1.1.3.5, 1.1.1.3.7, 1.1.1.3.9) sloučit
s příslušnými položkami lektorů,

-

položka 1.1.3.1.2.4 Kancelářské balíky přesunout pod kapitolu 1.1.3.2.1 Neodpisovaný nehmotný
majetek, současně krátit v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název
Kancelářské
balíky

položka

1.1.3.1.2.4

krácení

13 900,00

zůstatek na
položce

odůvodnění

12 100,00

Kráceno v souladu se stanovenými
obvyklými cenami v OPZ na cenu
obvyklou pro kancelářský balík pro
neziskový sektor.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 511 050,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

15

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003916

Žadatel

Česká asociace paraplegiků - CZEPA

Název projektu

Tréninkové pracoviště pro vozíčkáře s poraněním míchy

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 943 625,00

Body z věcného hodnocení

91,880

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK upozorňuje:
cílovou hodnota indikátoru 6 26 00 "Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti"
žadatel stanovil na 8 osob, mezi něž počítá úspěšné absolventy programu tréninkového
zaměstnání a vzdělávacích kurzů, kterým plánuje vydat certifikát. Vzhledem k tomu, že se však
nejedná o rekvalifikační kurzy, VK požaduje hodnotu daného indikátoru upravit na 0,
-

účastníky projektu musí být pouze takové osoby z CS, které před zahájením projektu
v provozovně nepůsobily a nebyly na pracovních místech v obchodě již zaměstnány. Výzva
vylučuje podporu stávajících zaměstnanců. Nelze tudíž podporovat stávající zaměstnance na
stávajících pracovních místech,

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název

Pracovní terapeut

položka

krácení

zůstatek na
položce

1.1.1.1.1

353 760,00

353 760,00

kurzkomunikační
dovednosti (10
hodin)

1.1.4.3

10 000,00

20 000,00

kurz - prezentační
a prodejní
dovednosti (10
hodin)

1.1.4.4

10 000,00

20 000,00

kurz - základy
účetnictví,
zpracování
podkladů pro
účetnictví,
administrativa (5
hodin)

1.1.4.6

6 000,00

10 000,00

odůvodnění
Neefektivně
vynaložený
výdaj
s ohledem na počet podpořených
osob a délku realizace aktivity
(12měs.). Roční podporu na
tréninkových pracovních místech
(dále „TPM“). TPM již nelze brát po
více než půlročním trvání jako
tréninková,
intenzita
podpory
v druhé polovině projektu již
nebude tak intenzivní, navíc
podporu lze zajistit i prostřednictvím
jiných členů realizačního týmu.
Z těchto důvodů VK požaduje snížit
úvazekz 1,0 na 0,5 Navržené
krácení ze 707 520,00 Kč na
polovinu, tj. na 353 760 Kč.
Jednotková cena kurzů se jeví jako
nadhodnocená cenám v místě a
časem
obvyklým.
Krácena
jednotková cena z 15.000 Kč na
10.000 Kč, tj. krácení o 10.000 Kč,
Jednotková cena kurzů se jeví jako
nadhodnocená cenám v místě a
časem
obvyklým.
Krácena
jednotková cena z 15.000 Kč na
10.000 Kč, tj. krácení o 10.000 Kč.
Jednotková cena kurzů se jeví jako
nadhodnocená cenám v místě a
časem
obvyklým.
Krácena
jednotková cena z 8000 na 5000, tj.
kráceno o 6000 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 468 925,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

16

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003951

Žadatel

RCI, z. s.

Název projektu

Podpora cizinců na trhu práce v Jihomoravském kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 099 062,50

Body z věcného hodnocení

91,250

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK požaduje:
-

položka 1.1.4.8 Rekvalifikace – položka je v souboru, VK požaduje položku v rozpočtu
rozklíčovat (stanovit jednotkovou cenu za kurz a počet jednotek),

-

položka 1.1.4.9 Zprostředkování zaměstnání - položka je v souboru, VK požaduje položku v
rozpočtu rozklíčovat (stanovit jednotkovou cenu na osobu a počet jednotek),

-

položka 1.1.6.2 Cestovné a ubytování – prostředky na cestovné a ubytování rozdělit zvlášť na 2
položky (1 položka pro cestovné a 1 položka pro ubytování, jednotka soubor),

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název

položka

krácení

zůstatek na
položce

Kancel.balík

1.1.3.2.1.1.

3 380,00

2 420,00

Externí disk

1.1.3.2.2.3

700,00

0,00

Nájem prostor (dny) výuka

1.1.4.1

117 000,00

117 000,00

Nájem prostor (hodiny) poradenství a asistence

1.1.4.2

14 250,00

14 250,00

Zprostředkování
zaměstnání

1.1.4.9

16 000,00

40 000,00

odůvodnění
Kráceno na jednotkovou
cenu pro neziskový sektor
(z 5 800 na 2 420Kč)
Krácena celá položka,
protože
spadá
do
nepřímých nákladů (nosiče
dat)
Snížení ceny jednotky na
cenu v místě obvyklou (z 3
000 na 1 500Kč/den)
Snížení ceny jednotky na
cenu v místě obvyklou (z
300 na 150Kč/h)
Snížení jednotkové ceny
ze 7 000 na 5 000Kč na
osobu (5000 je cena
obvyklá).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 909 900,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

17

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004095

Žadatel

Magdaléna, o.p.s.

Název projektu

Pracovní a osobní aktivizace osob se závislostmi k podpoře
zaměstnanosti

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 889 992,45

Body z věcného hodnocení

91,250

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK upozorňuje:
bilanční diagnostika nebude poskytována plošně, bude realizována pouze v odůvodněných
případech a v požadované kvalitě dle standardů vydaných Asociací bilanční diagnostiky,
-

VK upozorňuje, že neodpisovaný hmotný majetek pod položkami 1.1.3.2.2.4 – 1.1.3.2.2.7 a
mzdové příspěvky pod položkou 1.1.6.1.1. budou podléhat režimu veřejné podpory/podpory de
minimis,

VK požaduje:
navýšit cílovou hodnotu indikátorů 626 00 účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své
účasti, na 16 a současně doplnit hodnotu a popis do popisu tohoto indikátoru, a to v souladu
s informacemi v projektové žádosti, že v projektu budou realizovány rekvalifikační kurzy,
-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název

Vedoucí provozu
zahrady

Vedoucí provozu
truhlářské dílny

položka

1.1.1.1.4

1.1.1.1.5

rozdíl

93 556,32

93 556,32

celkem

65 4894,24

65 4894,24

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

důvod
Časová dotace je
k zapojení CS do
aktivit projektu (první
nadhodnocena, je
krácení o 3 měsíce.
Časová dotace je
k zapojení CS do
aktivit projektu (první
nadhodnocena, je
krácení o 3 měsíce.

vzhledem
vstupních
3 měsíce)
navrženo
vzhledem
vstupních
3 měsíce)
navrženo

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 656 101,65

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

18

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004059

Žadatel

OMNI TEMPORE o.p.s.

Název projektu

Znovuzačlenění na trh práce i po padesátce - NAŠE ŠANCE

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 990 075,00

Body z věcného hodnocení

91,250

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK požaduje:
Výběrová komise přistupuje k vypuštění klíčové aktivity číslo 06 s názvem: Individuální koučink pro
vybrané účastníky projektu, a to z důvodu:
z popisu klíčové aktivity a dostupných příloh není zcela jasná a zdůvodněná metoda výběru
kandidátů do této KA,
dále není jasná kvalifikace koučů - žadatel nestanovil žádné kvalitativní podmínky výběru
koučů,
KA se překrývá s dalšími aktivitami projektu,
cena je nadhodnocená.
Celkově se tato klíčová aktivita 06 nejeví jako nezbytná k dosažení cíle projektu - umístění
cílové skupiny na trh práce.
-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název

položka

Osobní poradce
KPC Most - KA
03 (PS
- úvazek 1)

1.1.1.1.1

Osobní poradce
KPC Louny - KA
03
(PS - úvazek 1)

1.1.1.1.2

Individuální
koučink pro
vybrané
účastníky
projektu - KA 06
(20
účastníků,
každý po 10
hodinách
koučinku)

1.1.4.3

krácení

zůstatek na
položce

469 000,00

431480,00

469 000,00

431 480,00

160 000,00

0,00

odůvodnění
Zapojení poradců je nepřiměřené k velikosti
CS a nadefinovaným činnostem uvedeným v
popisu KA. KRPC mělo fungovat po celou
dobu realizace projektu 24 měsíců (od měsíce
dubna 2017), ačkoliv první výběr účastníků se
uskuteční až od měsíce května 2017. Položka
bude krácena na 23 měsíců při úvazku 0,5, tj.
na 431.480 Kč. Přejmenovat položku (PS 0,5 úvazek).
Zapojení poradců je nepřiměřené velikosti CS
a nadefinovaným činnostem uvedeným v
popisu KA. KRPC mělo fungovat po celou
dobu realizace projektu 24 měsíců (od měsíce
dubna 2017), ačkoliv první výběr účastníků se
uskuteční až od měsíce května 2017. Položka
bude krácena na 23 měsíců při úvazku 0,5, tj.
na 431.480 Kč. Přejmenovat položku (PS 0,5 úvazek).

V souvislosti se zrušením KA 06

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 617 575,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

19

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004031

Žadatel

Attavena, o.p.s.

Název projektu

Vozataj

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 055 570,63

Body z věcného hodnocení

91,250

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK požaduje:
specifikovat a popsat do žádosti KA 03 INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ ČI KURZY žadatel specifikuje,
jak bude probíhat realizace aktivit po odchodu klienta z nemocnice - upřesnění z hlediska
fungování aktivity v místě dopadu projektu,
-

-

1.1.6.1.1 Mzdový příspěvek – změnit název jednotky z Člověkoměsíc na osoba/měsíc,
VK upozorňuje:
v projektu musí být důsledně odděleny činnosti vykonávané pro projekt s činnostmi
vykonávanými v rámci pracovní náplně zaměstnanců nemocnice. Není možné hradit stejnou
činnost dvakrát,
provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název

položka

krácení

zůstatek na
položce

Lektor

1.1.1.1.2

125874,00

209736,00

Lektor
specialista

1.1.1.2.1

79 488,00

119 232,00

odůvodnění
Nesoulad mezi popisem v KA a rozpočtem.
Pracovník realizuje KA 2 a KA 4 v textové
části vyplynulo celkem 776,8 hodin (na KA 2
je počítáno 252 hodin, tj. 42 hod. *6 lekcí.
Na KA 4 je počítáno 524,8 hodin, tj. 64 os. *
8,2 hod.). Navíc u KA2 není uveden náklad
na lektora. V rozpočtu je uvedeno 1243
hodin, což je nadhodnocené. Z žádosti není
jasné, jaké činnosti bude lektor provádět
zbylých 466,2 hodin.
Nejedná se o specializované kurzy, dle
popisu KA se jedná oběžné kurzy. Uvedené
odůvodnění specializace tím, že se jedná
obvykle o pracovníka ÚP ČR, nelze
akceptovat, neboť účast daného pracovníka
není
v projektu
zcela
garantována.
Jednotková cena bude krácena ze 432
Kč/hod. na cenu obvyklou (lektor na DPČ)
276 Kč. Přejmenování položky z Lektora
specialisty na Lektora.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 798 868,13

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

20

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004043

Žadatel

HandiZam, z.s.

