ZÁPIS
z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost

I.

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_16_063

Vyhlašovatel

MPSV, Odbor realizace programů ESF – sociální
začleňování

Název investiční priority

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

Alokace na výzvu v Kč

200 000 000,- Kč

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

500 000,- Kč

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

199 500 000,- Kč

II.

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

1

Počet členů výběrové komise

7

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

8. 6. 2017

Čas jednání (od – do)

9,00 – 17,00

Místo jednání

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

Předsedající jednání

Mgr. Blanka Myšková

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

III.

Záznam o školení členů / náhradníků členů výběrové komise

V úvodu 1. jednání VK proběhlo školení přítomných členů a náhradníků členů výběrové komise zaměřené na
jejich práva a povinnosti, nestrannost, způsob rozhodování o výběru projektů vhodných pro financování, vedení
průkazné evidence o procesu výběru, dále představení dané výzvy a řešení možných problémů.
Datum a místo konání školení – viz výše v části Přehled uskutečněných jednání.
Osoba, která školení provedla: Mgr. Blanka Myšková / Ing. Věra Nouzová
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Závěry z projednávání žádostí:

IV.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

1

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006594

Žadatel

Statutární město Olomouc

Název projektu

Rozvoj procesu plánování sociálních služeb na území SO OÚORP
Olomouc

Požadovaná podpora (Kč)

4 000 000,00

Body z věcného hodnocení

95,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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




Hodnotu MI 80500 snížit ze 6 na 1 dokument, a to 5. komunitní plán sociálních služeb Olomoucka na
období 2020 – 2022. Katalog nenaplňuje definici indikátoru 80500, analýzy jsou podkladem pro tvorbu
plánu.
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

1.1.1.1.03

Manažer PS - děti,
mládež, rodina

48 240,00

106 128,00

1.1.1.1.04

Manažer PS - občasné se
zdravotním postižením

48 240,00

106 128,00

1.1.1.1.05

Manažer PS - senioři

48 240,00

106 128,00

Odůvodnění
Jedná se o člena RT týmu, který je řízen a
kontrolován manažerem KPSS. Není proto
důvodné, aby tento pracovník byl ohodnocen
vyšším platem než manažer KPSS - snížení ceny
jednotky na 4 422,00 Kč při zachovaní úvazku, tedy
na výši odpovídající ohodnocení manažera KPSS.
Jedná se o člena RT týmu, který je řízen a
kontrolován manažerem KPSS. Není proto
důvodné, aby tento pracovník byl ohodnocen
vyšším platem než manažer KPSS - snížení ceny
jednotky na 4 422,00 Kč při zachovaní úvazku, tedy
na výši odpovídající ohodnocení manažera KPSS.
Jedná se o člena RT týmu, který je řízen a
kontrolován manažerem KPSS. Není proto
důvodné, aby tento pracovník byl ohodnocen
vyšším platem než manažer KPSS - snížení ceny
jednotky na 4 422,00 Kč při zachovaní úvazku, tedy
na výši odpovídající ohodnocení manažera KPSS.
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1.1.1.1.06

Manažer PS - osoby
ohrožené návykovým
chováním

48 240,00

106 128,00

1.1.1.1.07

Manažer PS - etnické
menšiny

48 240,00

106 128,00

1.1.1.1.08

Mnažer PS - občané v
přechodné krizi

48 240,00

106 128,00

1.1.1.1.11

evaluátor

40 200,00

40 200,00

1.1.1.1.13

výzkumník 2,3

160 800,00

160 800,00

Jedná se o člena RT týmu, který je řízen a
kontrolován manažerem KPSS. Není proto
důvodné, aby tento pracovník byl ohodnocen
vyšším platem než manažer KPSS - snížení ceny
jednotky na 4 422,00 Kč při zachovaní úvazku, tedy
na výši odpovídající ohodnocení manažera KPSS.
Jedná se o člena RT týmu, který je řízen a
kontrolován manažerem KPSS. Není proto
důvodné, aby tento pracovník byl ohodnocen
vyšším platem než manažer KPSS - snížení ceny
jednotky na 4 422,00 Kč při zachovaní úvazku, tedy
na výši odpovídající ohodnocení manažera KPSS.
Jedná se o člena RT týmu, který je řízen a
kontrolován manažerem KPSS. Není proto
důvodné, aby tento pracovník byl ohodnocen
vyšším platem než manažer KPSS - snížení ceny
jednotky na 4 422,00 Kč při zachovaní úvazku, tedy
na výši odpovídající ohodnocení manažera KPSS.
Není zdůvodněna potřeba zapojení dvou
evaluátorů na 4 měsíce, krátíme počet jednotek na
4.
S ohledem na znalost potřeb uživatelů soc. služeb,
kterou získal partner při realizaci analytických
činností v daném území (naposledy v r.2015) není
dostatečně zdůvodněna potřeba celkové výše
úvazku 1 - sníženo na 0,5 celkem prostřednictvím
snížení počtu jednotek na 8.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

3 386 950,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

2

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006597

Žadatel

MAS - Střední Polabí, z.s.

Název projektu

Komunitně plánujeme na Brandýsku

Požadovaná podpora (Kč)

3 293 440,00

Body z věcného hodnocení

95,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

3

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


V žádosti došlo k formálnímu pochybení, kdy není zadán indikátor MI 60000. Je nutné jej do žádosti
doplnit s cílovou hodnotou 0 a popisem " Nerelevantní".



Opravit cílovou hodnotu indikátoru 80500. Ponechat aktualizovaný komunitní plán vč. vyhodnocení
platného kom. plánu města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a nově zařadit 3 roční akční plány na
roky 2018, 2019 a 2020 a naopak vyčlenit Katalog poskytovatelů sociálních služeb, letáky a videa o
službách - neodpovídají definici indikátoru 80500.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

1.1.1.1.3

Sociolog

1.1.1.3.1

Tazatel u KA2

1.1.1.3.2

1.1.3.2.2.03

1.1.3.2.1.1

1.1.4.4

1.1.4.6

Členové a vedoucí
pracovních skupin - 8
odborníků na 24 měsíců
po cca 5 hodinách
měsíčně = 960 hodin
Kancelářský balík MS
Office 2016 (0,8 úv + 0,3
úv + 0,3 úv = 1,4 kusu
kanc.balíku)
Kancelářský balík MS
Office 2016 (0,8 úv + 0,3
úv + 0,3 úv = 1,4 kusu
kanc.balíku)
Letáky pro osoby
ohrožené - 4 druhy 500
ks letáků jeden druh/
celkem 2000 ks
Tazatelé - zmapování dětí
a mládeže ohrožených na
ulici -cca 60 rozhovorů
(30 Brandýs n/Labem, 30
Čelákovice, 15 Úvaly)

Krácení

Zůstatek na položce

66 000,00

330 000,00

22 000,00

44 000,00

96 000,00

192 000,00

9 100,00

0,00

-9 100,00

9 100,00

32 000,00

8 000,00

15 000,00

22 500,00

Odůvodnění
Krácení počtu jednotek na 20 měsíců z důvodu
rozporu mezi Přílohou č. 7 (zapojen po celou dobu
projektu) a projektovou žádostí v části Partner s
finančním příspěvkem - Popis zapojení partnera do
jednotlivých fází operace CZ (zapojení sociologa/
analytika projektu je po dobu 20 měsíců). Dle
informace v Příloze č. 7 je člen RT zapojen v KA 1,
KA 2 a KA 3. 20 měsíců je odpovídajících (v KA 3
není zapojení sociologa/analytika po celou dobu
realizace nezbytné).
Krácení nadhodnocené jednotkové ceny z 300,- na
200,-. Dalším důvodem je rozpor mezi jednotkovou
cenou v rozpočtu žádosti (300,-/h) a přílohou č. 7
(350,-/h).

Krácení nadhodnocené jednotkové ceny z 300,- na
200,-.

Vymezení položky z důvodu nesprávného zařazení
do podkapitoly rozpočtu 1.1.3.2.2 Neodpisovaný
hmotný majetek.
Vytvoření nové položky v podkapitole rozpočtu
1.1.3.2.1 Neodpisovaný nehmotný majetek, přesun
z položky 1.1.3.2.2.03.
Krácení jednotkové ceny. Není dostatečně
hospodárný a zdůvodněný náklad 20 Kč na
jednotku (není zřejmý rozsah letáku, jedna strana,
či více?). Tedy s ohledem na ceny za tisk je kráceno
na 4 Kč za kus.
Krácení nadhodnocené jednotkové ceny z 500,- na
300,-.
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

3 004 690,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006527

Žadatel

Charita Konice

Název projektu

Podpora střednědobého plánování sociálních služeb Konicka

Požadovaná podpora (Kč)

1 773 845,00

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

5

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



Z MI 80500 odebrat katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb Konicka, který neodpovídá
definici indikátoru 80500.
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

1.1.1.3.3

1.1.1.3.9

Odůvodnění

Expertní skupina ke
tvorbě AP 9 členů

12 000,00

90 000,00

Kráceno dle kalkulace rozpočtu uvedené v příloze č.6
Podrobný popis rozpočtu projektu na 225 ks po 400 Kč.

Členové PS a ŘS

30 720,00

138 240,00

Snížení počtu jednotek na 864 při zachování jednotkové
ceny. Kráceno z 22 osob na 18 osob po 48h na základě
popisu RT - 3PS/4členové, 1ŘS/6členů.

