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

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_15_042

Vyhlašovatel

MPSV ČR, odbor realizace programů ESFsociální začleňování

Název investiční priority

2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s
ohledem na podporu rovných příležitostí a
aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

Alokace na výzvu v Kč

791 751 066,-

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

pro 9. jednání VK u průběžné výzvy není
stanovena rezerva alokace – 0 Kč

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

791 751 066,-

II.

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

1

Počet členů výběrové komise

5

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

2. 3. 2017

Čas jednání (od – do)

9:30 – 10:30

Místo jednání

MPSV, Kartouzská 4, Praha 5

Předsedající jednání

Ing. Šárka Müllerová

Seznam účastníků

Ing. Ludmila Smutková
Mgr. Jitka Modlitbová
Mgr. Milan Zanina
PhDr. Radek Suda
Jakub Michal
Bc. Pavel Pech
Mgr. Iva Hlaváčková

III.
Záznam o školení členů / náhradníků členů výběrové komise
V úvodu 1. jednání VK proběhlo školení přítomných členů a náhradníků členů výběrové
komise zaměřené na jejich práva a povinnosti, nestrannost, způsob rozhodování o výběru
projektů vhodných pro financování, vedení průkazné evidence o procesu výběru, dále
představení dané výzvy a řešení možných problémů.
Datum a místo konání školení – viz výše v části Přehled uskutečněných jednání.
Osoba, která školení provedla: Ing. Šárka Müllerová
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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: ………………………..
Osoba, která školení provedla: ………………………..
Seznam školených osob:

IV.

Závěry z projednávání žádostí:

Informace o žádosti
Pořadové číslo

1.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006113

Žadatel

Člověk v tísni, o.p.s.

Název projektu

Sociální a poradenské služby Žlutice - Valeč

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 133 660,00

Body z věcného hodnocení

83,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Výběrová komise doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami a krácením:
Položka

Popis

Původní
částka

Krácení

Služební vůz pro
pracovníky v
1.1.3.1.2.1. přímé péči
252 000,00
(finanční
leasing)

54 000,00

Tablet pro
pracovníky SAS
1.1.3.2.2.2. a dluhového
poradce pro
práci v terénu

12 100,00

12 100,00

Vzdělávání
pracovníků
pracujících s CS

33 000,00

16 500,00

1.1.4.2.

Krácení celkem PN

-

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Forma finančního leasingu
služebního vozu s měsíční
splátkou 7000Kč/měs není
efektivní způsobem užití dopravy,
efektivnější je využití operativního
198 000,00
leasingu s krácením obvyklé ceny
nájmu na 5500Kč/měs.
VK navrhuje přesun položky z
1.1.3.1.2.1. do 1.1.3.2.4.
Nájem/operativní leasing.

0,00

Krácení položky z důvodu duplicity
nákupu zařízení a vybavení.

Krácení položky na ½ z důvodu
16 500,00 zařazení pracovníka, který není
zařazen do sociální služby.

82 600,00 Kč

VK doporučuje zvýšení indikátoru 6 70 01 na maximální počet osob, které může podpořená
registrovaná sociální služba (SAS) za den obsloužit.
VK požaduje krácení přímých nákladů ve výši 82 600 Kč.
VK požaduje doplnění základního textu klíčových aktivit a popisu realizačního týmu do textu
žádosti o podporu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 030 410,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

2.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006120

Žadatel

Město Moravský Beroun

Název projektu

Rozvoj komunitních aktivit Moravský Beroun

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 213 890,00

Body z věcného hodnocení

63,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne
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Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

4/1
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Výběrová komise doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami a krácením:
Položka

Popis

1.1.1.3.4

Externí
odborníci komunitní
práce
(2A, 2B)

1.1.1.3.6

Technik

Původní
částka

Krácení

Zůstatek
na položce

Odůvodnění

Kráceno o 244 800 Kč, tj. krácení
o 720 hod/jednotek připadajících
122 400,00 na zrušenou aktivitu KA2b (720
hod*340 Kč/hod viz přehled
nákladů klíčové aktivity).