Název projektu

Navzdory předsudkům o zdravotně postižených

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 979 375,00

Body z věcného hodnocení

90,630

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK požaduje:
položka 1.1.6.2.3 Cestovné KA 5 - v popisu KA 5 (v části náklady) je uvedena částka za
cestovné pro cílovou skupinu ve výši 32.250,- Kč, na rozdíl od rozpočtu, kde je uvedena částka
35.250 Kč. Žadatel dá do souladu částku v přehledu nákladů KA 5 spolu s rozpočtem,

-

bilanční diagnostika bude poskytována v požadované kvalitě dle standardů vydaných Asociací
bilanční diagnostiky,

-

položka 1.1.4.1 KA 4 Nákup bilanční diagnostiky – v rozpočtu projektu je prohozená jednotková
cena a počet jednotek. Opravte a zároveň proveďte krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou
tabulkou:
název

položka

krácení

zůstatek na
položce

odůvodnění

KA4 Nákup bilanční
diagnostiky

1.1.4.1.

7 500,00

25 000,00

Vzhledem k rozsahu aktivity a
obvyklým cenám snížit jednotkovou
cenu u položky bilanční diagnostika
na částku 5 000 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 970 000,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

21

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004054

Žadatel

InHelp, o.p.s.

Název projektu

Restartuj svůj život

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 999 847,50

Body z věcného hodnocení

90,630

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
položka

název

krácení

zůstatek na
položce

1.1.1.1.1

Odborný garant

98 490,00

492 450,00

1.1.1.1.2

Odborný asistent 1

135 072,00

202 608,00

1.1.1.1.3

Odborný asistent 2

135 072,00

202 608,00

1.1.4.3

Motivační karty tisk

3 600,00

0,00

odůvodnění
Položka nadhodnocena z hlediska cílů
projektu. Snížen úvazek odborného
garanta na 0,5.
Položka nadhodnocená z hlediska cílů
projektu. Snížen úvazek odborného
asistenta na 0,3.
Položka nadhodnocená z hlediska cílů
projektu. Snížen úvazek odborného
asistenta na 0,3.
Kráceno v celé výši vzhledem k tomu,
že žadatel pro projekt zakupuje
multifunkční zařízení, na kterém lze
uvedený počet karet vytisknout a
hrazení tisku externí službou není
hospodárné a dostatečně odůvodněné.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 534 555,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

22

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003976

Žadatel

REMISVIT, z.ú.

Název projektu

Zapojení osob s mentálním postižením do práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 955 756,25

Body z věcného hodnocení

90,000

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK upozorňuje:
cílovou skupinou projektu budou pouze takové osoby, které nejsou/nebyly účastníky projektu ve
výzvě č. 40 č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002318. Jedná se o obdobně zaměřený projekt na
zaměstnanost,

-

s ohledem na zaměření projektu (klienty státních příspěvkových organizací) výběrová komise
upozorňuje na skutečnost, že mzdové příspěvky nemohou jako zaměstnavatelé čerpat
příspěvkové organizace, které jsou zřizované ministerstvy či jinými státními organizacemi,
Příspěvkovým organizacím samosprávných celků mzdové příspěvky mohou být propláceny,

VK požaduje:
položka 1.1.3.2.2.10 „KA5, materiál pro zácvik CS“ přesunout z kapitoly Neodpisovaný hmotný
majetek (1.1.3.2.2) pod kapitolu Spotřební materiál (1.1.3.2.3).
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 955 756,25

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

23

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003904

Žadatel

GASTRONOMICKÁ AKADEMIE z.s.

Název projektu

Aktivně na trh práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 940 337,50

Body z věcného hodnocení

89,380

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK požaduje:
položky 1.1.3.2.3.1 a 1.1.3.2.3.2 - Pracovní oblečení a pracovní pomůcky pro CS v hodnotě
46 200,- Kč převést do kapitoly 1.1.6 – uvedený výdaj se týká cílové skupiny,
provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

-

název

položka

krácení

zůstatek na
položce

Lektor na dluhové
poradenství

1.1.1.3.1

1 340,00

2 060,00

Lektor základy s
PC

1.1.1.3.2

2 412,00

3 708,00

Notebook cílová
skupina

1.1.3.2.2.3

65 000,00

0,00

Kancelářský balík
cílová skupina

1.1.3.2.2.4

12 100,00

0,00

Pronájem
školícího
střediska vzdělávání

1.1.4.1

24 000,00

184 800,00

Závěr

odůvodnění
Odměna krácena v souladu obvyklými
odměnami pro OPZ určenými pro pozici
Lektor, tj. 206,-/hod.. Není uveden důvod,
proč by měla být uvedená pozice hrazena
jakožto specialista
Odměna krácena v souladu obvyklými
odměnami pro OPZ určenými pro pozici
Lektor, tj. 206,-/hod.. Nejedná se o vysoce
specializovanou oblast výuky
Žadatel disponuje technickým vybavením
z předchozích
realizovaných
projektů
(CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002325)
Žadatel disponuje technickým vybavením
z předchozích realizovaných projektů
(CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002325)
Pronájem školícího střediska v KA6, není
odůvodněno
40 hodin * 600,00 Kč,
24 000,- Kč-, nelze proplácet nájemné
školícího střediska ve dnech, kdy je CS u
zaměstnavatelů, jak je popsáno v KA6.

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 809 272,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

24

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004108

Žadatel

Společnost Podané ruce o.p.s.

Název projektu

"ABY SE SVOBODA NESTALA CELOU!" (program pracovní
aktivizace a integrace v Olomouckém kraji pro osoby vracející se
po ukončení VTOS)

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 999 000,00

Body z věcného hodnocení

89,380

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK požaduje:
v klíčové aktivitě číslo 5 Bilanční diagnostika a pracovní poradenství bude vypuštěna
realizace bilanční diagnostiky, z důvodu nedostatečné časové dotace (bilanční diagnostika
v rozsahu 4 hodin nesplňuje standardy vydané Asociací bilanční diagnostiky) a
neopodstatněné potřebnosti pro všechny účastníky projektu,
-

doplnit měrné jednotky do rozpočtu projektu,

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název

položka

krácení

zůstatek na
položce

Facilitátor

1.1.1.3.1

2 700,00

186 300,00

psycholog

1.1.1.3.3

109 200,00

0,00

odůvodnění
Snížení sazby dle mezd
obvyklých (z 350 na 345 Kč/h)
Pozice je zrušena vzhledem
k vypuštění bilanční diagnostiky
z klíčové
aktivity
Bilanční
diagnostika
a
pracovní
poradenství

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 859 125,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

25

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003952

Žadatel

LEADER ACADEMY o.p.s.

Název projektu

NOVÝ SMĚR

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 997 925,00

Body z věcného hodnocení

89,380

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK upozorňuje:
žadatel se v projektu primárně zaměří na podporu cílové skupiny s kumulací znevýhodnění
„osoby z národnostních menšin“ a „osoby s nízkou úrovní kvalifikace“, a to z toho důvodu, že
na osoby mladší 25 let je v regionu zaměřen projekt ÚP ČR (Iniciativa pro mladé),
-

úprava názvů položek: položky rozpočtu přejmenovat na mentory bez rozlišení, zda se jedná
o mentora pro CS 25, mentora pro ROK,

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

název

Vedoucí cílových
skupin

položka

1.1.1.1.1

krácení

108 000,00

zůstatek na
položce

216 000,00

Mentor pro CS
do 25 let

1.1.1.1.2

96 000,00

384 000,00

Mentor pro ROK
(romskou
komunitu)

1.1.1.1.3

96 000,00

384 000,00

odůvodnění
Pracovní pozice jsou s ohledem na
počet podpořených osob (50) a na
počet účastníků, kteří získali
kvalifikaci (20) nadhodnocená.
Navíc u pozice dochází k překryvu
s ostatními členy RT - nejsou zde
zcela jasné role členů RT při
plnění KA. Položka bude krácena:
jednotková cena 9 000 Kč při
úvazku 0,2, počet 24 měsíců,
kráceno 108 000 Kč, částka po
úpravě 216 000 Kč.
Ze stejného důvodu je krácena i
tato položka. Jednotková cena 16
000 Kč při úvazku 0,4, počet 24
měsíců, kráceno 96 000 Kč,
částka po úpravě 384 000 Kč.
Ze stejného důvodu je krácena i
tato položka. Jednotková cena 16
000 Kč při úvazku 0,4, počet 24
měsíců, kráceno 96 000 Kč,
částka po úpravě 384 000 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 622 925,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

26

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004037

Žadatel

Pomoc - poradenství, podpora, z.s.

Název projektu

Šance pro OZP

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 999 937,50

Body z věcného hodnocení

89,380

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název

Lektor VŠ vzdělání RK Kvalifikační kurz
pro pracovníky v
soc.službách

položka

krácení

1.1.1.2.4

15 138,00

zůstatek na
položce

odůvodnění

24 012,00

Odměna
krácena
v souladu
obvyklými
odměnami
pro
OPZ
určenými pro pozici Lektor.
Nejedná se o vysoce
specializovanou
oblast
výuky,
vysokoškolské
vzdělání
lektora
nepředstavuje důvod pro
zařazení do sazby Lektor,
specialista.
Hodinová
sazba je krácena z 450 Kč
na 276 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 981 015,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

27

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004122

Žadatel

Beluška o.s.

Název projektu

Do práce s Beluškou!

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 845 840,00

Body z věcného hodnocení

89,380

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 845 840,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře

Informace o žádosti
Pořadové číslo

28

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004124

Žadatel

Borůvka Praha o.p.s.

Název projektu

Pracuji, tedy jsem 2017-2019!

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 647 737,50

Body z věcného hodnocení

89,380

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název

položka

krácení

zůstatek na
položce

odůvodnění
Nadhodnocená časová dotace
pracovní pozice s ohledem na
množství klientů, kterým se trenéři
mají věnovat a na výstupy
projektu. Snížení úvazku trenérů
z 1,25 na 1 úvazek, tj. krácení z
884 400,00 na 707 520,00.

TRENÉŘI
V TRÉNINKOVÉM
PROGRAMU 1,25 úvazku

1.1.1.1.2

176 880,00

707 520,00

Antivir - 2 roky

1.1.3.2.1.2

1 500,00

0,00

Jedná se o nepřímý náklad
projektu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 424 762,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

29

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004099

Žadatel

Tripitaka, z.s.

Název projektu

Tréninková pracovní místa Restart Shop Brno

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 835 475,00

Body z věcného hodnocení

88,750

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK požaduje:
indikátor 626 00: projekt nepředpokládá rekvalifikace, proto bude nastavena cílová hodnota
indikátoru 6260 00 na hodnotu 0,
-

nezávazkové indikátory 606 00 a 628 00 cílová hodnota bude nastavena na 0. Hodnoty
těchto indikátorů se budou vykazovat v průběhu realizace projektu,

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název

Vedoucí klientů
v tréninkovém
zaměstnání

Nájem prostorů pro
práci s cílovou
skupinou

položka

krácení

1.1.1.1.1

402 000,00

1.1.3.2.4.1

108 000,00

zůstatek na
položce

odůvodnění

402 000,00

Výdaj
je
neefektivní,
vedoucí
se
na
tréninkovém místě bude
věnovat pouze 2 osobám
z CS. Jednotková cena
bude snížena z 33.500
Kč na 16.750 Kč, tj.
snížení úvazku ze 1,0 na
0,5. Celkové krácení
položky o polovinu.