1.1.4.1

výzkum potřebnosti SSL

110 000,00

110 000,00

Vzhledem k velikosti regionu neefektivní, neodůvodněná
výše nákladu.

1.1.4.4

Tiskoviny na 2 workshopy
(leták k E katalogu,
propagace tvorby AP)

3 000,00

0,00

Neodůvodněná potřebnost, nedostatečný popis.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 579 195,00

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.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006563

Žadatel

Centrum pro komunitní práci západní Čechy

Název projektu

Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku

Požadovaná podpora (Kč)

1 762 812,50

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

6

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


V žádosti došlo k formálnímu pochybení, kdy není zadán indikátor MI 60000. Je nutné jej do žádosti
doplnit s cílovou hodnotou 0 a popisem " Nerelevantní".



Do indikátoru MI 80500 zařadit realizační plán na rok 2020 a naopak vyčlenit Katalog poskytovatelů
sociálních a návazných služeb - neodpovídá definici indikátoru 80500.
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:


Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

1.1.1.3.4

Odborní pracovníci tazatelé, moderátor

5 400,00

21 600,00

Odůvodnění

Krácení nadhodnocené jednotkové ceny z 250,- na 200,-.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 756 062,50

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.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006564

Žadatel

Centrum pro komunitní práci západní Čechy

Název projektu

Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb na Rokycansku

Požadovaná podpora (Kč)

1 904 875,00

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

7

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


V žádosti došlo k formálnímu pochybení, kdy není zadán indikátor MI 60000. Je nutné jej do žádosti
doplnit s cílovou hodnotou 0 a popisem " Nerelevantní".



Do indikátoru MI 80500 zařadit realizační plány na roky 2018, 2019 a 2020 a naopak vyčlenit Katalog
poskytovatelů sociálních a návazných služeb - neodpovídá definici indikátoru 80500.
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:


Položka

1.1.1.3.4

Popis položky
Odborní pracovníci tazatelé, moderátor

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

10 750,00

43 000,00

Krácení nadhodnocené jednotkové ceny z 250,- na 200,.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 891 437,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

6

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006541

Žadatel

Město Pohořelice

Název projektu

Komunitní plán sociálních služeb v rámci ORP Pohořelice na období
2019 - 2021

Požadovaná podpora (Kč)

1 012 584,38

Body z věcného hodnocení

90,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

8

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


Přidání CS Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb
na podporu sociálního začleňování, kteří budou do aktivit projektu také zapojeni.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 012 584,38

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

7

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006548

Žadatel

Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Název projektu

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového
území 2019 - 2023

Požadovaná podpora (Kč)

2 759 875,00

Body z věcného hodnocení

90,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

9

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


Provedení revize indikátoru 80500. Hodnota indikátoru bude snížena. Z indikátoru bude vyjmut
Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb a 4 druhy letáků. Do indikátoru 80500 budou
zahrnuty dva Akční plány. Upraven bude popis hodnoty indikátoru.



Provedení opravy indikátoru pro účastníky. Indikátor pro účastníky bude opraven z indikátoru 62500
na indikátor 60000.



V popisu KA 6 bude opraven (sjednocen) počet workshopů na 3.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

1.1.1.3.1

Popis položky

Členové pracovních skupin a
koordinační skupiny

Krácení

Zůstatek na položce

110 800,00

221 600,00

1.1.1.3.2

Tazatelk/ka - odborníci na
realizaci rozhovorů

22 000,00

44 000,00

1.1.4.01

Odborník na vedení
OS/skupinových
rozhovorů KA č. 2

2 400,00

37 600,00

1.1.4.04

Editorská úprava Plánu a obou
AP KA č. 4

15 000,00

0,00

1.1.4.05

Korektura Plánu a obou AP KA
č. 4

13 500,00

0,00

1.1.4.08

Lektoři - specialisté na danou
problematiku KA č. 6

4 800,00

13 200,00

Odůvodnění
Nadhodnocená cena jednotky v kontextu
metodiky OPZ. Cena jednotky po krácení činí
200,-.
Nadhodnocená cena jednotky v kontextu
metodiky OPZ. Cena jednotky po krácení činí
200,-.
Nadhodnocená hodinová sazba, sazba není
dostatečně zdůvodněná. Krácení vždy u 3
hodin ze sazby 600 Kč/hod na 500 Kč/hod, 8
ohniskových skupin (celkem tedy 300 Kč x 8).
Cena jednotky po krácení činí 4 700,-.
Nedostatečně specifikovány náklady na
editorskou úpravu Plánu a dvou AP. Na rozdíl
od plánovaného katalogu žadatel nikde
neuvádí předpokládaný rozsah textů (počty
normostran) navíc lze jen těžko
předpokládat, že bude u všech tří dokumentů
totožný. Položka rozpočtu je proto v rámci
přímých nákladů z důvodu nedostatečné
konkretizace eliminována.
Nedostatečně specifikovány náklady na
korekturu Plánu a dvou AP. Na rozdíl od
plánovaného katalogu žadatel nikde neuvádí
předpokládaný rozsah textů (počty
normostran) navíc lze jen těžko
předpokládat, že bude u všech tří dokumentů
totožný. Položka rozpočtu je proto v rámci
přímých nákladů z důvodu nedostatečné
konkretizace eliminována.
Nadhodnocená hodinová sazba, sazba není
dostatečně zdůvodněná. Hodinová sazba
výuky - krácení u 6 hodin z 800 Kč na 600 Kč,
hodinová sazba přípravy krácení u 2 hodin z
600 Kč na 400 Kč. Cena jednotky po krácení
činí 4 400,-.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 549 250,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

10

Informace o žádosti
Pořadové číslo

8

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006592

Žadatel

město Otrokovice

Název projektu

KPSS na Otrokovicku

Požadovaná podpora (Kč)

1 816 575,00

Body z věcného hodnocení

90,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


V případě, že "Závěrečná evaluační zpráva" bude naplňovat definici indikátoru MI 80500, je nutné
tuto zprávu zahrnout do tohoto indikátoru.



Dílčí indikátory 62500, 62600 a 62800 vyčlenit z žádosti.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 816 575,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

9

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590

Žadatel

Statutární město Ostrava

Název projektu

Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě

11

Požadovaná podpora (Kč)

3 975 425,00

Body z věcného hodnocení

88,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


Z klíčové aktivity č. 5 vypustit zahraniční studijní návštěvu pro nedostatečně zdůvodněnou
potřebnost.



Z důvodu nejasného nastavení hodnoty provést revizi MI 60000.



Snížit hodnotu MI 80500 na 1 v případě, že uvedené dokumenty budou tvořit dohromady jeden
finální dokument.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění
Z popisu není zřejmé, jak žadatel k částce dospěl.
Není uvedeno, jaký vztah k plánování soc. služeb mají
zahraniční cesty v situaci, kdy legislativní rámec
plánování je pravděpodobně jiný. Tato část aktivity
není podrobně zdůvodněna.
Položka není podrobně zdůvodněna, není jasný
rozsah práce specialisty a grafika, krátíme na částku,
která umožní zpracovat plán graficky.
Tento náklad považujeme za nadhodnocený,
vzhledem k tomu, že se jedná o workshop,
nepředpokládáme více moderujících v jeden okamžik,
není to tak ani v projektu popsáno a tedy není důvod
pro tak vysoký honorář jednoho lektora.

1.1.2.1.1

Krátkoobé studijní
návštěvy

32 000,00

0,00

1.1.4.02

Marketingový specialista
a grafik

65 000,00

30 000,00

1.1.4.03

Odborný workshop metodická příprava a
moderace

20 000,00

10 000,00

1.1.4.05

Odborný workshop občerstvení

15 000,00

0,00

Patří svým charakterem do nepřímých nákladů.

1.1.4.06

Technické zajištění akce prezentace
poskytovatelů (pronájem
stánků a vybavení)

96 600,00

0,00

Náklad není zdůvodněn, jedná se o workshop, výše
nákladu neodpovídá, není zřejmé, jaká je struktura
nákladu, apod.

1.1.4.11

Výjední školení - … strava

21 000,00

0,00

Patří svým charakterem do nepřímých nákladů.

1.1.4.13

Výjední školení - … strava

12 000,00

0,00

Patří svým charakterem do nepřímých nákladů.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

12

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

3 648 425,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

10

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006530

Žadatel

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s.

Název projektu

Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP Litovel

Požadovaná podpora (Kč)

1 525 107,50

Body z věcného hodnocení

87,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


Z indikátoru 80500 vyjmout Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb SO ORP Litovel neodpovídá definici indikátoru 80500.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 525 107,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

13

Informace o žádosti
Pořadové číslo

11

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006535

Žadatel

Město Třebíč

Název projektu

Tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb
navazujících města Třebíče 2019 - 2023

Požadovaná podpora (Kč)

1 679 375,00

Body z věcného hodnocení

87,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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






Položku 1.1.1.3 DPP kalkulovat dle j. sazby a celkového počtu hodin a konkrétně specifikovat, rozepsat
do podpoložek.
Položku 1.1.1.1. Pracovní smlouvy konkrétně specifikovat, rozepsat do podpoložek.
Do CS doplnit kategorii "Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené" s
relevantním komentářem.
U MI 80500 snížit cílovou hodnotu o katalog sociálních služeb - neodpovídá definici tohoto indikátoru.
V případě, že "Odborná studie" bude pouze podkladový materiál pro komunitní plán, pak je nutné
snížit cílovou hodnotu indikátoru MI 80500, v opačném případě bude tato studie do tohoto indikátoru
započítána.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 679 375,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

12

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006549

Žadatel

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s.