367 200,00

244 800,00

45 900,00

45 900,00

0,00

Krácení položky v celé výši z
důvodu zrušení KA2b.

1.1.3.2.3.2

Materiál
potřebný k
realizaci KA
2B

700 000,00

700 000,00

0,00

Krácení položky v celé výši z
důvodu zrušení KA2b.

1.1.4.2

Pronájem
stavební
techniky rýpadlo, bagr
KA 2B

24 000,00

24 000,00

0,00

Krácení položky v celé výši z
důvodu zrušení KA2b.

1.1.4.3

Pronájem
stavební
techniky vibrační
deska - KA
2A, 2B

22 500,00

15 000,00

Krácení části položky, která se
vztahovala ke zrušené aktivitě
7 500,00
KA2b. Krácení ve výši 15 000 Kč
(20 dní *750Kč).

1.1.6.5.1

Ochranné
pomůcky pro
CS

25 000,00

16 600,00

8 400,00

Krácení celkem PN

-

-

-

Krácení položky o 2/3, z důvodu
zrušení aktivity KA2b, pro kterou
bylo plánováno využití 2/3 částky
na položce.

1 046 300,00 Kč

VK navrhuje zrušení celé KA2b Oprava sportoviště a hřiště, jelikož se jedná o opravu spadající
do nepřímých nákladů. VK navrhuje krácení položek rozpočtu, které byly určeny k realizaci KA2b
(viz tabulka výše). VK zachovává KA2a jako nástroj participace cílové skupiny na vzhledu
komunitního centra a zároveň upozorňuje na nutnost realizace v souladu s přílohou výzvy č. 9.
VK navrhuje revizi MI 6 70 01 a jeho stanovení vzhledem k počtu CS nikoliv k počtu úvazků.
VK upozorňuje, že položky 1.1.3.2.2.02 - 1.1.3.2.2.08 nesmí být použity na činnosti spadající do
nepřímých nákladů.
VK navrhuje rozdělení položky 1.1.3.2.3.1 Materiál potřebný k realizaci KA2a do jednotlivých
položek dle specifikace, která je uvedena v příloze žádosti o podporu č. 5 Rozpočet
s komentáře.
VK požaduje krácení přímých nákladů ve výši 1 046 300,00 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování
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Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 906 015,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006124

Žadatel

NADĚJE

Název projektu

NADĚJE pro Klášterec 2017

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 504 612,50

Body z věcného hodnocení

78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Výběrová komise doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
- VK navrhuje revizi MI 6 70 01 a jeho stanovení vzhledem k počtu podpořených osob z CS nikoliv
k počtu úvazků.
- VK navrhuje revizi tabulky 5a údaje o sociální službě z hlediska kontroly její správnosti.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 504 612,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

4.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006126

Žadatel

KONÍČEK, o.p.s.

Název projektu

Aktivizační a motivační programy v Českých Velenicích

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 711 512,50

Body z věcného hodnocení

73,75

Shrnutí projednání žádosti
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Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Výběrová komise doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
- VK upozorňuje, že nelze realizovat aktivity spadající do aktivní politiky zaměstnanosti jako je
např. pracovní diagnostika.
- VK navrhuje úpravu položky 1.1.6.1.1 Tréninková pracovní místa tak, aby počet jednotek
reflektovat počet osob a počet měsíců realizace KA.
- VK navrhuje k revizi hodnoty MI 6 70 01.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 711 512,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

5.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006138

Žadatel

Město Vejprty

Název projektu

IMPULS - program prevence ztráty bydlení a podpora získání a
udržení si bydlení

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 919 543,75

Body z věcného hodnocení

61,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Výběrová komise doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami a krácením:

Položka

1.1.3.2.2.05

Popis

Digitální
fotoaparát

Původní
částka

3 025,00

Krácení celkem PN

-

-

-

-

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Krácení položky v celé výši,
protože v projektu není uveden
0,00
důvod jeho potřeby, výdaj je tedy
nehospodárný.