108 000,00

Položka není dostatečně
zdůvodněná.
Snížit
jednotkovou cenu z 9.000
na 4.500, tj. krácení o
108.000 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 197 975,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

30

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004080

Žadatel

Rodinné centrum Pohádková chaloupka, z. S.

Název projektu

Komplexní poradenský program a praxe pro mladé do 25 let v
Ústeckém kraji II.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 947 805,50

Body z věcného hodnocení

88,750

Shrnutí projednání žádosti

Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

0

7

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK nedoporučuje projekt k podpoře z důvodu naplnění absorpční kapacity regionu.
V současné době je v regionu Ústeckého kraje realizováno více projektů zaměřených na realizaci
obdobných aktivit pro stejnou cílovou skupinu, na kterou se zaměřuje i předložený projekt., Konkrétně
se jedná o projekty č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001785, CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001786 na
investiční prioritní ose 1.5 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže a částečně další projekty
realizované v rámci výzvy č. 40 v Ústeckém kraji. Dle informací poskytovateli doložených z realizace
těchto projektů je absorpční kapacita regionu pro projekty obdobně zaměřené naplněna, a proto by
v rámci realizace předloženého projektu docházelo k překryvům a realizace by byla ohrožena
vysokým rizikem nenaplnění cílů projektu. V analýze cílové skupiny, která je ve zcela převažující míře
převzata z projektu č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002588, předloženého ve výzvě č. 40, není tato
skutečnost zohledněna.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt nedoporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

0,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt nebyl VK doporučený k podpoře

Informace o žádosti
Pořadové číslo

31

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004081

Žadatel

Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Šumperk

Název projektu

"PO LÁVCE" (kvalitní profesní příprava a adresné zprostředkování
zaměstnání pro udržitelnou práci a konkurenceschopnost
Šumperska a Jesenicka)

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 290 875,00

Body z věcného hodnocení

88,130

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK upozorňuje:
v KA „Dál po lávce 1“, budou realizovány rekondiční jízdy jen ve zdůvodněných případech
s vazbou na trh práce,
-

závěrečná evaluace nebude hrazena z přímých nákladů, výběrové komisi není zřejmý její
výstup a výzva č. 53 evaluaci přímo nevyžaduje,

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název

položka

krácení

zůstatek na
položce

pracovní diagnos.

1.1.4.1

81 000,00

81 000,00

vstupní prohlídky

1.1.6.5.1

17 000,00

17 000,00

Publikace

1.1.3.2.3.1

6 000,00

3 600,00

Tablet

1.1.3.2.2.1

6 000,00

0,00

odůvodnění
Vzhledem k tomu, že PD mají ve
většině případů klienti ÚP již
absolvovanou, není důvod proč ji
zařazovat plošně. PD bude
poskytnuta dle potřeb klienta.
Pracovní
diagnostika
bude
krácena na polovinu (pro max. 27
účastníků).
Nadsazená jednotková cena.
Vstupní prohlídka se krátí z 1000,Kč na 500,- Kč dle cen obvyklých
Nadsazená jednotková cena.
Prostředky na publikaci budou
kráceny – snížení jednotkové
ceny ze 160,- Kč na 60,- Kč, cena
dle průzkumu trhu.
Nákup položky není dostatečně
zdůvodněn.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 153 375,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

32

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003949

Žadatel

Rozvojová agentura zlínského kraje, z.s.

Název projektu

Návrat na trh práce ve Zlínském kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 545 375,00

Body z věcného hodnocení

88,130

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK požaduje a upozorňuje:
nezávazkové
indikátory:
60100
(Nezaměstnaní
účastníci,
včetně
dlouhodobě
nezaměstnaných) a 60900 (účastníci s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším
sekundárním (ISCED 2) vzděláním), žadatel vynuluje. Hodnoty těchto indikátorů se budou
vykazovat v průběhu realizace projektu. Cílová hodnota uvedených indikátorů bude tedy 0,
-

výběrové řízení: předpokládaná hodnota pro nákup služby rekvalifikace je nad 400.000 Kč,
upozorňujeme na nutnost realizace výběrového řízení na nákup rekvalifikací,

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název

Kancelářský balík

položka

krácení

zůstatek na
položce

1.1.3.2.1.1

3 380,00

2 420,00

Externí disk pro
odborného poradce

1.1.3.2.2.3

700,00

0,00

Tisk-Poradenský
motivační program

1.1.4.3

21 000,00

0,00

Tisk-Job club speciál

1.1.4.4

18 000,00

0,00

Tisk-Počítačová
gramotnost

1.1.4.5

17 000,00

0,00

Zprostředkování
zaměstnání

1.1.4.7

30 000,00

75 000,00

Závěr

odůvodnění
Kráceno v souladu se stanovenými
obvyklými cenami v OPZ na cenu
obvyklou pro kancelářský balík pro
neziskový sektor.
Náklady na nákup nosičů pro
záznam dat spadají dle Specifické
části pravidel pro žadatele a
příjemce pro projekty s nepřímými
náklady do nepřímých nákladů.
Položka je zrušena z důvodu
nedostatečného
popisu
a
odůvodnění. Není zřejmé, jaký
materiál má být v rámci aktivity
vytištěn.
Položka je zrušena z důvodu
nedostatečného
popisu
a
odůvodnění. Není zřejmé, jaký
materiál má být v rámci aktivity
vytištěn.
Položka je zrušena z důvodu
nedostatečného
popisu
a
odůvodnění. Není zřejmé, jaký
materiál má být v rámci aktivity
vytištěn.
Krácení položky na 5 000 Kč/osoba
na základě cen v místě a čase
obvyklých

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 432 775,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

33

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003937

Žadatel

Tenisový klub Jirkov

Název projektu

Chceme pracovat

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 055 025,00

Body z věcného hodnocení

88,130

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

1

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK požaduje:
žadatel doloží úředně ověřenou kopii účetní závěrky za rok 2015,
provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

-

položka

krácení

zůstatek na
položce

1.1.1.3.1

19 800,00

19 800,00

Odborný osobní
konsultant OOK

1.1.1.1.1

217 080,00

434 160,00

Specialista trhu práce
STP

1.1.1.2.1

172 320,00

396 000,00

Zpracování pracovního
sešitu MK

1.1.4.1

13 000,00

0,00

Zpracování pracovního
sešitu OTP

1.1.4.2

9 000,00

0,00

Důvod potřebnost položek není
zdůvodněná, zpracování má být
zahrnuto v lektorských službách

Zpracování pracovního
sešitu FG

1.1.4.3

14 000,00

0,00

Důvod potřebnost položek není
zdůvodněná, zpracování má být
zahrnuto v lektorských službách

název

Psycholog diagnostik specializovaný poradce
PD

odůvodnění
Počet pracovních diagnostik pro 40
účastníků je nadhodnocený, a to
vzhledem k tomu, že se jedná o CS
50+, u které lze předpokládat
náhled na danou situaci, vlastní
možnosti apod., proto navrženo
krácení o polovinu kusů, tzn. 5
diagnostik v každém běhu, tj. 20
kusů, tj. polovina hodinové dotace
této pozice,
Krácení úvazku z 0,75 na 0,5
nadměrný čas na jednoho klienta,
překrývání jednotlivých pozic.
Nadhodnocená
časová
dotace
vztahující se ke zprostředkování
pracovních míst, kráceno z 60 hodin
na 50 hodin. Z popisu pracovních
činností a jejich náročnosti a s
ohledem na další specialisty se
snižuje jednotková cena z 370 Kč/
hod. na 330 Kč/hod.
Důvod potřebnost položek není
zdůvodněná, zpracování má být
zahrnuto v lektorských službách

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 498 525,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

34

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004087

Žadatel

Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.

Název projektu

Změna je možná - chci pracovat

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 720 380,00

Body z věcného hodnocení

88,130

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK požaduje:
vzhledem k tomu, že již byly podpořeny projekty ve výzvě č. 53 a 40 (projekty
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004022 a CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002360) na podporu CS
ve věznici v Jiřicích, projekt by se měl soustředit především na věznice Velké Přílepy,
Vinařice, Světlá nad Sázavou,
-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

název

položka

krácení

zůstatek na
položce

1.1.1.1.1

Koordinátor/ka (MVS)

46 310,40

272 073,60

1.1.1.3.3

Evaluátor/ka (MVS)

91 200,00

0,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

odůvodnění
Popis
činností
této
pozice
v přímých nákladech odpovídá
pozici odborného pracovníka, pro
něhož je v rámci OPZ stanovena
obvyklá mzda 37 788,-. Měsíční
sazba je snížena na 11 336,40 Kč.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o
projekt zaměřený na sociální
inovaci a evaluace projektu, není
výzvou
č.
53
vyžadována
evaluační činnost, a proto není
v projektu důvodnou. Pro věcnou
realizaci projektu (včetně např.
uzpůsobování aktivit potřebám
cílové skupiny) je v rámci KA 5
dostačující monitoring projektu.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 548 492,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

35

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004038

Žadatel

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

Název projektu

Práce nám pomáhá

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 446 337,50

Body z věcného hodnocení

87,500

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK požaduje formální úprava rozpočtu:
položka 1.1.4.2 Částečné nájemné učebny a poradny projektu – cena jednotky a počet
jednotek jsou přehozeny. Žadatel tato pole upraví,
-

položka 1.1.3.2.2.2 „Kancelářský balík“ zařadit do správné kapitoly rozpočtu, správně má být
v položce 1.1.3.2.1, neodpisovaný nehmotný majetek.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 446 337,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

36

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003989

Žadatel

Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno - Vrapice,
příspěvková organizace

Název projektu

Správná cesta

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 342 580,00

Body z věcného hodnocení

87,500

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

-

název

položka

krácení

zůstatek na
položce

Konzultant
(KA1)

1.1.1.2.5

419 688,00

419 688,00

Notebooky pro
práci s cílovou
skupinou
(KA2, 3, 4)

1.1.3.2.2.02

159 720,00

0,00

Software kancelářský
balík pro práci
s cílovou
skupinou
(KA2, 3, 4)

1.1.3.2.1.2

29 040,00

0,00

odůvodnění
Časová dotace vstupního pohovoru ve výši 6
hodin
na
jednoho
účastníka
je
nadhodnocena. 5 hodin individuálního
poradenství měsíčně (při 10 měsících
realizace KA jde celkem o 50 hodin na
účastníka) je nadhodnocena. Položka je
krácena na polovinu, tj. 3 hodiny vstupního
pohovoru na osobu a 25 hodin individuálního
poradenství na osobu, tj. celkem 1044 hod.
Nákup
notebooků
není
dostatečně
zdůvodněn. Žadatel uvádí využití NTB
v KA2, KA3 a KA4, nicméně reálně budou
využity pouze v rámci KA 2, kde jde pouze o
několik hodin využití. Potřebnost pro KA 3 a
4 není v projektové žádosti dostatečně
zdůvodněna.
V souvislosti s krácením notebooků je krácen
kancelářský balík.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 582 020,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

37

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003997

Žadatel

FOKUS - Písek, o.s.

