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 5. 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

6

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

13. 10. 2016

Čas jednání (od – do)

13:00 – 15:00

Místo jednání

MPSV, Kartouzská 4, Praha 5

Předsedající jednání

Ing. Šárka Müllerová

Seznam účastníků

Mgr. Milan Zanina
Mgr. Marcela Brodilová
PhDr. Radek Suda
Mgr. Klára Šplíchalová
Ing. Ludmila Smutková
Mgr. Martin Navrátil
Bc. Michal Kratochvil
Mgr. Iva Hlaváčková
Mgr. Martina Mandová
Mgr. Michal Merhaut
Ing. Adéla Sogelová
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III.
Záznam o školení členů / náhradníků členů výběrové komise
V úvodu 1. jednání VK proběhlo školení přítomných členů a náhradníků členů výběrové
komise zaměřené na jejich práva a povinnosti, nestrannost, způsob rozhodování o výběru
projektů vhodných pro financování, vedení průkazné evidence o procesu výběru, dále
představení dané výzvy a řešení možných problémů.
Datum a místo konání školení – viz výše v části Přehled uskutečněných jednání.
Osoba, která školení provedla: Ing. Šárka Müllerová
IV.

Závěry z projednávání žádostí:

Informace o žádosti
Pořadové číslo

1

1.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003753

Žadatel

město Vejprty

Název projektu

Program prevence kriminality ve městě Vejprty

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 674 080,00

Body z věcného hodnocení

65

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

3/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
- Revize indikátoru 60000 na cílovou hodnotu 2 (2 podpořená místa APK)
- Revize indikátoru 67010 vzhledem k obtížné evidenci podpořených osob vedené APK a domovníky
v rámci programů prevence kriminality na hodnotu 0.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 674 080,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

1
2

2

2.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003811

Žadatel

Romodrom o. p. s.
.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Název projektu

Pracovní poradenství Romodrom Slaný

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 346 297,50

Body z věcného hodnocení

80,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

3/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
- VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 160,00 Kč, viz tabulka:
Položka

Původní
částka

Popis
mobilní telefon

1.1.3.2.2.2.

5 000,00

Krácení
160,00

Krácení celkem
PN

-

-

Zůstatek
na
položce
4 840,00

Odůvodnění
Krácení na cenu obvyklou, tj.
2.420,- Kč za 1 kus.

160,00

VK upozorňuje, že v rámci položky 1.1.4.1. Nájem kontaktní kanceláře pro práci s CS nelze
hradit služby spojené s nájmem, které jsou řazeny do nepřímých nákladů.
VK doporučuje zapracovat do žádosti o podporu vysvětlení rozporu výpočtu hodin supervize v
rozpočtu (13 setkání) a KA2 (18 setkání - 1x za 2měsíce po dobu trvání projektu). Do popisu
KA2 je vhodné uvést termín zahájení případových supervizí (časovou osu), protože KA 2 trvá 36
měsíců a počet setkání neodpovídá délce celé aktivity. Případové supervize budou zřejmě běžet
po kratší dobu než je uvedená délka KA2.
VK navrhuje zvýšení hodnoty indikátoru 60000, která se vzhledem k délce projektu, jeho
klíčovým aktivitám i finančním nákladům jeví podhodnocená.
VK doporučuje revizi indikátoru 67010, a to v návaznosti na revizi indikátoru 60000 a také
skutečnost, že podle žádosti chce žadatel pracovat v průběhu projektu s min. 80 osobami, z toho
20 osob má být zahrnuto do indikátoru 60000, tj. hodnota indikátoru 67010 by pak měla být
o těchto 20 osob snížena.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

4 346 097,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3

3

3.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003827

Žadatel

Středisko rozvoje sociálních služeb, o. p. s.