Název projektu

Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb SO ORP Mohelnice

Požadovaná podpora (Kč)

1 531 857,50

Body z věcného hodnocení

87,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


Z indikátoru 80500 vyjmout Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb SO ORP Mohelnice neodpovídá definici indikátoru 80500.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 531 857,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

13

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006565

Žadatel

Centrum pro komunitní práci západní Čechy

Název projektu

Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Domažlicku

15

Požadovaná podpora (Kč)

1 830 250,00

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


V žádosti došlo k formálnímu pochybení, kdy není zadán indikátor MI 60000. Je nutné jej do žádosti
doplnit s cílovou hodnotou 0 a popisem " Nerelevantní".



Do indikátoru MI 80500 zařadit realizační plány na roky 2019 a 2020 a naopak vyčlenit Katalog
poskytovatelů sociálních a návazných služeb - neodpovídá definici indikátoru 80500.
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:


Položka

1.1.1.3.4

Popis položky
Odborní pracovníci tazatelé, moderátor

Krácení

Zůstatek na položce

7 500,00

30 000,00

Odůvodnění

Krácení nadhodnocené jednotkové ceny z 250,- na 200,-.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 820 875,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

14

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588

Žadatel

Město Luhačovice

Název projektu

Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice

Požadovaná podpora (Kč)

2 071 375,00

16

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

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


V případě, že akční plán rozvoje sociálních služeb vznikne jako samostatný dokument, začlenit jej do
MI 80500 a navýšit hodnotu tohoto MI.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

1.1.1.3.3

evaluace - externí
pracovník

19 950,00

55 050,00

Kráceno z důvodu překročení obvyklé mzdy. Tato
je u evaluátora stanovena max. na 367,-

1.1.1.3.4

tvorba článků - externí
pracovník

12 000,00

0,00

Náklad se nejeví jako efektivní vzhledem k tomu,
že žadatel disponuje celým úvazkem
koordinátora.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 031 437,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

15

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560

Žadatel

MAS VLTAVA, z.s.

Název projektu

Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou

Požadovaná podpora (Kč)

1 270 750,00

17

Body z věcného hodnocení

85,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

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


Provedení revize indikátoru 80500. Z indikátoru bude vyjmut Katalog poskytovatelů sociálních služeb.
Do indikátoru 80500 bude zahrnut Akční plán na rok 2019. Upraven bude popis hodnoty indikátoru.
Cílová hodnota indikátoru se nezmění.



Do projektové žádosti bude doplněn indikátor 60000 s cílovou hodnotou nula a popisem
"Nerelevantní".



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka
1.1.4.3

Popis položky
Vytvoření a tisk
Střednědobého plánu
soc. služeb 2020-2022

Krácení

Zůstatek na položce

14 400,00

5 600,00

Odůvodnění
Žadatel více nevysvětluje, jak dospěl k uvedené
částce, kráceno na 14 ks (dle popisu KA 3) * 400
Kč (cena obvyklá).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 252 750,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

16

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006553

Žadatel

Statutární město Most

Název projektu

Rozvoj a podpora procesů komunitního plánování obce s rozšířenou
působností Most

Požadovaná podpora (Kč)

2 316 500,00

18

Body z věcného hodnocení

83,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


V žádosti došlo k formálnímu pochybení, kdy není zadán indikátor MI 60000. Je nutné jej do žádosti
doplnit s cílovou hodnotou 0 a popisem " Nerelevantní".



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Krácení

Zůstatek na položce

Flashdisky

20 000,00

0,00

1.1.4.3

Květen pro veřejnost

50 000,00

0,00

1.1.4.4

Říjen pro neziskovky

60 000,00

60 000,00

1.1.4.5

Grafické zpracování a tisk
4. KP

110 000,00

40 000,00

1.1.4.6

Grafické zpracování a tisk
Katalogu sociálních služeb

30 000,00

120 000,00

1.1.4.8

Grafické zpracování a tisk
metodik

12 000,00

0,00

75 000,00

0,00

1.1.3.2.3.1

Popis položky

1.1.1.3.5.

Vedoucí KS3 - sekce
volnočasové aktivity

1.1.3.2.1.1

MS Office

715,00

5 785,00

Tablet

715,00

5 785,00

1.1.3.2.2.1

Odůvodnění
Vymezení položky z PN. Výdaj patří do NN.
Vymezení položky z PN. Výzva je zaměřena na
plánování soc. služeb podle zákona č. 108/2006
Sb. Aktivita spadá do NN.
Krácení jednotkové ceny na polovinu. Aktivita
zahrnuje i akce spadající do NN (medializace,
sportovní akce).
Krácení jednotkové ceny z 500,- na 400,-. Náklady
na jednotku jsou nadsazené, neodpovídají cenám
obvyklým. Nehospodárný je i tisk 300 kusů KP
s ohledem na jeho elektronickou verzi. Krácení
počtu kusů z 300 ks na 100 ks.
Krácení jednotkové ceny z 500,- na 400,-. Náklady
na jednotku jsou nadsazené, neodpovídají cenám
obvyklým.
Vymezení položky. Jedná se o běžný pracovní
materiál, který nevyžaduje grafické zpracování.
Výdaj patří do NN.
Vymezení položky z PN. Výzva je zaměřena na
plánování soc. služeb podle zákona č. 108/2006
Sb.
Krácení položky v počtu jednotek z 1,0 na 0,89
vzhledem k celkové výši úvazku RT.
Krácení položky v počtu jednotek z 1,0 na 0,89
vzhledem k celkové výši úvazku RT.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 868 462,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

17

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006570

Žadatel

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka

Název projektu

Komunitní plánování sociálních služeb v DSO mikroregionu Moštěnka

Požadovaná podpora (Kč)

2 694 397,50

Body z věcného hodnocení

83,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


Cílová hodnota MI 80500 je nastavená na 1, přičemž v KA je popsáno vytvoření SPRSS i AP. Z důvodu
nejasného nastavení hodnoty MI 80500 provést revizi tohoto monitorovacího indikátoru.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

1.1.3.2.3

1.1.3.2.2.4

1.1.1.1.1

Popis položky

Spotřební materiál

Krácení

Zůstatek na
položce

20 000,00

0,00

Multifunkční tiskárna

11 700,00

7 300,00

Koordinátor SPRSS

244 416,00

977 664,00

Odůvodnění
Přesun položky do NN. Spotřební materiál v
projektu tohoto charakteru je nepřímým
nákladem.
Položka je krácená na 7.300,- Kč. V žádosti není
odůvodněno intenzivní využití multifunkční
tiskárny. Jednotková cena tiskárny je krácená
na úroveň multifunkční tiskárny pro standardní
využití.
Krácení úvazku pracovní pozice na 0,8 úvazek,
část pracovní náplně koordinátora patří do NN.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 349 252,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

18

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582

Žadatel

Město Kutná Hora

Název projektu

Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním obvodu s
rozšířenou působností Kutná Hora

Požadovaná podpora (Kč)

1 674 500,00

Body z věcného hodnocení

83,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


Snížit hodnotu MI 60000 na nulu, žadatel do podpory chybně započítává účast CS na setkáních
pracovních skupin.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

1.1.4.1

Výběr dodavatele VŘ KA1

20 000,00

0,00

Odůvodnění
Eliminace položky, jedná se o nepřímý náklad
projektu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 649 500,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

19

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006547

Žadatel

Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Název projektu

Komunitní plán sociálních a návazných služeb Mikroregionu Polabí

Požadovaná podpora (Kč)

3 131 750,00

Body z věcného hodnocení

81,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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




Položka

1.1.1.1.2

1.1.1.3.1

1.1.1.3.2

Provedení revize indikátoru 80500. Hodnota indikátoru bude snížena. Z indikátoru bude vyjmut
Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb a 4 druhy letáků. Do indikátoru 80500 budou
zahrnuty dva Akční plány. Upraven bude popis hodnoty indikátoru.
Do žádosti bude doplněn indikátor 60000 s cílovou hodnotou nula a popisem "Nerelevantní".
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Popis položky

Odborný/á
koordinátor/ka

Členové pracovních
skupin a řídící skupiny odborný specialista na
klíčové oblasti
Tazatelé - odborný
specialista na realizaci
rozhovorů

Krácení

Zůstatek na položce

240 000,00

720 000,00

110 800,00

221 600,00

33 000,00

66 000,00

Odůvodnění
Rozsah úvazku Odborný/á koordinátor/ka (0,8
úvazku) je nadhodnocený vzhledem k rozsahu
klíčových aktivit a vzhledem k činnosti dalších
pracovníků. Především jeho zapojení 60 h měsíčně v
KA1 Zpracování analytické části I. se zohledněním
účasti dalších pracovníků neodpovídá rozsahu
činností v KA a plánovaným výstupům. Krácení činí
0,2 úvazku. Výše úvazku po krácení činí 0,6. Cena
jednotky po krácení činí 30 000,-.
Nadhodnocená cena jednotky v kontextu metodiky
OPZ. Cena jednotky po krácení činí 200,-.