Název projektu

Prací za zdravím

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 148 446,25

Body z věcného hodnocení

87,500

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

-

název

PEER konzultant (0,5)

Flash disk pro Pracovní
konzultanty a
PEER konzultanta
Antivirový program pro
Pracovní
konzultanty a PEER
konzultanta

položka

krácení

zůstatek na
položce

1.1.1.1.4

77 452,00

184 518,00

1.1.3.2.2.3

450,00

0,00

Nadhodnocené náklady na
pracovní pozici s ohledem
na počet osob z CS a
činnosti
dalších
3
konzultantů
(pracovní
činnosti konzultantů se
víceméně shodují s peer
k.). Krácení položky o
77.452 Kč. Zůstatek na
položce bude stejný jako u
konzultantů, tj. 184.518 Kč.
Jedná se o nepřímý náklad.
Jedná se o nepřímý náklad.

1.1.3.2.1.2

1 000,00

0,00

Závěr
Vhodný k financování

odůvodnění

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 049 818,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

38

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004028

Žadatel

JHS - CENTRE, o.p.s.

Název projektu

Ještě chci pomáhat

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 222 450,00

Body z věcného hodnocení

87,500

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK upozorňuje:
žadatel zajistí, že dotovaná místa z projektu nebudou zároveň financována vyrovnávacími
platbami v režimu podpory de minimis pro služby obecného hospodářského zájmu (v rámci
poskytování sociálních služeb). Konkrétní podmínky a možnost poskytování mzdových
příspěvků na pracovní místo v rámci poskytování sociálních služeb je doporučeno předem
konzultovat s jejich poskytovatelem a příslušným krajem,
VK požaduje:
provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

název

položka

krácení

zůstatek na
položce

Lektor motivačních aktivit

1.1.1.3.1

2 016,00

29 664,00

Lektoři pracovních
kompetencí

1.1.1.3.2

4 400,00

20 600,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

odůvodnění
Lektor na DPP, maximální
sazba 206Kč/hod.
Lektor na DPP, maximální
sazba 206Kč/hod.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 214 430,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

39

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004013

Žadatel

Tichý svět - chráněná pracoviště, o.p.s.

Název projektu

Pracovní místa pro neslyšící

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 197 175,00

Body z věcného hodnocení

86,880

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název

odborný konzult.

položka

krácení

1.1.1.1.1

653 250,00

zůstatek na
položce

odůvodnění

653 250,00

Nadhodnocená časová dotace.
Vzhledem k velikosti CS (6 osob
na jeden region a jednoho
konzultanta) je časová dotace
krácena na ½.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 380 612,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

40

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003982

Žadatel

EducAdvice o.p.s.

Název projektu

Život na zkoušku II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 710 375,00

Body z věcného hodnocení

86,880

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
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK upozorňuje:
VK doporučuje ohlídat zastupitelnost projektu vzhledem k tomu, že na práci s cílovou
skupinou projektu je nárokována pouze 1 pracovní pozice,
VK požaduje:
indikátor 6 26 00 „Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti“ - žadatel zvýší
cílovou hodnotu indikátoru z 2 na 4,
-

položka 1.1.4.2 Zprostředkování zaměstnání je uvedena v měsících po dobu poskytování
mzdových příspěvků. Ke zprostředkování zaměstnání však dojde u každé osoby pouze
jednou (před nástupem do zaměstnání, nikoliv v průběhu zaměstnání), proto bude položka
převedena na cenu za účastníka ve výši 3 000,00 Kč * 20 osob. Propočet je nutné provést na
osobu nikoliv na měsíce,

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

název

položka

zůstatek na
položce

krácení

Ostatní
osobní
náklady

1.1.1.1.2

44 090,00

44 090,00

Pronájem
prostor

1.1.4.1

15 000,00

55 000,00

odůvodnění
Položka je ve svém odůvodnění částečně
nezpůsobilá, pokud jde o rezervu pro případ
nahrazení jednoho zaměstnance jiným (překrytí na
nezbytné zaučení). Položka je krácena na polovinu.
Dle popisu KA 4 bude aktivita probíhat formou
opakovaných skupinových setkávání průměrně
jednou za měsíc od měsíce května 2017 do konce
realizace projektu, tj. celkem dvacetkrát. V rámci
přehledu nákladů této aktivity je tedy nesprávně
požadováno 50x0,5 dnů pronájmů prostor a z toho
důvodu je navrženo krácení položky 1.1.4.1 o 30x0,5
dnů, tj. o 15.000,- na konečných 55.000,-.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 636 512,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003915

Žadatel

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Název projektu

Nová cesta

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 999 756,25

Body z věcného hodnocení

86,880

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

0

4

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK nedoporučuje projekt k podpoře:
VK nedoporučuje projekt k podpoře z důvodu překryvu projektu s jinými již běžícími ve výzvě č. 40 a
projekty již schváleními VK pro výzvu č. 53, které mají shodné klíčové aktivity, stejnou cílovou
skupinu
i
stejné
území
dopadu.
Konkrétně
se
jedná
o
projekty
č.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002376,
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004059,
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002583 a částečně i projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003083.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt nedoporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

0,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt nebyl VK doporučený k podpoře.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004121

Žadatel

Astras, o.p.s.

Název projektu

Přístup k práci pro osoby bez přístřeší

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 743 847,50

Body z věcného hodnocení

86,880

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
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK upozorňuje:
bilanční diagnostika bude realizována pouze v odůvodněných případech a v požadované
kvalitě dle standardů vydaných Asociací bilanční diagnostiky,
-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název

položka

krácení

zůstatek na
položce

odůvodnění

kancelářský balík

1.1.3.2.1.1

3 872,00

2 420,00

Cena obvyklá pro NNO je
2.420,- Kč. Kráceno v souladu
s metodikou OPZ.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 739 007,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004133

Žadatel

Centrum pro komunitní práci východní Morava

Název projektu

Přes Mosty do práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 491 218,75

Body z věcného hodnocení

86,880

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK upozorňuje
mzdové příspěvky: výběrová komise upozorňuje na dodržení mezd a platů vzhledem
k pracovní pozici v místě a čase obvyklé,
provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

-

název
Věcný manažer
aktivit

odborný garant

položka

1.1.1.1.1

1.1.1.2.2

krácení

233 160,00

337 680,00

zůstatek na
položce

699 480,00

337 680,00

Koordinátor
kruhů

1.1.1.2.3

233 160,00

699 480,00

Notebook

1.1.3.2.2.1

7 320,50

25 954,50

Kancelářský
balík MS Office
Standard

1.1.3.2.1.1

1 331,00

4 719,00

Multifunkční
zařízení pro
standardní

1.1.3.2.2.3

7 260,00

7 260,00

odůvodnění
Rozsah
popsaných
neodpovídá úvazku 1 pro
měsíce trvání projektu, proto
na 0,75.
Rozsah
popsaných
neodpovídá úvazku 0,5 pro
měsíce trvání projektu, proto
na 0,25.
Rozsah
popsaných
neodpovídá úvazku 1 pro
měsíce trvání projektu, proto
na 0,75.

Snížení počtu kusů z 2 na 1 ks, tj.
krácení položky o 7 260,00 Kč.

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 466 329,38

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.
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činností
všechny
VK krátí

Kráceno z 2,5 na 1,95 adekvátně
k NTB na 4 719 Kč.

Vhodný k financování

Pořadové číslo

činností
všechny
VK krátí

Kráceno z 2,5 NTB na 1,95 NTB, tj.
snížení položky 33 275,00 Kč na
25.954,50 Kč.

Závěr

Informace o žádosti

činností
všechny
VK krátí

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004062

Žadatel

bfz o.p.s.

Název projektu

Nový domov

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 997 200,00

Body z věcného hodnocení

86,880

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
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

-

název
Osobní poradce
a specialista
trhu práce
Kladno, úv.0,7
Osobní poradce
a specialista
trhu práce Ml.
Boleslav, úv.0,7
Osobní poradce
a specialista
trhu práce
Mělník, úv.0,7

položka

krácení

zůstatek na
položce

1.1.1.1.1

157 580,00

393 960,00

1.1.1.1.2

157 580,00

393 960,00

1.1.1.1.3

157 580,00

393 960,00

odůvodnění
Nadhodnocená položka vzhledem
k počtu osob, které mají vstupovat do
projektu. Úvazek krácen z 0,7 na 0,5,
tj. krácení o 157.580 Kč.
Nadhodnocená položka vzhledem
k počtu osob, které mají vstupovat do
projektu. Úvazek krácen z 0,7 na 0,5,
tj. krácení o 157.580 Kč.
Nadhodnocená položka vzhledem
k počtu osob, které mají vstupovat do
projektu. Úvazek krácen z 0,7 na 0,5,
tj. krácení o 157.580 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 406 275,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004053

Žadatel

Obec Vápenná

Název projektu

Program na podporu pracovního uplatnění dlouhodobě
nezaměstnaných osob

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 994 492,50

Body z věcného hodnocení

86,880

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK upozorňuje:
výběrové řízení: na rekvalifikační kurzy musí být vypsáno výběrové řízení dle metodiky OPZ,
částka převyšuje 400 000 Kč,
VK požaduje:
vypuštění klíčové aktivity s názvem Pracovní diagnostika, neboť její potřebnost není v žádosti
dostatečně zdůvodněná a tato aktivita není pro potřeby projektu nezbytná,
provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

-

název

položka

krácení

zůstatek
na
položce

odůvodnění
Snížení hodinové sazby na 276/hod. V projektu
není nijak zdůvodněno, proč by tato lektorská
pozice měla být zařazena pod specialistu, když
zastává stejné činnosti jako ostatní lektoři.

Lektor
Rozvoje
digitálních
kompetencí

1.1.1.2.2

17 760,00

66 240,00

Pracovní
diagnostika

1.1.4.1

60 000,00

0,00

Pronájem
učebny
Pracovní
diagnostika

1.1.4.6

4 500,00

0,00

Není dostatečně zdůvodněná potřebnost položky.
Není dostatečně zdůvodněná potřebnost položky,
s ohledem na krácení pracovní diagnostiky je
krácen pronájem učebny.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 891 667,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

46

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004066

Žadatel

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

Název projektu

Do práce bez bariér

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 926 106,25

Body z věcného hodnocení

86,250

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

0

6

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK nedoporučuje projekt k podpoře:
VK nedoporučuje projekt k podpoře z důvodu překryvu projektu s jinými již běžícími ve výzvě č. 40 a
s již schváleními projekty na VK pro výzvu č. 53, které mají shodné klíčové aktivity, stejnou cílovou
skupinu
i
stejné
území
dopadu.
Konkrétně
se
jedná
o
projekty
č.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002514, CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004037.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt nedoporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

0,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt nebyl VK doporučený k podpoře.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

47

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003968

Žadatel

KONÍČEK, o.p.s.