Název projektu

Jesenicko proti dluhům

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 423 375,00

Body z věcného hodnocení

71,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

3/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
- VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 1 133 290,00 Kč, viz tabulka:
Položka

Popis

Původní
částka

Krácení

Zůstatek
na
položce

Odůvodnění

Krácení úvazku z 1,0 na 0,5
(měsíční plat bude po zkrácení
ve výši 22 950 Kč). Úvazek je
krácen vzhledem k podílení se
Expert - konzultant
na KA 1 části B, která nesměřuje
1.1.1.1.1
dluhového poradenství 1 652 400,00 826 200,00 826 200,00 k práci s CS.
Krácení počtu hodin z 300 na
Programátor 36
150 h, protože některé
měsíců (úprava SWvykonávané činnosti daným
tvorba sestav, údržba a
pracovníkem jsou zařazeny do
obsluha SW pro
NN (programátorská práce při
1.1.1.3.3
evaluaci)
75 000,00
37 500,00 37 500,00 tvorbě SW).
Krácení položky v plné výši z
důvodu možnosti zajištění
antiviru i zdarma, nebo může být
součástí již nakoupeného
zařízení. S ohledem na
Antivir notebook na 3
hospodárnost a využití
roky pro 1.1.1.1.1. a
dostupných aplikací zdarma je
1.1.3.2.1.1 1.1.1.1.2 a 1.1.1.1.3
9 000,00
9 000,00
0,00
položka krácena plné výši.
Kancelářský balíček
pro NNO pro 1.1.1.1.1.
1.1.3.2.1.2 a 1.1.1.1.2 a 1.1.1.1.3 7 200,00
Mobilní telefon pro
1.1.1.1.1. a 1.1.1.1.2 a
1.1.3.2.2.2 1.1.1.1.3

Multifunkční zařízení
intenzivní využití pro
CS - poradna 1 a
1.1.3.2.2.3 prevence
telefonní služby s
internetem pro CS mobilní poradna
1.1.4.2
(1.1.1.1.2 a 1.1.1.1.3)

1.1.4.1

Nájemné konzultovny

6 900,00

1 200,00

1 150,00

19 000,00

11 740,00

54 000,00

54 000,00

342 000,00

6 000,00

Krácení položky dle počtu
úvazků tj. 2,5 ks software.

5 750,00

Krácení položky dle
navrhovaného počtu úvazků tj.
2,5 ks zařízení.

7 260,00

Krácení položky dle cen
obvyklých pro multifunkční
zařízení pro běžné využití tj.
7 260 Kč. Žadatelem nebylo
odůvodněno využití pro
intenzivní tisk.

Krácení položky v celé výši,
jedná se o nepřímý náklad.
Krácení jednotkové ceny nájmu
na 7 750 Kč/měs. Z důvodu
využívání prostor i pro zázemí 2.
poradce, který by měl být v
terénu. Zázemí pracovníků
realizačního týmu je nepřímým
171 000,00 171 000,00 nákladem.
0,00
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1.1.1.1.4

Úhrada rozdílu
výplaty mzdy
způsobené zvýšením
průměru - ŘD,
případné odměny
30 000,00

1.1.3.2.2.1 Notebook
Krácení
celkem
PN

-

39 000,00

15 000,00

15 000,00

6 500,00

32 500,00

krácení položky na 1/2 z důvodu
zachování odměn, dochází však
ke krácení rozdílu výplat mezd
způsobené zvýšením průměru
ŘD, kde je kráceno ve výši
15 000 Kč z důvodu dostatečné
výše mzdových nákladů členů
RT, kde by již tyto náklady měly
být žadatelem zohledněny.
Krácení položky dle
navrhovaného počtu úvazků tj.
2,5 ks zařízení.

1 133 290,00
Kč

VK požaduje úpravu rozpočtu, a to v položkách zařazených do investičních výdajů. Položky
1.1.3.1.1., 1.1.3.1.2. a 1.1.3.1.3 zařaďte do kapitoly 1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný majetek.
VK požaduje vyjmutí části B klíčové aktivity 1, která není zaměřena na práci s CS a nemá na ni
dopad.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

5 006 762,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

4

4.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003868

Žadatel

Help - in, o.p.s.

Název projektu

Proti dluhům

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 228 826,50

Body z věcného hodnocení

87,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

3/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

4

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
- VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 53 160,00 Kč, viz tabulka:
Položka

Původní
částka

Popis

Krácení

Zůstatek
na
položce

Odůvodnění

1.1.1.1.5.

manažer projektu

144 720,00

Krácení na 55 700
Kč/měs.(horní hranice obvyklé
mzdy odborného gestora), což
představuje 2 785 Kč/měs. při
44 460,00 100 260,00 0,05 úv.