Nadhodnocená cena jednotky v kontextu metodiky
OPZ. Cena jednotky po krácení činí 200,-.
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1.1.4.01

Zpracovatel/ka
základního popisu
finančních zdrojů - KA č.
1

7 500,00

25 000,00

1.1.4.02

Odborník na vedení
OS/skupinových
rozhovorů KA č. 2

2 400,00

37 600,00

1.1.4.06

Editorská úprava Plánu
a obou AP KA č. 4

15 000,00

0,00

1.1.4.07

Korektura Plánu a obou
AP KA č. 4

13 500,00

0,00

1.1.4.12

Katalog - tisk KA č. 5

40 000,00

40 000,00

Nadhodnocená hodinová sazba, sazba není
dostatečně zdůvodněna. Krácení u 50 hodin z 650
Kč/hod na 500 Kč/hod.
Nadhodnocená hodinová sazba, sazba není
dostatečně zdůvodněna. Krácení vždy u 3 hodin ze
sazby 600 Kč/hod na 500 Kč/hod, 8 ohniskových
skupin (celkem tedy 300 Kč x 8). Cena jednotky po
krácení činí 4 700,-.
Nedostatečně specifikovány náklady na editorskou
úpravu Plánu a dvou AP. Na rozdíl od plánovaného
katalogu žadatel nikde neuvádí předpokládaný rozsah
textů (počty normostran) navíc lze jen těžko
předpokládat, že bude u všech tří dokumentů
totožný. Položka rozpočtu je proto v rámci přímých
nákladů z důvodu nedostatečné konkretizace
eliminována.
Nedostatečně specifikovány náklady na korekturu
Plánu a dvou AP. Na rozdíl od plánovaného katalogu
žadatel nikde neuvádí předpokládaný rozsah textů
(počty normostran) navíc lze jen těžko předpokládat,
že bude u všech tří dokumentů totožný. Položka
rozpočtu je proto v rámci přímých nákladů z důvodu
nedostatečné konkretizace eliminována.
Není dostatečně zřejmá nezbytnost množství
tištěných kusů katalogu a jejich efektivnost. Při
porovnání s počtem obcí, na který žadatel cílí (10), je
počet 1000 ks nadhodnocený. Počet katalogů se
snižuje na 500 ks.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 554 000,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

20

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006550

Žadatel

Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Název projektu

Podpora procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb
na území ORP Benešov

Požadovaná podpora (Kč)

2 763 200,00

Body z věcného hodnocení

81,25

Shrnutí projednání žádosti
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Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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






Položka

1.1.1.3.1

1.1.1.3.2

1.1.4.01

Provedení revize indikátoru 80500. Hodnota indikátoru bude snížena. Z indikátoru bude vyjmut
Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb, 4 druhy letáků a videospot. Do indikátoru
80500 budou zahrnuty dva Akční plány. Upraven bude popis hodnoty indikátoru.
Do projektové žádosti bude doplněn indikátor 60000 s cílovou hodnotou nula a popisem
"Nerelevantní".
U pracovní pozice Odborný koordinátor/ka (položka rozpočtu 1.1.1.1.2) bude v projektové žádosti
(žádost a příloha) sjednocena výše úvazku na výši 0,6.
U položky 1.1.1.3.2 rozpočtu (tazatelé) bude doplněna měrná jednotka.
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Popis položky
Členové pracovních
skupin a řídící skupiny odborní specialisté na
klíčové oblasti
Tazatelé - odborníci na
realizaci řízených
rozhovorů KA č. 2
Zpracovatel/ka základního
popisu finančních zdrojů KA č. 1

Krácení

Zůstatek na položce

137 200,00

274 400,00

6 000,00

60 000,00

4 500,00

15 000,00

1.1.4.03

Odborník na vedení
OS/skupinových
rozhovorů KA č. 2

2 400,00

37 600,00

1.1.4.06

Editorská úprava Plánu a
obou KA č. 4

15 000,00

0,00

1.1.4.07

Korektura Plánu a dvou
AP KA č. 4

13 500,00

0,00

Odůvodnění
Nadhodnocená cena jednotky v kontextu
metodiky OPZ. Cena jednotky po krácení činí
200,-.
Nadhodnocená cena jednotky v kontextu
metodiky OPZ. Cena jednotky po krácení činí
200,-.
Nadhodnocená hodinová sazba, sazba není
dostatečně zdůvodněná. Krácení u 30 hodin z
650 Kč/hod na 500 Kč/hod.
Nadhodnocená hodinová sazba, sazba není
dostatečně zdůvodněná. Krácení vždy u 3 hodin
ze sazby 600 Kč/hod na 500 Kč/hod, 8
ohniskových skupin (celkem tedy 300 Kč x 8).
Cena jednotky po krácení činí 4 700,-.
Nedostatečná specifikace rozsahu produktů,
nelze jasně určit přiměřenost nákladu. Na rozdíl
od plánovaného katalogu žadatel nikde neuvádí
předpokládaný rozsah textů (počty normostran).
Položka rozpočtu je proto v rámci přímých
nákladů eliminována z důvodu nedostatečné
konkretizace.
Nedostatečná specifikace rozsahu produktů,
nelze jasně určit přiměřenost nákladu. Na rozdíl
od plánovaného katalogu žadatel nikde neuvádí
předpokládaný rozsah textů (počty normostran).
Položka rozpočtu je proto v rámci přímých
nákladů eliminována z důvodu nedostatečné
konkretizace.

Závěr
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Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 539 950,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

21

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006561

Žadatel

Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Název projektu

Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice a
spádových obcí na období 2020 - 2024

Požadovaná podpora (Kč)

2 990 125,00

Body z věcného hodnocení

81,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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




Položka

Provedení revize indikátoru 80500. Hodnota indikátoru bude snížena. Z indikátoru bude vyjmut
Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb, 4 druhy letáků a 2 videospoty. Do indikátoru
80500 budou zahrnuty dva Akční plány. Upraven bude popis hodnoty indikátoru.
Provedení opravy indikátoru pro účastníky. Indikátor pro účastníky bude opraven z indikátoru 62500
na indikátor 60000.
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

1.1.1.3.1

Členové pracovních
skupin a řídící skupiny

100 000,00

200 000,00

Nadhodnocená cena jednotky v kontextu metodiky
OPZ. Cena jednotky po krácení činí 200,-.

1.1.1.3.2

Tazatelé v KA č. 2

22 000,00

44 000,00

Nadhodnocená cena jednotky v kontextu metodiky
OPZ. Cena jednotky po krácení činí 200,-.
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1.1.4.01

Zpracovatel/ka základního
popisu finančních zdrojů v
KA č. 1

4 500,00

15 000,00

1.1.4.02

Odborné vedení
OS/skupinových
rozhovorů v KA č. 2

2 400,00

37 600,00

1.1.4.06

Editorská úprava Plánu a
obou AP v KA č. 4

15 000,00

0,00

1.1.4.07

Korektura Plánu a obou
AP v KA č. 4

13 500,00

0,00

10 000,00

20 000,00

1.1.4.15

Lektoři vzdělávání CS - 4
workshopy á 6 hod,
přípravy a materiály v KA
č. 6

Nadhodnocená hodinová sazba, sazba není
dostatečně zdůvodněná. Krácení u 30 hodin z 650
Kč/hod na 500 Kč/hod.
Nadhodnocená hodinová sazba, sazba není
dostatečně zdůvodněná. Krácení vždy u 3 hodin ze
sazby 600 Kč/hod na 500 Kč/hod, 8 ohniskových
skupin (celkem tedy 300 Kč x 8). Cena jednotky po
krácení činí 4 700,-.
Nedostatečně specifikovány náklady na editorskou
úpravu Plánu a dvou AP. Na rozdíl od plánovaného
katalogu žadatel nikde neuvádí předpokládaný
rozsah textů (počty normostran) navíc lze jen těžko
předpokládat, že bude u všech tří dokumentů
totožný. Položka rozpočtu je proto v rámci přímých
nákladů z důvodu nedostatečné konkretizace
eliminována.
Nedostatečně specifikovány náklady na korekturu
Plánu a dvou AP. Na rozdíl od plánovaného
katalogu žadatel nikde neuvádí předpokládaný
rozsah textů (počty normostran) navíc lze jen těžko
předpokládat, že bude u všech tří dokumentů
totožný. Položka rozpočtu je proto v rámci přímých
nákladů z důvodu nedostatečné konkretizace
eliminována.
Krácení z důvodu nedostatečného zdůvodnění výše
nákladů na workshopy. Cena jednotky po krácení
činí 5 000, počet jednotek 4.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 780 875,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

22

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006528

Žadatel

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s.