Název projektu

Podpora zaměstnávání OZP

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 529 875,00

Body z věcného hodnocení

86,250

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK upozorňuje:
položky 1.1.1.1.1 a 1.1.1.1.2 Odborný pracovník – doplnit informace, s jakými úvazky je
počítáno. Dále VK upozorňuje na to, že sazba na pracovní místo OP musí dodržet ceny a
mzdy v místě a čase obvyklé a být v souladu s cenami obvyklými pro OPZ,
VK požaduje:
položka 1.1.6.5.1 Příspěvek na rekvalifikace pro 6 uživatelů – přesout do kapitoly služeb
1.1.4 a položku přejmenovat na Rekvalifikace. Rekvalifikace musí být zajištěny a proplaceny
realizátorem projektu, není možné poskytovat příspěvek účastníkům projektu.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 529 875,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004072

Žadatel

Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno

Název projektu

Harmonie v zaměstnání i rodině v Jihomoravském kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 182 312,50

Body z věcného hodnocení

86,250

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK upozorňuje:
do projektu mohou být zapojeny pouze osoby, které splňují charakteristiku cílové skupiny
v souladu s přílohou č. 2 výzvy č. 53 - Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané (tj.
osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP ČR déle než 1 rok nebo osoby, jejichž
doba evidence jako uchazeče o zaměstnání ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souhrnné
délky 12 měsíců),
provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

-

název

položka

krácení

zůstatek na
položce

externí disk

1.1.3.2.2.4

700,00

0,00

Tisk učebních
materiálů – Vstupní
blok

1.1.4.2

7 500,00

7 500,00

Tisk učebních
materiálů Rekvalifikační kurzy

1.1.4.3

1 500,00

1 500,00

Tisk učebních
materiálů - Job club
speciál

1.1.4.4

2 250,00

2 250,00

Tisk učebních
materiálů – Počítačová
gramotnost

1.1.4.5

3 400,00

3 400,00

odůvodnění
Jedná se o nepřímý náklad, položka
vyřazena z rozpočtu.
Tisku
materiálů
není
náležitě
odůvodněn, jednotková cena bude
krácena na polovinu, tj. snížení
jednotkové ceny z 300 Kč na 150 Kč.
Tisku
materiálů
není
náležitě
odůvodněn, jednotková cena bude
krácena na polovinu, tj. snížení
jednotkové ceny z 300 Kč na 150 Kč.
Tisku
materiálů
není
náležitě
odůvodněn, jednotková cena bude
krácena na polovinu, tj. snížení
jednotkové ceny z 300 Kč na 150 Kč.
Tisku
materiálů
není
náležitě
odůvodněn, jednotková cena bude
krácena na polovinu, tj. snížení
jednotkové ceny z 340 Kč na 170 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 163 125,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

49

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004113

Žadatel

Education for Employment, z.s.

Název projektu

Stále stejně mladí

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 999 850,00

Body z věcného hodnocení

86,250

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

-

název

položka

krácení

zůstatek na
položce

odůvodnění

lektor RK

1.1.1.2.5

43 680,00

309 120,00

Krácení z 315,- Kč na 276,- Kč dle mzdy
doporučené pro DPČ dle cen a mezd
obvyklých pro OPZ.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 945 250,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

50

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004060

Žadatel

Sdružení TULIPAN, z.s.

Název projektu

Pracovní uplatnění není samozřejmost

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 420 000,00

Body z věcného hodnocení

85,630

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název

položka

krácení

zůstatek na
položce

Odborný garant - úvazek 0,2 po
dobu
24 měsíců

1.1.1.1.1

57 600,00

172 800,00

Odborný pracovník - úvazek 0,5
po
dobu 24 měsíců

1.1.1.1.2

222 000,00

222 00,000

Pracovní mentor

1.1.1.3.5

135 000,00

540 000,00

Výukové podklady pro motivační
kurzy / skupina

1.1.3.2.3.1

15 000,00

15 000,00

Výukové podklady pro kurzy
základních kompetencí / skupina

1.1.3.2.3.2

15 000,00

15 000,00

Pracovní nebo bilanční
diagnostika

1.1.4.1

45 000,00

45 000,00

odůvodnění
Pracovní pozice Odborný
garant se překrývá a dubluje s
pracovní
pozicí
Odborný
pracovník. Úvazek je také
nadhodnocen s ohledem na
odbornou kapacitu RT a počet
osob z CS. Snížení úvazku z
0,2 na 0,15, tj. krácení o
57.600
Kč.
Přejmenovat
položku s ohledem na krácení
úvazku na 0,15.
Pracovní pozice Odborný
pracovník se překrývá a
dubluje s pracovní pozicí
Odborný garant. Úvazek je
také nadhodnocen s ohledem
na odbornou kapacitu RT a
počet osob z CS. Snížení
úvazku z 0,5 na 0,25, tj.
krácení
o 222.200
Kč.
Přejmenovat
položku
s
ohledem na krácení úvazku
na 0,25
Po zapracování v prvních
měsících lze očekávat nižší
intenzitu podpory pro další
měsíce (cena odpovídá v
průměru 30 hod. podpory na
0,75 úvazek), dále lze využít
podpory
individuálního
poradce. Navržené krácení
celkem
o
135.000
Kč.
Zůstatek na položce pro
mentory je 540.000 Kč.
Není
zdůvodněna
cena
nákladů, položka výukové
podklady
se
jeví
jako
nadhodnocená.
Není
zdůvodněna
cena
nákladů, položka výukové
podklady
se
jeví
jako
nadhodnocená.
PD/B bude poskytována pouze
v odůvodněných
případech,
položka krácena z 90 000 na 45
000 pro 10 lidí. Vzhledem
k dalším KA projektu není nutné
provádět PD v tak velkém počtu
účastníků, a to i s ohledem na
práci psychologa s CS v rámci
projektu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 808 000,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

51

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004111

Žadatel

Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.

Název projektu

Reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice
Jiřice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 407 775,00

Body z věcného hodnocení

84,380

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK upozorňuje:
vzhledem k tomu, že již byly podpořeny projekty ve výzvě 53 a 40 (konkrétně projekty
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004022,
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002360
a
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0004087) na stejnou cílové skupiny osoby v/ po výkonu trestu ve
věznici v Jiřicích, VK upozorňujeme žadatele, že účastníci těchto projektů nesmí být zároveň
účastníky projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004111,
VK požaduje:
nezávazkové indikátory: 628 00 Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou
zaměstnaní, a to i OSVČ, žadatel vynuluje. Hodnoty těchto indikátorů se budou vykazovat
v průběhu realizace projektu. Cílová hodnota uvedených indikátorů bude tedy 0,
-

vypuštění aktivity Bilanční diagnostika. Realizace BD není efektivní. V KA08 je již individuální
práce a účast cílové skupiny v dalších aktivitách projektu zajištěna. Realizace BD není
nezbytná pro dosažení cílů projektu,

-

v rozpočtu projektu je prohozena cena jednotky a počet jednotek – žadatel tato pole opraví,

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

název

položka

krácení

zůstatek
na
položce

KA01: Bilanční diagnostika

1.1.4.1

305 200,00

0,00

odůvodnění
Krácení v souvislosti
s vypuštěním BD

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 026 275,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

52

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004061

Žadatel

Rovnovážka, z.s.

Název projektu

Nad 50 let? Nebortí se svět…

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 450 332,25

Body z věcného hodnocení

84,380

Shrnutí projednání žádosti

Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

-

název

položka

krácení

zůstatek na
položce

Specialista
náboru a hlavní
kontaktní osoba
pro CS (KA 1 - 6)

1.1.1.2.1

114 048,00

271 872,00

Lektor krátké PC
kurzy (KA3)

1.1.1.2.5

18 144,00

39 744,00

Lektor finanční
gramotnost (KA
3)

1.1.1.3.1

3 008,00

6 592,00

Lektor pracovněprávní minimum
(KA
3)

1.1.1.3.2

3 008,00

6 592,00

Tisk plakátů pro
nábor CS (KA 1)

1.1.4.01

3 000,00

3 000,00

odůvodnění
Náplň práce specialisty odpovídá
náplni
práce
odborného
pracovníka/
asistenta,
nikoliv
koordinátora, z tohoto důvodu je
krácena jednotková cena z 326 Kč
na 236 Kč/hod v souladu s cenou
obvyklou pro OPZ
Lektor PC kurzy není lektorem
specialistou, kráceno na cenu
obvyklou pro pozici lektora v OPZ,
tj. 276 Kč
Lektor FG
není lektorem
specialistou, kráceno na cenu
obvyklou pro pozici lektora v OPZ,
tj. 206 Kč
Lektor pracovně - právní min. kurzy
není lektorem specialistou, kráceno
na cenu obvyklou pro pozici lektora
v OPZ, tj. 206 Kč
Počet jednotek je z důvodu
efektivnosti snížen z 20 ks na 10
plakátů, jednotková cena 300 Kč,
kráceno z 6 000,00
na 3000 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 273 822,25

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

53

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004136

Žadatel

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Název projektu

Překročte práh do světa práce s pomocí, aktivizací a podporou.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 058 185,00

Body z věcného hodnocení

83,750

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK požaduje:
žadatel upraví poměry spolufinancování dle pravidel OPZ. 5% z celkových způsobilých
výdajů projektu bude financováno z vlastních zdrojů žadatele,
-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

název

položka

krácení

Multifunkční zařízení pro intenzivní
využití

1.1.3.2.2.3

12 334,00

Digitální fotoaparát

1.1.3.2.2.5

3 025,00

zůstatek
na
položce

odůvodnění

Neopodstatněný
požadavek na zařízení pro
intenzivní využití, v KA
nejsou vyšší nároky na
7 026,00
tisk. Položka je krácena
na cenu obvyklou pro
zařízení
standartního
využití
Položka není zdůvodněna
ve vztahu k práci s cílovou
skupinou.
Propagaci
0,00
projektu je možno hradit
pouze
z nepřímých
nákladů.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 038 986,25

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti

Pořadové číslo

54

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003965

Žadatel

Centrum Kašpar, z. s.

Název projektu

50 + pracovních kompetencí

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 999 897,50

Body z věcného hodnocení

83,130

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK požaduje:
indikátor 600 00 Celkový počet účastníků – s ohledem na rozpočet projektu, délku trvání
projektu a nejasné informace v projektové žádosti, VK požaduje navýšit cílovou hodnotu
tohoto indikátoru z 35 na 50,
-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název

položka

krácení

zůstatek
na
položce

odůvodnění
Nadhodnocená
položka
vzhledem k počtu osob v CS,
rozpočtu a délce projektu (na
50 účastníků je počítáno se 2
pozicemi 1.1.1.1.1 a 1.1.1.1.2
na 1,75 úvazek). Navíc dochází
k duplicitě některých činností
(viz. popis RT 1.1.1.3.1,
1.1.1.3.2, 1.1.1.3.3). Položka
bude snížena z 0,75 na 0,5
úvazek, tj. krácení o 201.000
Kč.