1.1.3.2.3.1.

tonery pro CS

7 200,00

7 200,00

0,00

Jde o položku řazenou do
nepřímých nákladů.

kancelářský papír pro
CS

1 500,00

1 500,00

0,00

Jde o položku řazenou do
nepřímých nákladů.

1.1.3.2.3.2.
Krácení
celkem PN

-

-

53 160,00

VK požaduje přesun položek 1.1.6.5.1.-1.1.6.5.4. (nájem a služby kanceláře dluhové poradny,
nájem prostor pro přednášky, tisk manuálu, tisk brožurky) do kapitoly 1. 4. (nákup služeb).
VK upozorňuje, že z položky 1.1.6.5.1. na nájem kanceláře dluhové poradny nelze hradit služby
spojené s nájmem kanceláře, které je nutné hradit z nepřímých nákladů.
VK požaduje rozklíčovat položku 1.1.3.2.2.2. (kancelářská sestava pro dluhového poradce) do
rozpočtu dle popisu v KA1.
VK požaduje sladit výpočty mezd na pozicích 1.1.1.1.1. Dluhový poradce (rozpor výpočtu v
rozpočtu s výpočtem v popisu KA1), 1.1.1.3.1. Právník (rozpor výpočtu v rozpočtu + KA2 s
popisem realizačního týmu) a 1.1.1.3.2. Psycholog (rozpor výpočtu v rozpočtu s výpočtem v KA2
+ popisem realizačního týmu).
VK navrhuje kontrolu, popř. revizi indikátorů 60000 a 67010, které vykazují jednak stejnou
hodnotu, což neodpovídá žádoucímu obsahu projektu a neodpovídají popisu v části Cíle
projektu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 162 376,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

5

5.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003880

Žadatel

Ponton, z. s.

Název projektu

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 793 198,25

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
5

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

3/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Výběrová komise doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
- Rozdělení jedné sociální služby (NZDM) do dvou klíčových aktivit v ambulantní a terénní formě
není v souladu s podmínkami výzvy 42. Z tohoto důvodu VK požaduje sloučení KA 1 – Klub Bedna a
KA 2 – Terén Bedna do jedné klíčové aktivity projektu.
- Přehled nákladů u KA1 obsahuje zavádějící formulaci: "Projekt bude kofinancován z jiných zdrojů,
předpokládáme financování všech nákladů v poměru 70 % OPZ a 30 % ostatní zdroje pro CS mladší
15 let." VK požaduje odstranění, nebo změnu této věty na formulaci zahrnující 100% financování
projektu z OPZ.
- VK navrhuje úpravu přílohy 5a údaje o sociální službě.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

6 793 198,25

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

6

6.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003955

Žadatel

město Slaný

Název projektu

Prevence kriminality a koordinace bytové problematiky ve
Slaném

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 356 020,00

Body z věcného hodnocení

70

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

3/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

6

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
- VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 233 432,00 Kč, viz tabulka:
Položka

Popis

Původní
částka

Zůstatek
na položce

Krácení

53 124,00

Krácení pouze položek řazených do
NN tj. tužka a sešit (uvedeno v příloze
č. 3).

53 124,00

Krácení pouze položek řazených do
NN tj. tužka a sešit (uvedeno v příloze
č. 3).

53 124,00

Krácení pouze položek řazených do
NN tj. tužka a sešit (uvedeno v příloze
č. 3).

53 124,00

Krácení pouze položek řazených do
NN tj. tužka a sešit (uvedeno v příloze
č. 3).

1.1.3.2.3.1.

Výstroj pro
APK 1

1.1.3.2.3.2.

Výstroj pro
APK 2

1.1.3.2.3.3.

Výstroj pro
APK 3

1.1.3.2.3.4.

Výstroj pro
APK 4

1.1.3.2.3.5

úklidová
chemie

10 800,00

1.1.1.2.1.

supervize pro
APK

144 000,00 72 000,00

72 000,00

1.1.1.1.1.