Název projektu

Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Prostějovsku

Požadovaná podpora (Kč)

3 779 813,75

Body z věcného hodnocení

78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE
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Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


Z indikátoru 80500 vyjmout Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb SO ORP Prostějov neodpovídá definici indikátoru 80500.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

1.1.1.2.2

Koordinační pracovník
Němčicko

77 000,00

308 000,00

1.1.1.2.3

Koordinační pracovník
Kostelecko

77 000,00

308 000,00

1.1.1.2.4

Koordinační pracovník
Plumlovsko

77 000,00

308 000,00

308 250,00

247 500,00

1.1.1.3.2

Členové ŘS a PS (cca 55
členů ORP)

Odůvodnění
Úvazek pracovní pozice je krácený na 0,4 úvazku.
Popsaná pracovní náplň je uvedena velmi
stručně, úvazek není dostatečně podrobně
kalkulován dle dílčích vykonávaných činností,
není uveden podíl nákladů na daného pracovníka
dle dílčích KA, do kterých je zapojen. Vzhledem k
počtu plánovaných setkání PS není navržená výše
úvazku dostatečně odůvodněna a je
nadhodnocena.
Úvazek pracovní pozice je krácený na 0,4 úvazku.
Popsaná pracovní náplň je uvedena velmi
stručně, úvazek není dostatečně podrobně
kalkulován dle dílčích vykonávaných činností,
není uveden podíl nákladů na daného pracovníka
dle dílčích KA, do kterých je zapojen. Vzhledem k
počtu plánovaných setkání PS není navržená výše
úvazku dostatečně odůvodněna a je
nadhodnocena.
Úvazek pracovní pozice je krácený na 0,4 úvazku.
Popsaná pracovní náplň je uvedena velmi
stručně, úvazek není dostatečně podrobně
kalkulován dle dílčích vykonávaných činností,
není uveden podíl nákladů na daného pracovníka
dle dílčích KA, do kterých je zapojen. Vzhledem k
počtu plánovaných setkání PS není navržená výše
úvazku dostatečně odůvodněna a je
nadhodnocena.
Počet jednotek na položce je krácený na 1.650
při zachování ceny za jednotku 150,- Kč.
Navržená výše úvazku není v souladu s výší
úvazku kalkulovanou v příloze č. 4 (1650 hod.),
rovněž v popisu nákladů KA se vyskytují chyby (v
nákladech KA2 uvedeno 1650 hod., v nákladech
KA3 3705 hod.). Úvazek na této pozici je krácený
na 1650 hod. v souladu s kalkulací a
odůvodněním žadatele uvedeným v příloze č. 4
(Podrobný popis rozpočtu projektu).

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balíček office
pro NNO na 4 notebooky

1 508,00

2 821,00

Krácení zařízení a vybavení na 2,17 ks dle součtu
úvazků členů RT po krácení (2,17 úvazků).

1.1.3.2.2.1

Notebook pro práci ve
skupinách RT(4 ks)

18 560,00

34 720,00

Krácení zařízení a vybavení na 2,17 ks dle součtu
úvazků členů RT po krácení (2,17 úvazků).
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1.1.3.2.2.3

Tiskárna (3 ks) pro RT

5 810,00

15 190,00

Krácení zařízení a vybavení na 2,17 ks dle součtu
úvazků členů RT po krácení (2,17 úvazků).

1.1.3.2.2.4

Kancelářský stůl s
kontejnerem (3 ks)

4 980,00

13 020,00

Krácení zařízení a vybavení na 2,17 ks dle součtu
úvazků členů RT po krácení (2,17 úvazků).

Kancelářská židle (3ks) RT

2 490,00

6 510,00

Krácení zařízení a vybavení na 2,17 ks dle součtu
úvazků členů RT po krácení (2,17 úvazků).

skříň nízká uzamykatelná
(3ks) RT

2 822,00

7 378,00

Krácení zařízení a vybavení na 2,17 ks dle součtu
úvazků členů RT po krácení (2,17 úvazků).

198 000,00

0,00

1.1.3.2.2.5

1.1.3.2.2.6

1.1.4.1

Nájem kanceláře pro
koordinační pracovníky
á1/ 3000 Kč

Položka je krácena na nulu. Nájem prostor pro
členy RT patří do NN.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 813 038,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006591

Žadatel

MAS Říčansko o.p.s.

Název projektu

Plán rozvoje sociálních služeb na území MAS Říčanska

Požadovaná podpora (Kč)

1 940 875,00

Body z věcného hodnocení

78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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




Položka 1.1.3.2.2.2 Kancelářský balík pro nootebook bude přesunuta z podkapitoly rozpočtu 1.1.3.2.2
Neodpisovaný hmotný majetek do podkapitoly 1.1.3.2.1 Neodpisovaný nehmotný majetek.
Provedení revize cílové hodnoty a popisu indikátoru 60000 z důvodu nejasného počtu hodin
vzdělávání. Do hodnoty indikátoru 60000 nebude započítávána účast na pracovních skupinách.
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

1.1.1.1.1

Realizační manažer
projektu

1.1.1.3.1

Krácení

Zůstatek na položce

187 200,00

468 000,00

Projektový manažer a
koordinátor projektu

93 600,00

187 200,00

1.1.1.3.2

Vedoucí pracovní skupiny
č. 1

22 500,00

15 000,00

1.1.1.3.3

Vedoucí pracovní skupiny
č. 2

22 500,00

15 000,00

1.1.1.3.4

Vedoucí pracovní skupiny
č. 3

22 500,00

15 000,00

1.1.1.3.5

Vedoucí pracovní skupiny
č. 4

22 500,00

15 000,00

1.1.1.3.6

Vedoucí pracovní skupiny
č. 5

22 500,00

15 000,00

Odůvodnění
Žadatel uvedl zapojení 0,7 úvazku v přímých
nákl. V příloze personál. zaj. uvádí, že v rámci
přímých nákl. bude zajišťovat i činnosti
spadající pod nepřímé (shromažďování
dokumentace projektu; zástup manažera).
Úvazek bude snížen na 0,5 úvazku. Cena
jednotky po snížení činí 19 500,-.
Žadatel uvedl zapojení 0,3 úvazku v přím.nákl.
V příloze pers. zaj. uvádí, že v rámci přímých
nákl. bude zajišťovat i činnosti spadající pod
nepřímé (shromažďování dokumentace
projektu; vede prezenční listiny ap.). Úvazek
bude snížen na 0,2 úvazku. Cena jednotky po
snížení činí 7 800,-.
Žadatel popisuje zapojení vedoucích do
pracovních skupin s tím, že při 30 dnech
setkání a počítáno max. 8 hod. se jedná o max.
240 hodin u KA 6. Pro jednoho vedoucího tedy
cca 48 hodin. Celkový počet hodin pro jednoho
vedoucího pracovníka bude snížen na 100
hodin a to s ohledem na zapojení této pozice
do KA projektu.
Žadatel popisuje zapojení vedoucích do
pracovních skupin s tím, že při 30 dnech
setkání a počítáno max. 8 hod. se jedná o max.
240 hodin u KA 6. Pro jednoho vedoucího tedy
cca 48 hodin. Celkový počet hodin pro jednoho
vedoucího pracovníka bude snížen na 100
hodin a to s ohledem na zapojení této pozice
do KA projektu.
Žadatel popisuje zapojení vedoucích do
pracovních skupin s tím, že při 30 dnech
setkání a počítáno max. 8 hod. se jedná o max.
240 hodin u KA 6. Pro jednoho vedoucího tedy
cca 48 hodin. Celkový počet hodin pro jednoho
vedoucího pracovníka bude snížen na 100
hodin a to s ohledem na zapojení této pozice
do KA projektu.
Žadatel popisuje zapojení vedoucích do
pracovních skupin s tím, že při 30 dnech
setkání a počítáno max. 8 hod. se jedná o max.
240 hodin u KA 6. Pro jednoho vedoucího tedy
cca 48 hodin. Celkový počet hodin pro jednoho
vedoucího pracovníka bude snížen na 100
hodin a to s ohledem na zapojení této pozice
do KA projektu.
Žadatel popisuje zapojení vedoucích do
pracovních skupin s tím, že při 30 dnech
setkání a počítáno max. 8 hod. se jedná o max.
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1.1.3.2.2.1

Notebook

4 800,00

11 200,00

1.1.3.2.2.2

Kancelářský balík pro
notebook

1 500,00

3 500,00

1.1.3.2.2.3

Mobil

1 200,00

2 800,00

1.1.4.3

Aktivita č. 6 Pronájem
prostor na školení v
pracovní skupině

5 000,00

25 000,00

1.1.4.5

Aktivita č. 7 - veřejná
obhajoba, pronájem
prostor

5 000,00

5 000,00

1.1.4.6

Aktivita č. 3 workshopy
pronájem prostor

7 500,00

7 500,00

240 hodin u KA 6. Pro jednoho vedoucího tedy
cca 48 hodin. Celkový počet hodin pro jednoho
vedoucího pracovníka bude snížen na 100
hodin a to s ohledem na zapojení této pozice
do KA projektu.
Snížení počtu jednotek vybavení RT na 0,70 s
ohledem na pokrácenou výši úvazků členů RT,
kterým je vybavení dle popisu v KA 1 určeno.
Snížení počtu jednotek vybavení RT na 0,70 s
ohledem na pokrácenou výši úvazků členů RT,
kterým je vybavení dle popisu v KA 1 určeno.
Snížení počtu jednotek vybavení RT na 0,70 s
ohledem na pokrácenou výši úvazků členů RT,
kterým je vybavení dle popisu v KA 1 určeno.
Krácení položky z důvodu nesouladu výše
položky s popisem výdaje v KA 6, kde se
popisuje 5 dnů práce 5-ti pracovních skupin
(5x5=25). Počet jednotek po krácení činí 25.
Žadatel plánuje pronájem ve výši 1000,Kč/hod. Tato částka je nadhodnocena oproti
cenám obvyklým. Max. lze uvažovat o 500
Kč/hod. Snížení ceny jednotky na 1000,(2*500,-)*5 aktivit.
Žadatel plánuje pronájem ve výši 1000,Kč/hod. Tato částka je nadhodnocena oproti
cenám obvyklým. Max. lze uvažovat o 500
Kč/hod. Snížení ceny jednotky na 1500,(3*500,-)*5 aktivit.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 418 000,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006525

Žadatel

SOS Šumavsko, z. ú.