Zprostředkovatel/ka

1.1.1.1.1

201 000,00

402 000,00

Personální poradce/kyně

1.1.1.1.2

201 000,00

603 000,00

Lektor/ka rekvalifikačních kurzů

1.1.1.2.1

90 048,00

225 120,00

Lektor/ka v Posilovně pracovních
kompetencí

1.1.1.3.2

24 000,00

72 000,00

MS Office

1.1.3.2.1.1

4 800,00

3 200,00

Antivirový SW

1.1.3.2.1.2

4 000,00

0,00

PC stanice pro RT

1.1.3.2.2.1

5 320,00

21 280,00

Mobilní telefon pro RT

1.1.3.2.2.4

968,00

3 872,00

Židle kancelářská pro RT

1.1.3.2.2.5

968,00

3 872,00

To samé zdůvodnění jako u
položky 1.1.1.1.1 Položka bude
snížená z 1,0 na 0,75 úvazek,
tj. krácení o 201000 Kč.
Pozice
je
nadhodnocena,
žadatel
nezdůvodňuje
stanovený
počet
hodin,
navržené krácení (1 kurz /84
hod. výuka + 42 hodin příprava
= 126 hodin x 4 kurzy, praktická
výuka 168 hodin (1 kurz/ 84
hodin x 4 kurzy = 336 hodin).
Snížení položky o 90.048 Kč.
Položka je nadhodnocena,
počet jednotek je 480 hodin
(240 hodin přímé práce s CS +
240 hodin na přípravu při 5x
opakované stejné aktivitě).
Výše hodin na přípravu není
zdůvodněná.
Navrhované
krácení: snížení o 120 hodin na
360 hodin, tj. krácení o 24.000
Kč.
V souvislosti s krácením
úvazků RT bude adekvátně
kráceno i vybavení pro RT,
nezbytnost vybavení pro CS
není zdůvodněná - organizace
disponuje vybavením z jiných
realizovaných projektů v rámci
OP LZZ.
v souvislosti s krácením úvazků
RT bude adekvátně kráceno i
vybavení pro RT
V souvislosti s krácením
úvazků RT bude adekvátně
kráceno i vybavení pro RT.
V souvislosti s krácením
úvazků RT bude adekvátně
kráceno i vybavení pro RT.
V souvislosti s krácením
úvazků RT bude adekvátně
kráceno i vybavení pro RT.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 334 767,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

55

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003958

Žadatel

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.

Název projektu

Podpora zaměstnanosti a adaptability osob s kumulací hendikepů
na trhu práce na Chomutovsku

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 854 926,25

Body z věcného hodnocení

83,130

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK požaduje:
žadatel se v projektu nebude zaměřovat na osoby s kumulací hendikepů ve věku do 25 let,
ale na osoby s kumulací hendikepů z jiných cílových skupin v jiném věku (dle projektové
žádosti), a to z toho důvodu, že na osoby mladší 25 let je v regionu jsou zaměřeny projekty
ÚP
ČR
projekty
č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001785,
CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001786 na investiční prioritní ose 1.5 Iniciativa na podporu
zaměstnanosti mládeže,
-

žadatel doplní časové dotace příslušných kurzů v KA 02 Skupinové motivační a pracovně
poradenské aktivity,

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název

položka

krácení

zůstatek na
položce

notebook nebo PC (pro
práci s CS)

1.1.3.2.2.02

26 620,00

66 550,00

1.1.3.2.1.1

4 114,00

12 342,00

tablet (pro trénink CS)

1.1.3.2.2.15

42 350,00

0

tabule (předpoklad 180 x
120 cm)

1.1.3.2.2.05

2 900

0

stůl do učebny (pracovní
stůl pro dvě osoby)

1.1.3.2.2.06

21 000,00

21 000,00

židle do učebny

1.1.3.2.2.07

13 000,00

13 000,00

balík MS OFFICE

tiskárna multifinkční pro
trénink
znalostí CS (pro wifi síťové
připojení
více PC nebo NB)

1.1.3.2.2.09

2 740,00

7 260,00

digitální fotoaparát

1.1.3.2.2.10

3 025,00

0,00

projekční plátno s motorem

1.1.3.2.2.11

6 370,00

3 630,00

odůvodnění

Není
zdůvodněná
potřebnost notebooků ani
jejich počet – kráceno ze 7
NTB na 5 NTB.
Kráceno s ohledem
krácení notebooků.

na

Není zdůvodněna potřebnost
tabletů,
CS
bude
mít
k dispozici notebooky.
Není zdůvodněna potřebnost
vzhledem
k nákupu
flipchartu.
Aktivity jsou určeny pro
deset osob, postačí tedy 5
pracovních stolů pro dvě
osoby.
Aktivity jsou určeny pro 10
osob, postačí tedy 10 židlí
Položka
obvyklou
využíváno
použití.

krácena
na
cenu,
bude
pro standartní

Není
jasná
potřebnost
fotoaparátu.
Položka krácena na cenu
obvyklou.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 702 277,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

56

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004005

Žadatel

OCCASIO o.p.s.

Název projektu

UPLATNÍM SE

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 173 875,00

Body z věcného hodnocení

83,130

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 zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK požaduje:
v žádosti žadatel neuvádí žádné mzdové příspěvky, je zde ovšem aktivita zprostředkování
zaměstnání. Z tohoto důvodu VK vznesla požadavek na doložení pracovních smluv a dalších
dokladů o zprostředkování zaměstnání, jakožto měřitelném výstupu stanovených cílů
(specifikace měřitelnosti cílů projektu),
provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

-

název

položka

krácení

zůstatek
na
položce

odůvodnění

pracovní
poradce

1.1.1.2.1

250 600,00

94 400,00

Náplň práce pracovního poradce neodpovídá náplni
Odborného garanta (snížení hodinové sazby na 236
Kč). Počet hodin je nedostatečně zdůvodněn, snížit
na 400 hodin.

ubytování CS
KA3

1.1.6.2.1

63 000,00

210 000,00

Cena 1 300 Kč neodpovídá ceně obvyklé, snížení
ceny na 1 000 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 781 875,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

57

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004100

Žadatel

Trutnovská zeleň, o.p.s.

Název projektu

S jízdenkou do jistoty

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 027 232,50

Body z věcného hodnocení

83,130

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 zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

-

název
Lektor,
specialista pro
Poradenský
program

položka

1.1.1.2.2

krácení

97 272,00

zůstatek
na
položce

odůvodnění

Není uvedeno zdůvodnění sazby pro specialistu.
Sazba pro lektora specialitu bude snížena na sazbu
139 104,00
obvyklou pro lektora v OPZ z 469 Kč na 276
Kč/hod., položka snížena o 97 272,00 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 905 642,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

58

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004120

Žadatel

FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s.

Název projektu

My to zvládnem

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 194 962,50

Body z věcného hodnocení

83,130

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 zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

-

název

položka

krácení

zůstatek
na
položce

Diagnostik

1.1.3.1

1 800,00

49 200,00

Pronájem
učebny a
poradenskéh
o místa

1.1.4.3

72 000,00

192 000,00

Cestovné a
ubytování

1.1.6.2

42 000,00

0,00

odůvodnění
Skupinových testování by podle popisu klíčové
aktivity „Pracovní diagnostika“ mělo proběhnout 8,
kalkulace rozpočtu však vychází z nesprávného počtu
10. Kráceno v souladu s popisem KA na 164 hodin
pro Diagnostika.
Položka není navázána na žádnou konkrétní aktivitu,
nicméně z popisu je zřejmé, že se bude jednat o
prostory v rehabilitačním ústavu Kladruby, jež budou
využívány téměř pro všechny aktivity projektu. Cena
pronájmu se jeví jako nadhodnocena vzhledem
k tomu, že se bude jednat o prostory nevybavené
nábytkem náležející spolupracujícímu subjektu.
Jednotková cena je tedy snížena z 11 000,00 na
8 000,00 Kč.
Nedostatečné zdůvodnění položky. V přehledu
nákladů klíčové aktivity „Řízení projektu a publicita“ je
uvedeno, že se bude jednat o proplácení cestovného
do poradenského místa - do rehabilitačního centra,
nicméně poradenské centrum má být dle popisu
klíčové aktivity „Poradenské aktivity“ zřízeno
v rehabilitačním centru. Není tedy zřejmé, odkud a
kam by měla cílová skupina cestovat.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 050 212,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

59

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004106

Žadatel

Rytmus D., o.p.s.

Název projektu

Podpora OZP na Rumbursku

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 973 682,50

Body z věcného hodnocení

82,500

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 zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název

Odborný garant

položka

krácení

1.1.1.1.1

225 120,00

zůstatek na
položce

0,00

odůvodnění
Z pracovní náplně Odborného
garanta není zřejmé, co má v projektu
konkrétně na starosti (jedná se pouze
o definici pozice dle tabulky obvyklých
mezd pro OPZ.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 692 282,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

60

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004129

Žadatel

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.

Název projektu

Krok za krokem ke změně

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 781 750,00

Body z věcného hodnocení

82,500

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 zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK požaduje:
nezávazkové
indikátory:
60100
(Nezaměstnaní
účastníci,
včetně
dlouhodobě
nezaměstnaných) žadatel vynuluje. Hodnota tohoto indikátoru se budou vykazovat v průběhu
realizace projektu. Cílová hodnota indikátoru bude tedy 0,
-

garance kvantifikovaného cíle projektu - žadatel se zaváže k tomu, že kromě 8 pracovních
míst se mzdovým příspěvkem zprostředkuje pracovní místa dalším 4 osobám, pracovní
místa budou bez mzdového příspěvku. Žadatel toto upraví také v klíčové aktivitě
Zprostředkování zaměstnání a dotovaná PM,

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název

multifunkční zařízení
pro intenzivní využití –
Třinec

položka

1.1.3.2.2.1

krácení

11 800,00

zůstatek na
položce

7 200,00

odůvodnění
Celkový počet zapojených osob a
výčet dokumentů, které budou v
rámci projektu vznikat, není
důvodem pro využití tohoto typu
zařízení. Kráceno na obvyklou
cenu standardního multifunkčního
zařízení.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 767 000,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

61

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004068

Žadatel

Šance na vzdělání, o.p.s.

Název projektu

Nová šance - profesní kvalifikace Strážný

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 897 050,00

Body z věcného hodnocení

82,500

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 zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK požaduje:
žadatel doplní do rozpočtu projektu měrné jednotky,
-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

název

Odborný koordinátor
cílové skupiny

Kariérový poradce

položka

1.1.1.2.1

1.1.1.2.2

krácení

200 640,00

154 000,00

zůstatek na
položce

odůvodnění

415 360,00

Navržená
hodinová
sazba
neodpovídá
popsané
pracovní
náplni. Pracovní náplň odpovídá
charakteru
pozice
odborný
pracovník/asistent. krácení hodinové
sazby na maximum doporučených
obvyklých mezd/platů OPZ, tj. 236
Kč/hod.

154 000,00

Navržený úvazek nebyl dostatečně
odůvodněn a je nadhodnocen s
ohledem na popsaný rozsah práce s
CS. Snížení úvazku na polovinu.
Průměrná cena na zajištění zkoušky
se na trhu pohybuje kolem 1.500 Kč
+ DPH, proto není navržená celková
cena
za
zajištění
zkoušky
zkoušejícím
přepočítaná
na
účastníka (3.150 Kč) odpovídající.
Krácení nadhodnocené hodinové
sazby na max. 462 Kč/hod. dle
obvyklých mezd/platů OPZ pro
pozici expert/specialista.
Jednotková cena nebyla dostatečně
odůvodněna a neodpovídá obvyklým
mzdám/platům OPZ pro pozici
lektora. Snížení na hod. sazbu 206
Kč/hod.
Kancelářský balík určený pro
vykonání zkoušky krátit v plném
rozsahu z důvodu nehospodárnosti
a
nedostatečného
odůvodnění.
Jednotkovou cenu druhého kusu
krácena koeficientem součtu úvazků
RT (0,625).
Jednotková
cena
krácena
koeficientem součtu úvazků RT
(0,625).