3 025,00

3 025,00 Kč

VK požaduje krácení přímých nákladů rozpočtu ve výši 3 025 Kč.
VK požaduje přesun položek 1.1.3.2.3.1. Mobilní telefon, 1.1.3.2.3.2. Židle kancelářská,
1.1.3.2.3.3. Skříň policová nízká z podkapitoly 1.1.3.2.3. Spotřební materiál do podkapitoly
1.1.3.2.2. Neodpisovaný hmotný majetek.
VK doporučuje revizi indikátoru 6 70 01 a revizi popisu indikátoru 6 70 10. U indikátoru 6 70 01
navýšení na max. kapacitu jednoho z poradenských programů/kurzů, u indikátoru 6 70 10 revizi
jeho komentáře tak, aby údaje byly v souladu s popisem klíčových aktivit a v nich uváděných
počtů podpořených osob.
VK doporučuje doplnit KA 02 Vytvoření Systému sociálního bydlení o závazný termín vytvoření
1. verze systémového dokumentu „Systém sociálního bydlení ve městě Vejprty“. Vzhledem
k nutnosti pilotování dokumentu/systému v průběhu projektu a projevení dopadu na cílové
skupiny osob, VK doporučuje stanovit termín 1. předložení do 6 měsíců od zahájení projektu.
VK požaduje, aby náklady související s položkou Zajištění provozu Právní poradny byly využity
pouze v souvislosti s aktivitami při práci s CS a s dopadem na CS v rámci KA 03 Program
prevence ztráty bydlení a podpory získání bydlení. Náklady nesmí být využity na provoz poradny
(služby spojené s nájmem).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 915 762,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

6.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006146

Žadatel

KOTEC o.p.s.

Název projektu

Terénní sociální práce v Kraslicích

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 141 087,50

Body z věcného hodnocení

75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

1
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Výběrová komise doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
- VK navrhuje revizi tabulky 5a údaje o sociální službě z důvodu kontroly její správnosti.
- VK navrhuje revizi MI 6 70 01 tak, aby byl stanoven vzhledem k počtu klientů nikoliv k úvazkům.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 141 087,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

7.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006158

Žadatel

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Název projektu

ULIČNÍK PRO POBĚŽOVICKO - Klub pro děti a mládež

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 028 207,50

Body z věcného hodnocení

77,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Výběrová komise doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami a krácením:
- VK požaduje krácení přímých nákladů rozpočtu ve výši 67 260 Kč, viz tabulka uvedená níže:
Položka

Popis

1.1.6.2.1

Nízkoprahový
workcamp pro 10
osob
CS (nocležné,
stravné, cestovné,
vstupné), celkem
za projekt pro 30
dětí

1.1.6.2.2

Víkendová akce
pro 10 osob CS
(nocležné,
stravné, cestovné,
vstupné), celkem
2 akce za rok, za
projekt pro 60 dětí

Multifunkční
zařízení (pro
1.1.3.2.2.04 pracovníky
v přímé práci s
CS)
Krácení celkem PN

-

-

Původní
částka

Krácení

180 000,00

150 000,00

14 520,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

30 000,00

Položka obsahuje stravné,
které spadá do nepřímých
nákladů. Jelikož není v
položce rozpočítána částka
150 000,00 na stravné, dochází ke
krácení ceny jednotky z
6000 Kč na 5000 Kč.
Celkové krácení položky
1000 Kč * 30= 30 000Kč.

30 000,00

Položka obsahuje stravné,
které spadá do nepřímých
nákladů. Jelikož není v
položce rozpočítána částka
120 000,00 na stravné, dochází ke
krácení ceny jednotky z
2500 Kč na 2000 Kč.
Celkové krácení položky
500 Kč * 60= 30 000Kč.

7 260,00

Krácení z 2 ks na 1 ks,
pořízení druhého kusu není
7 260,00
v žádosti o podporu
zdůvodněno.