Název projektu

Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Vimperk

Požadovaná podpora (Kč)

1 999 537,50

Body z věcného hodnocení

77,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

30

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

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


Z MI 80500 odebrat katalog poskytovatelů soc. služeb, který neodpovídá definici indikátoru 80500.



U všech CS doplnit konkrétní popis - strukturu, velikost, charakter zapojení do projektu.



V rámci KA 5 realizovat pouze vzdělávání podporované výzvou č. 063, ostatní témata vyčlenit.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odborný
konzultant/poradce/expert/specialista

75 000,00

75 000,00

1.1.4.2

Tisk SPRSS (dle počtu obcí)

1 050,00

2 100,00

1.1.4.7

Realizace analytických prací zpracování analytických podkladů

50 000,00

50 000,00

1.1.4.9

Grafické zpracování mapy sociálních
služeb v SO ORP Vimperk

35 000,00

0,00

1.1.1.3.2

Odůvodnění
Z popisu KA nevyplývá takto intenzivní
podpora a role tohoto konzultanta není v
popisu KA odůvodněna. Není popsána
přidaná hodnota tohoto poradce. Krácen
počet jednotek na 300.
Výše ceny tisku neodůvodněna, cena
nadhodnocena-sníženo na cenu 100 Kč za
tisk jednoho katalogu.
S ohledem na velikost ORP (21 obcí) a
tomu odpovídající rozsah a náročnost
analýzy, existenci analýzy s daty platnými k
roku 2014, je cena analytických prací ve
srovnání s cenami obvyklými značně
nadhodnocena - krácení na polovinu.
Potřeba grafického zpracování mapy není
zdůvodněna, jedná se o neefektivní výdaj.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 798 225,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006526

Žadatel

SOS Šumavsko, z. ú.
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Název projektu

Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Strakonice

Požadovaná podpora (Kč)

1 998 912,50

Body z věcného hodnocení

77,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


Z MI 80500 odebrat katalog poskytovatelů soc. služeb, který neodpovídá definici indikátoru 80500.



Z klíčových aktivit vypustit KA 05 - Vzdělávání účastníků procesu plánování z důvodu nedostatečného
popisu aktivity.



U všech CS doplnit konkrétní popis - strukturu, velikost, charakter zapojení do projektu.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

1.1.1.3.1.

Odborný
konzultant/poradce/expert/specialista

75 000,00

75 000,00

1.1.3.2.2.2

Multifunkční zařízení pro intenzivní
využití

10 700,00

7 300,00

1.1.4.2

Tisk SPRSS (dle počtu obcí ORP)

3 450,00

6 900,00

1.1.4.4

Odborné vzdělávání pracovníků
odpovědných za plánování soc. služeb

13 000,00

0,00

1.1.4.6.

Realizace analytických prací

50 000,00

50 000,00

1.1.4.8

Aktualizace webu www.kpss-st.cz

10 000,00

0,00

Odůvodnění
Z popisu KA nevyplývá takto intenzivní
podpora a role tohoto konzultanta není v
popisu KA odůvodněna. Není popsána
přidaná hodnota tohoto poradce. Krácen
počet jednotek na 300.
Není odůvodněna potřeba intenzivního
využívání - sníženo na obvyklou cenu
zařízení pro standardní využití, upravit
název rozpočtové položky.
Výše ceny tisku neodůvodněna, cena
nadhodnocena-snížena na cenu 100 Kč za
tisk jednoho katalogu.
Popis vzdělávání není dostatečný - není
uvedeno komu jsou semináře určené, pro
kolik osob, zda si žadatel ověřil, jestli o ně
bude zájem, není stanovena délka.
Z popisu KA není zřejmé, o jak významné
aktivity se jedná a zda je potřeba
externích služeb. Vnímáme zde určitou
míru duplicity i s aktivitami manažera
výstupů a odborného konzultanta, kteří se
mohou na těchto analýzách podílet.
Aktualizace webu patří mezi NN.

Závěr
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Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 796 225,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006529

Žadatel

SOS Šumavsko, z. ú.

Název projektu

Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek

Požadovaná podpora (Kč)

1 999 037,50

Body z věcného hodnocení

77,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


Z MI 80500 odebrat katalog poskytovatelů soc. služeb, který neodpovídá definici indikátoru 80500.



Z klíčových aktivit vypustit KA 05 - Vzdělávání účastníků procesu plánování z důvodu nedostatečného
popisu aktivity.



U všech CS doplnit konkrétní popis - strukturu, velikost, charakter zapojení do projektu.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

1.1.1.3.1.

Odborný
konzultant/poradce/
expert/specialista

75 000,00

75 000,00

Z popisu KA nevyplývá takto intenzivní podpora a role
tohoto konzultanta není v popisu KA odůvodněna. Není
popsána přidaná hodnota tohoto poradce. Krácen počet
jednotek na 300.

1.1.3.2.2.1

PC

1 000,00

16 000,00

Cena neodpovídá obvyklé ceně, viz obvyklé ceny zařízení a
vybavení.
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1.1.4.2.

Zpracování
analytických podkladů

50 000,00

50 000,00

Z popisu KA není zřejmé, o jak významné aktivity se jedná
a zda je potřebné externích služeb. Vnímáme zde určitou
míru duplicity i s aktivitami manažera výstupů a
odborného konzultanta, kteří se mohou na těchto
analýzách podílet.

1.1.4.3

Odborné vzdělávání v
návaznosti na
KA5/lektorné

36 000,00

0,00

Popis vzdělávání není dostatečný - není uvedeno, komu
jsou semináře určené, pro kolik osob,zda si žadatel ověřil,
jestli o ně bude zájem, není stanovena délka.

1.1.4.5

Tisk SPRSS

2 450,00

4 900,00

Výše ceny tisku neodůvodněna, cena nadhodnocenasníženo na cenu 100 Kč za tisk katalogu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 793 475,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006555

Žadatel

Centrum pro komunitní práci východní Morava

Název projektu

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP
Vyškov

Požadovaná podpora (Kč)

3 229 883,75

Body z věcného hodnocení

77,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

34

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
1.1.1.3.4
1.1.4.01,
1.1.4.02,
1.1.4.03,
1.1.4.04,
1.1.4.05
1.1.4.06,
1.1.4.09,
1.1.4.11
1.1.4.10

Popis položky
Lektor

Krácení

Zůstatek na položce

4 800,00

4 800,00

Odůvodnění
Vzhledem k rozsahu semináře je příprava lektora
na seminář nadhodnocena, zkrácení doby
přípravy na seminář z 6 h na 2 h/seminář (2 h).

Analýzy

100 000,00

100 000,00

Krácení vzhledem k cenám srovnatelných analýz
(velikosti území dopadu projektu), krácení je za
všechny analýzy, ponecháváme na žadateli, kolik
finančních prostředků stanoví na jakou analýzu.

Grafické práce (katalog,
leták, komunitní plán)

62 000,00

25 000,00

Krácení vzhledem k cenám obvyklým.

Leták Síť pomoci distribuce

19 949,00

0,00

Nepřímé náklady

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 996 447,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006557

Žadatel

Centrum pro komunitní práci východní Morava

Název projektu

Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko

Požadovaná podpora (Kč)

3 288 372,50

Body z věcného hodnocení

77,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Položka
1.1.1.1.1

Popis položky
Koordinátor KPSS

Krácení

Zůstatek na položce

257 280,00

771 840,00

Odůvodnění
Úvazek 1,0 neodpovídá efektivní
potřebě zajištění koordinace KPSS na
daném území, úvazek snížen na 0,75.

1.1.3.2.1.1

Kanc. balík

1 625,00

4 875,00

Krácení vzhledem k navržené velikosti
úvazku koordinátora.

1.1.3.2.2.1

Notebook

4 250,00

12 750,00

Krácení vzhledem k navržené velikosti
úvazku koordinátora.

1.1.3.2.2.2

Telefon

1 250,00

3 750,00

Krácení vzhledem k navržené velikosti
úvazku koordinátora.

1.1.3.2.2.3

Multifunkční zařízení

1 825,00

5 475,00

Krácení vzhledem k navržené velikosti
úvazku koordinátora.