Asistent
prevence
kriminality 1

757 368,00 37 368,00

720 000,00

1.1.1.1.2.

Asistent
prevence
kriminality 2

757 368,00 37 368,00

720 000,00

1.1.1.1.3.

Asistent
prevence
kriminality 3

757 368,00 37 368,00

720 000,00

1.1.1.1.4.
Krácení
celkem PN

Asistent
prevence
kriminality 4

53 414,00

53 414,00

53 414,00

53 414,00

290,00

290,00

290,00

290,00

10 800,00

Odůvodnění

0,00

757 368,00 37 368,00
720 000,00
233 432,00
Kč

Krácení položky v plné výši, protože
nebude sloužit pro potřeby CS, ale
obyvatel domu.
Krácení jednotkové ceny z 4 000 Kč
na 2000 Kč vzhledem k nadhodnocení
položky a cen obvyklých v místě a
čase.
Krácení jednotkové ceny o 1038 Kč z
důvodu nutnosti zachovat rovný
přístup dle metodiky MV ČR, kde je
uvedená mzda APK 20 000 Kč/měs.
Krácení jednotkové ceny o 1038 Kč z
důvodu nutnosti zachovat rovný
přístup dle metodiky MV ČR, kde je
uvedená mzda APK 20 000 Kč/měs.
Krácení jednotkové ceny o 1038 Kč z
důvodu nutnosti zachovat rovný
přístup dle metodiky MV ČR, kde je
uvedená mzda APK 20 000 Kč/měs.
Krácení jednotkové ceny o 1038 Kč z
důvodu nutnosti zachovat rovný
přístup dle metodiky MV ČR, kde je
uvedená mzda APK 20 000 Kč/měs.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

5 064 230,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

7

7

7.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0004211

Žadatel

LIBUŠE, spolek

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Název projektu

PRACOVNÍ PORADNA LIBUŠE pro osoby ze sociálně
vyloučené lokality Janov

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 041 287,50

Body z věcného hodnocení

69,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

4/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
- VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 309 000,00 Kč, viz tabulka:
Položka

1.1.4.3

1.1.4.1

1.1.1.3.6
Krácení
celkem
PN

-

-

Popis
Poradenská činnost
při zavádění
participativních
metod práce v
Janově

Původní
částka

75 000,00

Služby spojení s
realizací programu
Rodina
138 000,00
KA03 Lektor
programu Rodina
(Cílenné poradenské
aktivity)
96 000,00

Krácení

Zůstate
k na
položce

75 000,00

0,00

138 000,00

0,00

96 000,00

0,00

Odůvodnění
Položka krácena v celé výši.
Poradenství nebude poskytováno
cílové skupině, ale dalším
subjektům, které nejsou cílovou
skupinou. Nespadá do PN.
Krácení položky, jelikož obsah dílčí
aktivity II. Cílené poradenské aktivity
nespadá mezi aktivity podporované
výzvou.
Krácení položky, jelikož obsah dílčí
aktivity II. Cílené poradenské aktivity
nespadá mezi aktivity podporované
výzvou.

309 000,00
Kč

VK navrhuje v KA 3 vyškrtnutí dílčí aktivitu II. Cílené poradenské aktivity a to včetně nákladů
uvedených v tabulce krácení projektu.
VK navrhuje doplnit popis činnosti práce: experta "dobré praxe" při zaměstnávání osob ze
sociálně vyloučeného prostředí, experta na antidiskriminační opatření u zaměstnávání Romů
a expert v oblasti zprostředkování zaměstnání osob ze sociálně vyloučeného prostředí působící
v KA1 (náplň práce a její rozsah, časový harmonogram, zapojení do projektu, do tvorby metodiky
atd.).
VK upozorňuje, že KA 2 Pracovní poradna nesmí docházet k duplicitním činnostem Úřadu práce.
VK navrhuje následující úpravu monitorovacích indikátorů MI 6 26 00 z 30 na 0, 6 28 00 ze 110
na 0, 6 73 10 z 1 na 0. Tyto indikátory se budou naplňovat až v průběhu realizace projektu. Dále
navýšení MI 6 70 10 dle popisu hodnot v projektové žádosti (žadatel popisuje kolik osob vstoupí
do aktivit celkově, ale zaznamenává pouze osoby do MI 6 00 00). Doporučena revize MI 6 70
01.

Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

Projekt doporučený k financování

3 655 037,50
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

8

8.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0004227

Žadatel

Světlo Kadaň z. s.

Název projektu

Terénní program Žlutice, Valeč včetně místních částí obcí

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 122 280,00

Body z věcného hodnocení

61,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

4/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

8

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
- VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 437 736,00, viz tabulka:
Položka

Popis

Původní
částka

Krácení

Zůstatek
na položce

1.1.1.1.3

Metodický vedoucí
Terénního programu

795 960,00

159 192,00

636 768,00

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

12 584,00

7 744,00

4 840,00

1.1.3.2.2.09 Křeslo

7 000,00

2 000,00

5 000,00

1.1.3.2.2.10 Konferenční stolek

5 000,00

2 400,00

2 600,00

Nájemné zázemí
Terénního programu

288 000,00

230 400,00

57 600,00

Vzdělávání podle
zákona o sociálních
službách

90 000,00

36 000,00
437 736,00
Kč

54 000,00

1.1.3.2.4.1

1.1.4.1
Krácení
celkem PN

-

Odůvodnění
Krácení z 22 110,00 na
17 688,00/měsíc pro úvazek
0,4 z důvodu nehospodárnosti
(kráceno na 1,5 násobek sazby
sociálního pracovníka).
Žadatel je NNO, kde je cena
software stanovena na
2420Kč/ks. Kráceno z 6292,00
na 2420,00/ks.
Kráceno z důvodu
nehospodárnosti z 3500,00 na
2500Kč /ks. V této hladině
existuje dostatečná nabídka
dostupného vybavení.
Kráceno z důvodu
nehospodárnosti z 5000,00 na
2600Kč /ks. V této hladině
existuje dostatečná nabídka
dostupného vybavení.
Krácení položky o 80 %, jelikož
zázemí realizačního týmu je
nepřímým nákladem. TP bude
4 dny v týdnu realizován přímo
v terénu. Zůstatek na položce
je 20 % původní částky, jelikož
cílová skupina má nárok na
konzultace, které mají být
realizovány v tomto prostoru.
Krácení z důvodu
nadhodnocení položky na 54
000,00 (2,4 osoby * 3 roky * 3
kurzy * 2500 Kč/kurz).

VK navrhuje úpravu přílohy 5a údaje o sociální službě dle výsledků VK.
VK navrhuje přesun položky 1.1.3.2.4.1 Nájemné zázemí Terénního programu do kapitoly 1.1.4
Nákup služeb ve výši dle krácení.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

4 575 110,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

9

9

9.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005356

Žadatel

Help - in, o. p. s.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Název projektu

Rodinná asistence v Bruntále

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 916 567,50

Body z věcného hodnocení

94,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

3/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím připomínkami:
- VK požaduje revizi a doplnění hodnoty a popis indikátorů 6 00 00 celkový počet účastníků, kde
bude nastavena cílová hodnota 18 rodin, dále doplnění hodnoty a popisu indikátoru 6 70 01
Kapacita podpořených služeb, kde bude cílová hodnota 5. Datum dosažení cílové hodnoty
doporučujeme nastavit ke konci realizace projektu.
- VK upozorňuje, že v rámci stáží CS mohou být vykonávány pouze pomocné práce, nikoliv
činnosti řazené do nepřímých nákladů (úklid a údržba). VK doporučuje revizi činností cílové
skupiny v rámci stáží u fakultativní činnosti.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 916 567,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

10

10.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005370

Žadatel

Svazek obcí Mikroregionu Žulovska

Název projektu

Domov je základ

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 481 925,00

Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

3/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

10

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
- VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 7 100,00 Kč, viz tabulka:
Položka

1.1.3.2.1.1

1.1.3.2.1.3
Krácení
celkem PN

-

-

Původní
částka

Popis

Krácení

Zůstatek
na
položce

Antivir pro 3
notebooky na 3
roky pro
1.1.1.1.1 - 3

5 500,00

5 500,00 0,00

Antivir na 3 roky
pro 1.1.1.2.1
(1/2 ceny – 0,5
úvazku)