67 260,00 Kč

VK navrhuje spojit KA 1 Klub Uličník a KA 2 Jobshop do jedné klíčové aktivity, jelikož se jedná
o výkon sociální služby NZDM dle zákona č. 108/2006 Sb, jak je uvedeno v žádosti o podporu.
Žadatel spojí dvě KA do jedné aktivity, která bude obsahovat podaktivitu a) a b).
VK navrhuje úpravu tabulky 5a - údaje o sociální službě v návaznosti na pokyny VK.
VK navrhuje navýšení indikátoru 6 70 10 a to o účastníky KA 2 Jobshop, kteří do tohoto
monitorovacího indikátoru nejsou zahrnuti.
VK navrhuje revizi MI 6 70 01 tak, aby uváděl kapacitu z hlediska podpořených klientů, nikoliv
úvazků.
VK navrhuje přesun položky 1.1.1.3.1 "Tréninková místa - průměrně 50 hodin na 1 osobu CS, 10
osob za rok, 30 osob za projekt" do kapitoly 1.1.6 Přímá podpora.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 944 132,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

8.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006161

Žadatel

MC Krteček Jeseník

Název projektu

Komplexní program podpory žen ohrožených na pracovním trhu
na Jesenicku

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 662 358,75

Body z věcného hodnocení

66,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Výběrová komise doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami a krácením:
- VK požaduje krácení přímých nákladů rozpočtu ve výši 269 927 Kč, viz tabulka níže.
Původní
částka

Popis

1.1.3.2.2.05

Obnova
vybavení
dětského
koutku Jeseník

10 000,00

10 000,00

Krácení položky v celé výši,
0,00 vybavení není určeno pro
cílovou skupinu.

1.1.3.2.2.06

Vybavení
dětského
koutku
Javorník

45 727,00

45 727,00

Krácení položky v celé výši,
0,00 vybavení není určeno pro
cílovou skupinu.

1.1.4.3

Internetové
připojení pro
CS (Jeseník a
Javorník)

25 200,00

25 200,00

0,00

1.1.4.5

Bilanční
diagnostika

Krácení celkem PN

-

-

189 000,00

Krácení

Zůstatek na
položce

Položka

189 000,00

Odůvodnění

Krácení položky v celé výši,
spadá do nepřímých nákladů.

Krácení položky v celé výši,
jedná se o nástroj aktivní
0,00 politiky zaměstnanosti, který
ve výzvě č. 03_15_042 nelze
podpořit.

269 927,00 Kč

VK upozorňuje, že nelze realizovat aktivity, které spadají do aktivní politiky zaměstnanosti.
VK navrhuje rozdělit položku 1.1.3.2.2.01 Dataprojektor a plátno na 2 položky za dodržení cen
obvyklých pro OPZ.
VK u položky 1.1.3.2.2.02 navrhuje úpravu ceny jednotky a počtu jednotek vzhledem k součtu
úvazků v přímých nákladech 1,1.
VK u položek 1.1.4.1 a 1.1.4.2 Nájemné prostor včetně služeb pro CS upozorňuje, že nelze
nárokovat financování služeb, pouze nájemné prostoru pro práci s cílovou skupinou. Služby
(energie, vodné, stočné) spadají do nepřímých nákladů. Je nutná úprava názvů obou položek
a odstranění popisu „včetně služeb“.
VK navrhuje revizi MI 6 70 01 vzhledem k počtu klientů nikoliv úvazků.
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 324 950,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

9.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006166

Žadatel

Mezi proudy o.p.s.

Název projektu

Sociální bydlení mezi proudy - České Velenice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 851 342,50

Body z věcného hodnocení

51,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Výběrová komise doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami a krácením:
- VK požaduje krácení přímých nákladů rozpočtu ve výši 63 445,50 Kč, viz tabulka níže.
Položka

Popis

1.1.3.2.1.2

Kancelářský balík pro
práci
koordinátora projektu

1.1.3.2.2.6

Notebook pro práci
koordinátora
projektu

1.1.3.2.2.7

Mobilní telefon pro
práci
koordinátora projektu

Původní
částka

Krácení

6 292,00

13 310,00

2 420,00

Zůstatek
na položce

Odůvodnění

1 573,00

Krácení z 1 ks na 0,75, tak aby
počet kusů nárokovaných
4 719,00 zařízení odpovídal celkovému
počtu úvazků členů
realizačního týmu projektu.