1.1.1.3.5

Lektor

6 400,00

6 400,00

1.1.4.01, 1.1.4.02,
1.1.4.03, 1.1.4.04,
1.1.4.05

Analýzy

100 000,00

100 000,00

1.1.4.06,
1.1.4.08,1.1.4.11

Grafické práce (katalog,
leták, komunitní plán)

62 000,00

25 000,00

1.1.4.07

Katalog poskytovatelů tisk

30 000,00

45 000,00

Komunitní plán - tisk

30 000,00

30 000,00

1.1.4.12

Vzhledem k rozsahu semináře je
příprava lektora na seminář
nadhodnocena, zkrácení doby přípravy
na seminář ze 6 h na 2 h/seminář (2 h).
Krácení vzhledem k cenám
srovnatelných analýz (velikosti území
dopadu projektu), krácení je za
všechny analýzy, ponecháváme na
žadateli, kolik finančních prostředků
stanoví na jakou analýzu.
Krácení vzhledem k cenám obvyklým.
Neodůvodněná potřebnost tisku 2500
ks katalogů, snížení nákladu na 1500
ks z důvodu hospodárnosti (vzhledem
k velikosti území dopadu projektu).
Neodůvodněná potřebnost tisku 200
ks dokumentu, snížení nákladu na 100
ks z důvodu hospodárnosti (vzhledem
k velikosti území dopadu projektu).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 670 085,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

29

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006559

Žadatel

Centrum pro komunitní práci východní Morava

Název projektu

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP
Břeclav

Požadovaná podpora (Kč)

3 299 507,50

Body z věcného hodnocení

77,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

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


Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

1.1.1.3.5

Lektor

6 400,00

6 400,00

1.1.4.01, 1.1.4.02,
1.1.4.03, 1.1.4.04,
1.1.4.05

Analýzy

100 000,00

100 000,00

1.1.4.06,
1.1.4.08,1.1.4.11

Grafické práce (katalog,
leták, komunitní plán)

62 000,00

25 000,00

Komunitní plán - tisk

30 000,00

30 000,00

1.1.4.12

Odůvodnění
Vzhledem k rozsahu semináře je
příprava lektora na seminář
nadhodnocena, zkrácení doby přípravy
na seminář z 6 h na 2 h/seminář (2 h).
Krácení vzhledem k cenám
srovnatelných analýz (velikosti území
dopadu projektu), krácení je za všechny
analýzy, ponecháváme na žadateli, kolik
finančních prostředků stanoví na jakou
analýzu.
Krácení vzhledem k cenám obvyklým.
Neodůvodněná potřebnost tisku 200 ks
dokumentu, snížení nákladu na 100 ks z
důvodu hospodárnosti (vzhledem k
velikosti území dopadu projektu).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování
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Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

3 051 507,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

30

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006580

Žadatel

SOS Šumavsko, z. ú.

Název projektu

Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Prachatice

Požadovaná podpora (Kč)

1 999 850,00

Body z věcného hodnocení

77,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

38

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


Z MI 80500 odebrat katalog poskytovatelů soc. služeb, který neodpovídá definici indikátoru 80500.



U všech CS doplnit konkrétní popis - strukturu, velikost, charakter zapojení do projektu.



V rámci KA 5 realizovat pouze vzdělávání podporované výzvou č. 063, ostatní témata vyčlenit.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

1.1.1.3.2.

Odborný
konzultant/poradce/expert/specialista

50 000,00

75 000,00

1.1.4.01

Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb - tisk

2 200,00

4 400,00

1.1.4.04

Obrazový průvodce sociálními sl. na
Prachaticku (fotografické práce,
velkoformátový tisk)

17 500,00

0,00

1.1.4.05

Realizace analytických prací zpracování analytických podkladů
SPRSS

65 000,00

50 000,00

Odůvodnění
Z popisu KA nevyplývá takto intenzivní
podpora a role tohoto konzultanta není v
popisu KA odůvodněna. Není popsána
přidaná hodnota tohoto poradce. Počet
jednotek krácen na 300.
Výše ceny tisku neodůvodněna, cena
nadhodnocena-sníženo na cenu 100 Kč za
tisk katalogu.
Způsob využití velkoformátových fotografií je
popsán nepřesvědčivě (KA4), jedná se o
nehospodárný výdaj.
Z popisu KA není zřejmé, o jak významné
aktivity se jedná a zda-li je potřebné
externích služeb. Vnímáme zde určitou míru
duplicity i s aktivitami manažera výstupů a
odborného konzultanta, kteří se mohou na
těchto analýzách podílet.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 831 475,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006501

Žadatel

Místní akční skupina Hlinecko, z. s.

Název projektu

Plánování sociálních služeb na obecní úrovni v ORP Hlinsko

Požadovaná podpora (Kč)

1 899 325,00

Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti

39

Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


Je nutné do žádosti doplnit indikátor MI 60000 s relevantní cílovou hodnotou a popisem. Je uvedena
KA na vzdělávání a tento indikátor není zadán.



Jednotlivé položky DPP v rozpočtu (1.1.1.3.1, 1.1.1.3.2, 1.1.1.3.3, 1.1.1.3.4, 1.1.1.3.5) kalkulovat dle j.
sazby a celkového počtu hodin.



Položku 1.1.4.2. "školení koordinačního pracovníka" v rozpočtu uvést správně cenu a počet jednotek
v příslušných sloupcích rozpočtu.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

1.1.6.2.1.

Popis položky

Cestovné

Krácení

Zůstatek na položce

52 220,00

22 400,00

Odůvodnění
Cestovné je dle popisu KA určeno na cesty členů
RT. Jde tedy o nepřímý náklad. Z tohoto důvodu
se položka krátí, pouze zůstává v případě
cestovného CS - vzdělávání- je PN.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 834 050,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006505

Žadatel

Statutární město Zlín

Název projektu

Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku

Požadovaná podpora (Kč)

2 414 183,75

Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti

40

Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


Vyjmout z klíčové aktivity č. 4 část popisu týkající se zahraniční cesty.



V žádosti není zadán indikátor MI 60000, přestože žadatel plánuje vzdělávání členů realizačního
týmu v rozsahu bagatelní podpory. Je nutné jej do žádosti doplnit s cílovou hodnotou 0 a relevantním
popisem.



Ponechat v indikátoru MI 80500 pouze SPRSS na léta 2020 - 2024 a naopak vyčlenit 2 Katalogy
sociálních a souvisejících služeb a brožuru Vybrané instituce na Zlínsku z pohledu (bez)bariérovosti neodpovídají definici indikátoru 80500.
Provedení krácení a úpravy rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:



Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

1.1.2.1.1

studijní cesta RT, 18
osob, cestovní náhrady,
pojištění

145 800,00

0,00

1.1.2.1.2

studijní cesta RT,18osob,
ubytování 3 noci

126 000,00

0,00

30 000,00

0,00

1.1.2.2.1

Účast 6 zahraničních
expertů na konferenci,
ubytování 2 noci

1.1.4.5

zahraniční studijní cesta
doprava RT

90 000,00

0,00

1.1.3.1.1.1

Kancelářský balík

6 292,00

0,00

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

-6 292,00

6 292,00

1.1.3.1.2.1

Notebook

13 310,00

0,00

1.1.3.2.2.1

Notebook

-13 310,00

13 310,00

1.1.3.1.2.2

Mobilní telefon

2 420,00

0,00

Odůvodnění
Vymezení položky. Potřebnost zahraniční cesty
není v projektu zdůvodněna. Zahraniční cesta
nenavazuje na popsané cíle, nejasný je užitek
a výstup ze stáže.
Vymezení položky. Potřebnost zahraniční cesty
není v projektu zdůvodněna. Zahraniční cesta
nenavazuje na popsané cíle, nejasný je užitek
a výstup ze stáže.
Vymezení položky. Nekalkulováno per diems,
nezdůvodněná role zahraničních hostů na
konferenci.
Vymezení položky. Potřebnost zahraniční cesty
není v projektu zdůvodněna. Zahraniční cesta
nenavazuje na popsané cíle, nejasný je užitek
a výstup ze stáže.
Vymezení položky z důvodu nesprávného
zařazení do podkapitoly rozpočtu 1.1.3.1
Investiční výdaje.
Vytvoření nové položky v podkapitole rozpočtu
1.1.3.2 Neinvestiční výdaje, přesun z položky
1.1.3.1.1.1.
Vymezení položky z důvodu nesprávného
zařazení do podkapitoly rozpočtu 1.1.3.1
Investiční výdaje.
Vytvoření nové položky v podkapitole rozpočtu
1.1.3.2 Neinvestiční výdaje, přesun z položky
1.1.3.1.2.1.
Vymezení položky z důvodu nesprávného
zařazení do podkapitoly rozpočtu 1.1.3.1
Investiční výdaje.
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1.1.3.2.2.2

Mobilní telefon

-2 420,00

2 420,00

1.1.3.1.2.3

Digitální fotoaparát

3 025,00

0,00

1.1.3.2.2.3

Digitální fotoaparát

-3 025,00

3 025,00

Vytvoření nové položky v podkapitole rozpočtu
1.1.3.2 Neinvestiční výdaje, přesun z položky
1.1.3.1.2.2.
Vymezení položky z důvodu nesprávného
zařazení do podkapitoly rozpočtu 1.1.3.1
Investiční výdaje.
Vytvoření nové položky v podkapitole rozpočtu
1.1.3.2 Neinvestiční výdaje, přesun z položky
1.1.3.1.2.3.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 924 433,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006552

Žadatel

MĚSTO ČERNOŠICE

Název projektu

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice

Požadovaná podpora (Kč)