Zkoušející

1.1.1.3.1

42 840,00

83 160,00

Lektor motivačního
kurzu

1.1.1.3.2

18 432,00

26 368,00

Kancelářský balík SW
pro notebooky

1.1.3.2.1.1

3 327,50

1 512,50

Notebook pro odborný
tým

1.1.3.2.2.1

1 681,25

8 318,75

Notebook pro vykonání
zkoušky

1.1.3.2.2.2

13 000,00

0,00

Kráceno v plném rozsahu z důvodu
nehospodárnosti.

240 000,00

Cena RK je nadhodnocena a
neodpovídá cenám obvyklým, které
dosahují max. 6000 Kč vč. DPH.
Snížení j. cenu na 6.000 Kč.
Krácení v plném rozsahu z důvodu
nehospodárnosti, neboť cena za
pronájem je zahrnuta již v ceně
rekvalifikačního kurzu.

Rekvalifikační kurz
Strážný

1.1.4.1

220 000,00

Pronájem místnosti pro
rekvalifikační
kurz

1.1.4.2

70 000,00

0,00

Pronájem místnosti pro
zkoušky

1.1.4.4

15 000,00

0,00

Krácení v plném rozsahu z důvodu
nehospodárnosti.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 973 399,06

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

62

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004034

Žadatel

ŠEDESÁTKA, o.p.s.

Název projektu

PRÁCE V ON-LINE MARKETINGU - DALŠÍ KROK PROFESNÍ
KARIÉRY II.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 999 695,25

Body z věcného hodnocení

82,500

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 zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK požaduje:
položky 1.1.4.1 a 1.1.4.2 Rekvalifikační kurzy – položky jsou v souboru, VK požaduje položky
rozklíčovat a upravit v rozpočtu projektu tak, že bude znám počet osob a jednotková cena za
RK,
-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název

položka

krácení

zůstatek na
položce

Zprostředkování a
umístění do
zaměstnání

1.1.4.3

15 000,00

25 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

odůvodnění
Nadhodnocená jednotková cena za
zprostředkování, krácena z 8 000 na
5 000Kč

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 980 945,25

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

63

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004105

Žadatel

GLE o.p.s.

Název projektu

Pracovní a podnikatelské poradenství aneb 50+ je jen číslo

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 967 049,50

Body z věcného hodnocení

82,500

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 zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK upozorňuje:
výběrové řízení – předpokládaná hodnota pro nákup služby rekvalifikace položka 1.1.4.8 je
nad 400.000 Kč, upozornění na nutnost realizace výběrového řízení na nákup rekvalifikací,
-

OSVČ je možné podporovat pouze poradenstvím, nikoliv podporovat mzdovým příspěvkem,

VK požaduje:
hodnotu indikátoru 62600 žadatel navýší z 0 na konkrétní hodnotu 42 a doplní popis
indikátoru do projektové žádosti,
-

klíčovou aktivitu 06 přejmenovat na Rekvalifikaci. Rekvalifikace musí být zajištěny a
proplaceny realizátorem projektu, není možné poskytovat příspěvek účastníkům projektu.
V souvislosti s touto podmínkou budou upraveny/vymazány poslední tři věty v popisu KA06,

-

položku 1.1.4.8 Příspěvek na kvalifikaci KA6 přejmenovat na Rekvalifikace,

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název

položka

krácení

zůstatek na
položce

Lektor RK KA5

1.1.1.3.1

20 176,00

21 424,00

odůvodnění
Krácena jednotková cena ze 400 na
206Kč/h dle tabulky cen a mezd
obvyklých.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 941 829,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

64

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004007

Žadatel

REZITE, z.s.

Název projektu

Uplatnění OZP na trhu práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 924 575,00

Body z věcného hodnocení

81,880

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 zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK upozorňuje:

-

bilanční diagnostika nebude poskytována plošně, bude realizována pouze v odůvodněných
případech a v požadované kvalitě dle standardů vydaných Asociací bilanční diagnostiky,

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
název

pronájem prostor-na
diagnostiku+pohovory+testování

Závěr

položka

1.1.4.4

krácení

27 600,00

zůstatek na
položce

odůvodnění

0,00

Aktivity KA2 a KA3 mohou
probíhat
v
pronajatých
prostorách pro KA2 (motivační
por.), které jsou požadovány v
rozpočtu na 10 měsíců s
využitelností max. 5 hodin
týdně.

Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 890 075,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

65

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004001

Žadatel

Vzdělávací centrum Genesia, zapsaný spolek

Název projektu

Společně na trh práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 939 500,00

Body z věcného hodnocení

81,250

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 zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK doporučuje:
s ohledem na projekty doporučené k realizaci ve výzvě č. 53 komise doporučuje při případné
přípravě projektu v budoucích výzvách zmapovat již realizované projekty v regionu a
uvedenou cílovou skupinu a konzultovat svůj záměr s příslušnou pobočkou ÚP ČR tak, aby
nedocházelo k překryvu s již realizovanými projekty.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 939 500,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

V.

Přehled projektů doporučených k podpoře:

Č. Registrační číslo

Max. celkové
způsobilé
výdaje projektu
v Kč

Název projektu

Žadatel

1 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004033

Z basy do práce

2 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004078

P-I-P Šalamoun

RUBIKON Centrum, z.s.
EUROPEAN INITIATORY
INSTITUTE o.s.

3 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004076

Podpora mladých absolventů
jako investice do budoucnosti
regionu

Centrum pro komunitní
práci Severní Morava

4 064 100,00

4 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004022

Resurgent Jiřice

VOLONTÉ CZECH, o.p.s.

3 754 425,00

5 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004039

Horizont

AKROPOLIS, z.s.

5 436 590,00

7 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004041

Zvýšení šancí uprchlíků na
získání zaměstnání v ČR
S podporou je cesta za prací
snadnější

Organizace pro pomoc
uprchlíkům, z.s.
Občanské sdružení
SALET

8 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003900

Dokážu to

KRUH pomoci, o.p.s.

5 473 800,00

9 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004057

TANDEM

Sociální agentura, o.p.s.

5 268 810,00

6 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003966

5 955 463,98
5 846 150,00

5 777 442,75
5 833 417,50

10 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003990

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME MAS Vladař o.p.s.

5 964 250,00

11 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004079

S Hátou do práce

Háta, o.p.s.

4 822 613,75

12 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004058

CHCI PRACOVAT II.

1 534 500,00

13 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004128

Cesta ke změně

MEDEXA
MESADA, občanské
sdružení

14 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004088

Věk a zdravotní stav není
podstatný

Aktivní život od A do Z,
z.s.

2 511 050,00

15 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003916

Tréninkové pracoviště pro
vozíčkáře s poraněním míchy

Česká asociace
paraplegiků - CZEPA

2 468 925,00

16 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003951

Podpora cizinců na trhu práce
v Jihomoravském kraji
RCI, z. s.

2 909 900,00

17 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004095

Pracovní a osobní aktivizace
osob se závislostmi k podpoře
zaměstnanosti
Magdaléna, o.p.s.

5 656 101,65

18 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004059

Znovuzačlenění na trh práce i
po padesátce - NAŠE ŠANCE OMNI TEMPORE o.p.s.

4 617 575,00

19 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004031

Vozataj

Attavena, o.p.s.

4 798 868,13

20 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004043

Navzdory předsudkům o
zdravotně postižených

HandiZam, z.s.

1 970 000,00

21 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004054

Restartuj svůj život

InHelp, o.p.s.

1 534 555,00

22 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003976

Zapojení osob s mentálním
postižením do práce

1 955 756,25

23 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003904

Aktivně na trh práce

REMISVIT, z.ú.
GASTRONOMICKÁ
AKADEMIE z.s.

5 841 812,50

5 809 272,50

24 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004108

"ABY SE SVOBODA
NESTALA CELOU!" (program
pracovní aktivizace a
integrace v Olomouckém kraji
pro osoby vracející se po
ukončení VTOS)

25 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003952

NOVÝ SMĚR

26 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004037

Společnost Podané ruce
o.p.s.

5 859 125,00
5 622 925,00

Šance pro OZP

LEADER ACADEMY o.p.s.
Pomoc - poradenství,
podpora, z.s.

27 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004122

Do práce s Beluškou!

Beluška o.s.

2 845 840,00

28 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004124

Pracuji, tedy jsem 2017-2019!

Borůvka Praha o.p.s.

2 424 762,50

29 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004099

Tréninková pracovní místa
Restart Shop Brno

Tripitaka, z.s.

2 197 975,00

30 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004081

"PO LÁVCE" (kvalitní profesní
příprava a adresné
zprostředkování zaměstnání
pro udržitelnou práci a
Akademie Jana Amose
konkurenceschopnost
Komenského, z.s. - oblast
Šumperska a Jesenicka)
Šumperk

5 153 375,00

31 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003949

Návrat na trh práce ve
Zlínském kraji

Rozvojová agentura
zlínského kraje, z.s.

4 432 775,00

34 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004038

Práce nám pomáhá

35 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003989

Správná cesta

Tenisový klub Jirkov
Mezinárodní vězeňské
společenství, z.s.
Prosapia, z. ú., společnost
pro rodinu
Střední odborné učiliště a
Praktická škola Kladno Vrapice, příspěvková
organizace

4 498 525,00

33 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004087

Chceme pracovat
Změna je možná - chci
pracovat

36 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003997

Prací za zdravím

FOKUS - Písek, o.s.

2 049 818,75

37 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004028

Ještě chci pomáhat

4 214 430,00

38 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004013

Pracovní místa pro neslyšící

JHS - CENTRE, o.p.s.
Tichý svět - chráněná
pracoviště, o.p.s.

39 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003982

Život na zkoušku II

EducAdvice o.p.s.

4 636 512,50

40 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004121

Přístup k práci pro osoby bez
přístřeší

Astras, o.p.s.

4 739 007,50

41 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004133

Přes Mosty do práce

Centrum pro komunitní
práci východní Morava

4 466 329,38

42 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004062

Nový domov
Program na podporu
pracovního uplatnění
dlouhodobě nezaměstnaných
osob

bfz o.p.s.

5 406 275,00

Obec Vápenná

4 891 667,50

32 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003937

43 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004053

1 981 015,00

2 548 492,00
4 446 337,50

4 582 020,00

3 380 612,50

VI.

Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů:

Č. Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

2 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004072

KONÍČEK, o.p.s.
Oblastní spolek
Harmonie v zaměstnání i
Českého červeného
rodině v Jihomoravském kraji kříže Brno

3 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004113

Stále stejně mladí

Education for
Employment, z.s.

Pracovní uplatnění není
samozřejmost
Reintegrační program pro
osoby opouštějící prostředí
věznice Jiřice

Sdružení TULIPAN,
z.s.
Centrum podpory
podnikání Praha,
o.p.s.

1 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003968

4 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004060

5 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004111

Podpora zaměstnávání OZP

Max. celkové
způsobilé
výdaje
projektu v Kč
3 529 875,00

3 163 125,00

1 945 250,00
4 808 000,00

5 026 275,00
5 273 822,25

7 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004136

Nad 50 let? Nebortí se svět... Rovnovážka, z.s.
Střední škola
Překročte práh do světa
technická, Most,
práce s pomocí, aktivizací a
příspěvková
podporou.
organizace

8 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003965

50 + pracovních kompetencí

Centrum Kašpar, z. s.