3 327,50

Krácení z 1 ks na 0,75, tak aby
počet kusů nárokovaných
9 982,50 zařízení odpovídal celkovému
počtu úvazků členů
realizačního týmu projektu.

605,00

Krácení z 1 ks na 0,75, tak aby
počet kusů nárokovaných
1 815,00 zařízení odpovídal celkovému
počtu úvazků členů
realizačního týmu projektu.
Nebyla zdůvodněna potřebnost
stacionárního dataprojektoru z
hlediska počtu realizovaných
akcí v rámci realizace. Z
12 100,00
důvodu hospodárnosti je
položka snížena na cenu
obvyklou pro kompaktní
přenosné dataprojektory.

1.1.3.2.2.4

Dataprojektor pro
realizaci kurzu

29 040,00

16 940,00

1.1.3.2.3.1

Kancelářský materiál
pro práci s
cílovou skupinou
(kancelářské papíry,
papír na flipchart,
psací potřeby, lepidla,
obálky, šanony,
nástěnka,
poznámkové bloky,
náplně do tiskárny
apod.)

37 000,00

37 000,00

0,00

Krácení položky v celé výši,
jedná se o nepřímé náklady.

1.1.3.2.3.2

Kancelářský materiál
pro práci
koordinátora projektu

4 000,00

4 000,00

0,00

Krácení položky v celé výši,
jedná se o nepřímé náklady.

Krácení celkem PN

-

63 445,50 Kč

VK upozorňuje, že členové realizačního týmu musí vykonávat činnosti spadajících do přímých
nákladů.
VK navrhuje revizi MI 6 70 01 z hlediska počtu klientů nikoliv úvazků.
VK navrhuje revizi MI 6 70 10 z hlediska jeho naplňování prostřednictvím realizace KA 3.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 772 035,63

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním
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V.

Přehled projektů doporučených k financování:

Č.

Registrační číslo

1.

Sociální a poradenské služby
CZ.03.2.60/0.0/0.0
Žlutice - Valeč
/15_042/0006113

2.

Rozvoj komunitních aktivit Moravský Město Moravský
CZ.03.2.60/0.0/0.0
Beroun
Beroun
/15_042/0006120

3 906 015,00

3.

CZ.03.2.60/0.0/0.0 NADĚJE pro Klášterec 2017
/15_042/0006124

5 504 612,50

4.

Aktivizační a motivační programy v
CZ.03.2.60/0.0/0.0
KONÍČEK, o.p.s.
Českých Velenicích
/15_042/0006126

5.

Název projektu

Max. celkové
způsobilé
výdaje projektu
v Kč

Žadatel
Člověk v tísni, o.p.s.

NADĚJE

2 711 512,50

IMPULS - program prevence ztráty
CZ.03.2.60/0.0/0.0 bydlení a podpora získání a udržení Město Vejprty
/15_042/0006138 si bydlení

5 915 762,50

6.

CZ.03.2.60/0.0/0.0 Terénní sociální práce v Kraslicích
/15_042/0006146

KOTEC o.p.s.

7.

ULIČNÍK PRO POBĚŽOVICKO CZ.03.2.60/0.0/0.0
Klub pro děti a mládež
/15_042/0006158

Diakonie ČCE středisko Západní
Čechy

Komplexní program podpory žen
CZ.03.2.60/0.0/0.0 ohrožených na pracovním trhu na
/15_042/0006161 Jesenicku

MC Krteček Jeseník

Sociální bydlení mezi proudy CZ.03.2.60/0.0/0.0
České Velenice
/15_042/0006166

Mezi proudy o.p.s.

8.

9.

Č.

5 141 087,50

4 944 132,50

5 324 950,00

4 772 035,63

42 250 518,13 Kč

Celkem
VI.

4 030 410,00

Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů:
Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

Max. celkové
způsobilé
výdaje projektu
v Kč

1.
2.

VII.
Č.

Přehled projektů nedoporučených k financování
Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

1.
2.

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

Přílohy:
 Prezenční listina

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

Předseda / místopředseda výběrové komise

Datum

Datum

Jméno

Ludmila

Jméno

Šárka

Příjmení

Smutková

Příjmení

Müllerová

Podpis

Podpis
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