1 600,00

1 600,00 0,00
7 100,00
Kč

Odůvodnění
Krácení položky v plné výši z důvodu
možnosti zajištění antiviru i zdarma, nebo
může být součástí již nakoupeného
zařízení. S ohledem na hospodárnost a
využití dostupných aplikací zdarma je
položka krácena plné výši.
Krácení položky v plné výši z důvodu
možnosti zajištění antiviru i zdarma, nebo
může být součástí již nakoupeného
zařízení. S ohledem na hospodárnost a
využití dostupných aplikací zdarma je
položka krácena plné výši.

VK požaduje úpravu rozpočtu, a to přesun mezi kapitolami v položkách zařazených do
investičního majetku položky tj. 1.1.3.1.1.1. až 1.1.3.1.1.5. do kapitoly rozpočtu 1.1.3.2.
neodpisovaný hmotný majetek.
VK požaduje vyjmutí KA_02_Doprovodné preventivní akce, které jsou aktivitou jiného projektu
a doporučuje je uvést jen do samostatné přílohy žádosti jako provázanost na projekt Jesenicko
proti dluhům.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

4 473 050,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

11

11.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005622

Žadatel

Help - in, o. p. s.

Název projektu

Rozvoj rodinné asistence na Vrbensku

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 852 855

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

3/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
11

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následující připomínkou:
- VK upozorňuje, že v rámci stáží CS mohou být vykonávány pouze pomocné práce, nikoliv
činnosti řazené do nepřímých nákladů (úklid a údržba). VK doporučuje revizi činností cílové
skupiny v rámci stáží u fakultativní činnosti.
Závěr
Projekt doporučený k financování

Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 852 855,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

V.

Přehled projektů doporučených k financování:

Č.

Registrační číslo

1.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/ Program prevence kriminality ve
15_042/0003753
městě Vejprty

město Vejprty

1 674 080,00

2.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/ Pracovní poradenství Romodrom
15_042/0003811
Slaný

Romodrom o. p. s.

4 346 097,50

CZ.03.2.60/0.0/0.0/
Jesenicko proti dluhům
15_042/0003827

Středisko rozvoje
sociálních služeb, o. 5 006 762,50
p. s.

4.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/
Proti dluhům
15_042/0003868

Help - in, o. p. s.

2 162 376,50

5.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/ Nízkoprahové zařízení pro děti a
15_042/0003880
mládež Bedna

Ponton, z. s.

6 793 198,25

6.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/ Prevence kriminality a koordinace
15_042/0003955
bytové problematiky ve Slaném

město Slaný

5 064 230,00

7.

PRACOVNÍ PORADNA LIBUŠE pro
CZ.03.2.60/0.0/0.0/
osoby ze sociálně vyloučené lokality LIBUŠE, spolek
15_042/0004211
Janov

3 655 037,50

8.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/ Terénní program Žlutice, Valeč
15_042/0004227
včetně místních částí obcí

Světlo Kadaň z. s.

4 575 110,00

9.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/
Rodinná asistence v Bruntále
15_042/0005356

Help - in, o. p. s.

1 916 567,50

CZ.03.2.60/0.0/0.0/
Domov je základ
15_042/0005370

Svazek obcí
Mikroregionu
Žulovska

4 473 050,00

Help - in, o. p. s.

1 852 855,00

3.

10.

Název projektu

Max. celkové
způsobilé
výdaje
projektu v Kč

11. CZ.03.2.60/0.0/0.0/ Rozvoj rodinné asistence na
15_042/0005622
Vrbensku

Celkem

Žadatel

41 519 364,75 Kč
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VI.
Č.

Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů:
Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

Max. celkové
způsobilé
výdaje projektu
v Kč

1.
2.

VII.

Přílohy:
 Prezenční listina

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

Předseda výběrové komise

Datum

21. 11. 2016

Datum

21. 11. 2016

Jméno

Ludmila

Jméno

Šárka

Příjmení

Smutková

Příjmení

Müllerová

Podpis

Podpis
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