5 334 767,50

9 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003958

Podpora zaměstnanosti a
adaptability osob s kumulací
hendikepů na trhu práce na
Chomutovsku

MAS Sdružení
Západní Krušnohoří,
z.s.

5 702 277,50

6 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004061

10 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004005

UPLATNÍM SE

11 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004100

S jízdenkou do jistoty

12 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004120

My to zvládnem

13 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004106

Podpora OZP na Rumbursku Rytmus D., o.p.s.
Kvalifikační a
personální agentura,
Krok za krokem ke změně
o. p. s.

14 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004129

OCCASIO o.p.s.
Trutnovská zeleň,
o.p.s.
FINANČNÍ
GRAMOTNOST, o.p.s.

16 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004034

Nová šance - profesní
Šance na vzdělání,
kvalifikace Strážný
o.p.s.
PRÁCE V ON-LINE
MARKETINGU - DALŠÍ
KROK PROFESNÍ KARIÉRY
II.
ŠEDESÁTKA, o.p.s.

17 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004105

Pracovní a podnikatelské
poradenství aneb 50+ je jen
číslo

18 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004007

Uplatnění OZP na trhu práce

19 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004001

Společně na trh práce

15 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004068

3 038 986,25

3 781 875,00
3 905 642,50
4 050 212,50
2 692 282,50

2 767 000,00
2 973 399,06

1 980 945,25

GLE o.p.s.

5 941 829,50

REZITE, z.s.
Vzdělávací centrum
Genesia, zapsaný
spolek

1 890 075,00

5 939 500,00

VII.
Č.

Přehled projektů nedoporučených k financování

Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

Komplexní poradenský program a
praxe pro mladé do 25 let v
1 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004080 Ústeckém kraji II.

Rodinné centrum Pohádková
chaloupka, z. s.

2 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003915 Nová cesta

Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří, z.s.

3 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004066 Do práce bez bariér

Centrum služeb pro
zdravotně postižené Louny
o.p.s.

S euroklíčem do zaměstnání v
4 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004055 Pardubickém kraji

Národní rada osob se
zdravotním postižením České
republiky, z.s.

Komplexní program podpory
zaměstnanosti uchazečů o
zaměstnání na trhu práce v
5 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003809 Ústeckém kraji

Naděje - M, o.p.s.

6 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003981 Minulost je za námi 2

YMCA v Ústí nad Labem

Podpora pracovního uplatnění pro
dlouhodobě nezaměstnané mladší
7 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003992 25 let

IMPULS TŘEBÍČ, spolek

8 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004107 JOBLIST

Centrum pro integraci cizinců,
o.p.s.

9 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004012 Máme co nabídnout

Carbonia Racing a Karting
Klub o.s.

Nelékařský personál pro české
10 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004017 zdravotnictví

Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky
PELICAN, s.r.o.

11 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004050 Job klub 50+

Centrum aplikovaného
výzkumu a dalšího
vzdělávání, o.p.s.

12 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004101 Kamarádíme se zaměstnáním

KAMARÁD Jičín z.s.

13 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004075 Chci také pracovat

Svaz tělesně postižených v
České republice z. s.

14 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003889 Do práce po rakovině

Amelie, z.s.

Prostupné zaměstnávání
dlouhodobě nezaměstnaných na
15 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003971 Hanušovicku

MAS Horní Pomoraví o.p.s.

Posílení pracovní integrace na
16 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003945 Strakonicku

Centrum MARTIN o.p.s.

17 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003776 Padesátka nic není

Vyšší odborná škola, Střední
škola, Centrum odborné
přípravy, Sezimovo Ústí,
Budějovická 421

18 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003980 Účinnou pomocí na trh práce

Občanské sdružení JETY98

Vzdělávání jako způsob integrace
cizinců na pracovní trh v Ústeckém
19 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004025 kraji.
Contact Line, o.p.s.
Poradenské centrum venkova v
20 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004132 Jihomoravském kraji

Ústav sociálních inovací,
o.p.s.

Podpora zaměstnanosti a
adaptability na pracovní pozici
21 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003902 šička oděvních výrobků

Ostravské Slunéčko, z.s.

22 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004070 Nová práce na Vysočině

Expra z. ú.

ZŠ a MŠ Raškovice - Příležitost
pro mladé na začátku profesního
23 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003977 života

Základní škola a mateřská
škola Raškovice

Příležitost pro zdravotně postižené
24 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003991 v Jihočeském kraji

Jihočeská společnost pro
rozvoj lidských zdrojů, o.p.s.

25 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004046 Pracovní poradna pro osoby 50+

ANDRA Educo o.p.s.

26 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004098 Smysl života po 50

Smysl života, z.s.

Iniciativa na podporu
zaměstnanosti mladých lidí 27 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004051 Šumpersko

Centrum PRO BONO, z.s.

28 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003938 Nová příležitost pro TEBE

Asociace TRIGON, o.p.s.

Restart práce - prvním krokem k
29 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003996 zaměstnání

z.s. InternetPoradna.cz

30 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004015 Šance pro mladé v Karviné

Obchodní akademie Karviná,
s.r.o.

Podpora zaměstnanosti žen s
31 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004065 onkologickým onemocněním

Asociace sociálního
poradenství

Podpora zaměstnanosti osob
ohrožených sociálním vyloučením
32 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004090 v regionu Brdy - Vltava 2

Brdy - Vltava o.p.s.

Aktivní PADESÁTKA v
33 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004102 Olomouckém kraji

Institut pro regionální
spolupráci, o.p.s.

34 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004127 Začínáme znovu

Vrátka, z.s.

35 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003921 Návrat na trh práce

Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky

Nové příležitosti pro osoby se
36 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004083 zdravotním postižením

Středoevropská skupina pro
integraci OZP, o. s.

Pracovní integrace - podpora
zaměstnanosti pro vybarané cílové
37 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004125 skupiny
ESTER z. s.
38 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003924 RESTART

P-centrum, spolek

39 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004003 Cesta ke změně pro 50+

EDU FOR YOU, z. s.

40 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004042 Do práce s asistencí

Agentura Osmý den, o.p.s.

Krušnohorské centrum pro
41 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004049 Účinná pomoc od rodinného centra rodinu, z. s.

Podpora zaměstnanosti na
42 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004052 Jesenicku

OS-KAPKA, z.s.

Práce bez bariér v Libereckém
43 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004091 kraji

Pomocné ruce, z.s.

44 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004114 PROGRESS

Romodrom o.p.s.

45 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003920 Nová šance po odchodu z vězení

M-CENTRUM, konzultační,
rekvalifikační a školicí
středisko, z.s.

46 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004026 Chceme v Bělotíně žít i pracovat III Obec Bělotín
47 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004110 Bystřička pomáhá nezaměstnaným Bystřička, o.p.s.

Práce je šance - zvýšením
kvalifikace a zkušeností k důstojné
48 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004140 práci pro znevýhodněné Romy
IQ Roma servis, z.s.
Zapojování lidí se zkušeností s
49 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003875 duševní nemocí do vzdělávání

Centrum pro rozvoj péče o
duševní zdraví, z. s.

50 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004036 Jdu do práce

Oblastní charita Teplice v
Čechách

51 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004077 Proč se neprosadit?

Občanské sdružení Společně
pro region

52 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004082 Šance pro všechny

Šance na vzdělání, o.p.s.

53 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004135 Máme, co nabídnout

Vzdělávací, sociální a kulturní
středisko při Nadaci Jana
Pivečky, o.p.s.

Podpora osob 50+, příležitost pro
54 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004019 region Moravskoslezska

Střední průmyslová škola,
Ostrava-Vítkovice,
příspěvková organizace

Asistenční program pro osoby
vracející se po výkonu trestu
55 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004103 odnětí svobody do společnosti

Česká asociace vzdělávacích
institucí, z.s.

Zvýšení míry zaměstnanosti osob
se zdravotním postižením 56 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003987 duševním onemocněním

MENS SANA, o.p.s.

57 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003993 Chyť se příležitosti

Křesťanské společenství, z.s.

58 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004004 Šance ke změně

Spolek osvětlovačů a zvukařů

Pomoc neslyšícím při hledání
59 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004018 zaměstnání

Tichý svět, o.p.s.

Osoby se zrakovým postižením se
60 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003907 stávají koučem

TREMEDIAS, spolek

PORTAVITA - Co ti brání k
61 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004024 zaměstnání

Spolek PORTAVITA

Ven ze začarovaného kruhu
62 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004040 nezaměstnanosti

Centrum odborného rozvoje,
z.ú.

63 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004009 Postavit se na vlastní nohy

Národní vzdělávací fond,
o.p.s.

NOVÝ START pro osoby 50+ v
64 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004047 Milevsku

Centrum mladé rodiny
Milísek, o. s.

Podpora vybrané CS v
65 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004112 Podkrušnohoří

Podkrušnohorské technické
muzeum, o.p.s.

Proaktivní přístup k hledání
zaměstnání pro OZP v
66 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004071 Karlovarském kraji

Centrum pro zdravotně
postižené Karlovarského
kraje, o.p.s.

Podpora zaměstnanosti a
67 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004139 adaptability pracovní síly

Centrum pro rozvoj a
podporu regionů, o.p.s.

68 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004092 KONEČNÁ?

DOMINO cz, o. p. s.

Komplexní program podpory
69 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004074 zaměstnanosti žen na Litvínovsku

WomenNet o.s.

70 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004109 Chceš? Dokážeš!

EDLiT Human o.p.s.

71 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003935 Nová šance

Klub personalistů Moravy a
Slezska, z. s.

72 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004014 Integrace v zeleném - Nový start

"IDEUS", z.s.

Začneme znovu pracovat v
74 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004086 Libereckém kraji

Sdružení EDUKOL, zapsaný
spolek
MOST KE VZDĚLÁNÍ BRIDGE TO EDUCATION,
z.s.

Podpora zaměstnanosti
75 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003983 znevýhodněných skupin osob

Charita Frenštát pod
Radhoštěm

Zaměstnávání zdravotně
76 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004134 postižených redaktorů

Dobré místo, z.s.

77 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004056 Chci pracovat

Oblastní charita Most

78 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004130 Škola zaměstnanosti

ALFA-BETA, o.s.

79 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004069 Poznej svoji šanci

EDUCA - Střední odborná
škola, s.r.o.

73 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004000 Udělej to sám!

MOKO-motivovaní a kompetentní
mladí lidé na trhu práce ve
80 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004006 Zlínském kraji
81 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004030 Nová šance

SEDUKON, o.p.s.
POMOC Týn nad Vltavou,
z.s.

Práce pro nás není bariéra v
82 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004094 Libereckém kraji

Spirála Turnov, z.s.

83 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004084 Chci žít plnohodnotně

VALDEK, o.p.s.

Zaměstnanost pro Hanácký
84 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004131 venkov

MAS Hanácký venkov, z. s.

85 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004116 Právo na práci pro všechny

infinity - progress z.s.

DE-STRES (program
zaměstnanosti pro osoby s
86 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004104 duševním onemocněním na

Společnost Mana, o.p.s.

Olomoucku)

Příležitosti na trhu práce pro osoby
starší a nezaměstnané 87 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004023 Šumpersko
PROGRES Šumperk, z.s.
88 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003986 Mít svou práci

Terapeutické centrum Modré
dveře, z.ú.

Důvody nedoporučení projektů k financování jsou k projektům v řádcích č. 1, 2 a 3 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.