1 061 573,75

Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

42

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


Oprava formálních nedostatků rozpočtu: v rámci podkapitoly 1.1.1.3 Dohody o provedení práce bude
vytvořena samostatná položka 1.1.1.3.1 pro sociálního/terénního pracovníka. V rámci podkapitoly
1.1.3.2.1 Neodpisovaný nehmotný majetek bude vytvořena samostatná položka 1.1.3.2.1.1
Kancelářský balík (SW). V rámci podkapitoly 1.1.6.2 Cestovné a ubytování bude vytvořena samostatná
položka 1.1.6.2.1 Cestovné pro CS. Na tyto položky budou převedeny částky uváděné v daných
podkapitolách. Na úrovni kapitol a podkapitol rozpočtu budou odstraněny měrné jednotky. Měrné
jednotky budou ponechány pouze u položek.
Pracovní pozice Odborný pracovník (položka rozpočtu 1.1.1.1.2 Pracovní smlouvy - plat odborného
pracovníka) nebude v rámci činností hrazených z přímých nákladů vykonávat činnosti, které by svou
povahou spadaly do nepřímých nákladů.
Období realizace projektu bude upraveno tak, aby realizace projektu začala první den v měsíci a
skončila v poslední den v měsíci.
Cílová hodnota indikátoru 80500 bude snížena. Z indikátoru bude vyjmut Adresář sociálních a
návazných služeb OPR Černošice, který nesplňuje definici indikátoru 80500.
V návaznosti na úpravu období realizace projektu bude upraveno datum dosažení cílové hodnoty
indikátoru 80500.
Do žádosti bude doplněn indikátor 60000 s cílovou hodnotou 0 a popisem "Nerelevantní".
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:









Položka
1.1.1.1.1

1.1.3.2.2.6

Popis položky

Krácení

Mimořádné/cílové
odměny

16 080,00

HM - diktafon

20,00

Zůstatek na položce
0,00

2 400,00

Odůvodnění
Kráceno z důvodu nedostatečného
zdůvodnění nezbytnosti výdaje v KA
2. Položka krácena v plném rozsahu.
Kráceno na cenu obvyklou,
překročení ceny obvyklé nebylo v KA
zdůvodněno.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 041 448,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

34

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006556

Žadatel

Centrum pro komunitní práci východní Morava

Název projektu

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP
Bystřice pod Hostýnem
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Požadovaná podpora (Kč)

3 271 575,00

Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


Vypracovaný akční plán na dobu jednoho roku (pokud bude samostatný dokument) zahrnout do
indikátoru MI 80500.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Položka

1.1.1.1.1

Popis položky

Koordinátor KPSS

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

257 280,00

771 840,00

Úvazek 1,0 neodpovídá efektivní potřebě
zajištění koordinace KPSS na daném
území, úvazek snížen na 0,75.

1.1.3.2.1.1

Kanc. balík

1 625,00

4 875,00

Krácení vzhledem k navržené velikosti
úvazku koordinátora.

1.1.3.2.2.1

Notebook

4 250,00

12 750,00

Krácení vzhledem k navržené velikosti
úvazku koordinátora.

1.1.3.2.2.2

Telefon

1 250,00

3 750,00

Krácení vzhledem k navržené velikosti
úvazku koordinátora.

1.1.3.2.2.3

Multifunkční zařízení

1 825,00

5 475,00

Krácení vzhledem k navržené velikosti
úvazku koordinátora.

1.1.1.3.5

Lektor

6 400,00

6 400,00

1.1.4.01, 1.1.4.02,
1.1.4.03, 1.1.4.04,
1.1.4.05

Analýzy

100 000,00

100 000,00

62 000,00

25 000,00

6 080,00

0,00

1.1.4.06,
1.1.4.09,1.1.4.13
1.1.4.12

1.1.4.07

Grafické práce
(katalog, leták,
komunitní plán)
Leták Síť pomoci distribuce
Katalog poskytovatelů
- tisk

60 000,00

15 000,00

Vzhledem k rozsahu semináře je příprava
lektora na seminář nadhodnocena,
zkrácení doby přípravy na seminář ze 6 h
na 2 h/seminář (2 h).
Krácení vzhledem k cenám srovnatelných
analýz (velikosti území dopadu projektu),
krácení je za všechny analýzy,
ponecháváme na žadateli, kolik
finančních prostředků stanoví na jakou
analýzu.
Krácení vzhledem k cenám obvyklým.

Nepřímé náklady
Neodůvodněná potřebnost tisku 2500 ks
katalogů, snížení nákladu na 500 ks z
důvodu hospodárnosti (vzhledem k
velikosti území dopadu projektu).
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1.1.4.10

Komunitní plán - tisk

30 000,00

Neodůvodněná potřebnost tisku 200 ks
dokumentu, snížení nákladu na 100 ks z
důvodu hospodárnosti (vzhledem k
velikosti území dopadu projektu).

30 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 608 187,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

35

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006558

Žadatel

Centrum pro komunitní práci východní Morava

Název projektu

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP
Šternberk

Požadovaná podpora (Kč)

3 283 537,50

Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


Vypracovaný akční plán na dobu jednoho roku (pokud bude samostatný dokument) zahrnout do
indikátoru MI 80500.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

1.1.1.1.1

Popis položky

Koordinátor KPSS

Krácení

Zůstatek na položce

257 280,00

771 840,00

Odůvodnění
Úvazek 1,0 neodpovídá efektivní potřebě
zajištění koordinace KPSS na daném území,
úvazek snížen na 0,75.

1.1.3.2.1.1

Kanc. balík

1 625,00

4 875,00

Krácení vzhledem k navržené velikosti úvazku
koordinátora.

1.1.3.2.2.1

Notebook

4 250,00

12 750,00

Krácení vzhledem k navržené velikosti úvazku
koordinátora.

1.1.3.2.2.2

Telefon

1 250,00

3 750,00

Krácení vzhledem k navržené velikosti úvazku
koordinátora.

1.1.3.2.2.3

Multifunkční zařízení

1 825,00

5 475,00

Krácení vzhledem k navržené velikosti úvazku
koordinátora.

1.1.1.3.5

Lektor

6 400,00

6 400,00

Analýzy

100 000,00

100 000,00

Grafické práce (katalog,
leták, komunitní plán)

62 000,00

25 000,00

1.1.4.12

Leták Síť pomoci distribuce

9 270,00

0,00

1.1.4.07

Katalog poskytovatelů tisk

30 000,00

45 000,00

1.1.4.10

Komunitní plán - tisk

30 000,00

30 000,00

1.1.4.01,
1.1.4.02,
1.1.4.03,
1.1.4.04,
1.1.4.05
1.1.4.06,
1.1.4.09,
1.1.4.13

Vzhledem k rozsahu semináře je příprava
lektora na seminář nadhodnocena, zkrácení
doby přípravy na seminář ze 6 h na 2
h/seminář (2 h) .
Krácení vzhledem k cenám srovnatelných
analýz (velikosti území dopadu projektu),
krácení je za všechny analýzy, ponecháváme na
žadateli, kolik finančních prostředků stanoví na
jakou analýzu.
Krácení vzhledem k cenám obvyklým.

Nepřímé náklady
Neodůvodněná potřebnost tisku 2500 ks
katalogů, snížení nákladu na 1500 ks z důvodu
hospodárnosti (vzhledem k velikosti území
dopadu projektu).
Neodůvodněná potřebnost tisku 200 ks
dokumentu, snížení nákladu na 100 ks z
důvodu hospodárnosti (vzhledem k velikosti
území dopadu projektu).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 653 662,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

36

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006572

Žadatel

Osoblažský cech, z.ú.

Název projektu

Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku

Požadovaná podpora (Kč)

2 313 800,50

Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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





Hodnota indikátoru 80500 bude snížena na hodnotu 2. Z indikátoru 80500 bude vyjmut Katalog
poskytovatelů sociálních a návazných služeb POU Osoblaha, který nesplňuje definici indikátoru 80500.
Do cílové hodnoty indikátoru 80500 bude započítáván SPRSS na Osoblažsku 2019-2021 a Akční plán. V
popisu hodnoty indikátoru 80500 bude upraven popis dokumentu Akční plán.
V projektové žádosti bude sjednoceno časové vymezení dokumentu SPRSS na roky 2019-2021.
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

1.1.1.3.1

Předseda ŘS

7 500,00

75 000,00

1.1.1.3.2

Vedoucí PS 1

12 500,00

62 500,00

1.1.1.3.3

Vedoucí PS 2

12 500,00

62 500,00

Nájem kanceláře pro
koordinátora

72 000,00

0,00

1.1.4.1

1.1.4.3

Zpracovatel aplikace Ekatalogu

70 000,00

50 000,00

Odůvodnění
Nadhodnocená cena jednotky položky v
kontextu metodiky OPZ. Cena jednotky po
krácení činí 300,-.
Nadhodnocená cena jednotky položky v
kontextu metodiky OPZ. Cena jednotky po
krácení činí 250,-.
Nadhodnocená cena jednotky položky v
kontextu metodiky OPZ. Cena jednotky po
krácení činí 250,-.
V kontextu metodiky OPZ je pronájem
kanceláře pro RT nepřímý náklad.
Žádost neobsahuje zdůvodnění plánované výše
položky. Nejsou popsány žádné speciální
funkce, které by vyžadovaly tolik finančních
prostředků. Kráceno na předpokládanou cenu
obvyklou.
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 095 675,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

37

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006513

Žadatel

Místní akční skupina Šipka, z. s.

Název projektu

Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov

Požadovaná podpora (Kč)

3 518 500,00

Body z věcného hodnocení

75,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


Cílová hodnota MI 80500 je nastavená na 1, přičemž v KA je popsáno vytvoření SPRSS i AP. Z důvodu
nejasného nastavení hodnoty MI 80500 provést revizi tohoto monitorovacího indikátoru.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

1.1.1.1.

Popis položky

Pracovní smlouvy

Krácení

Zůstatek na
položce

808 000,00

1 634 000,00

Odůvodnění
Položka je krácena na částku 1.634.000,- Kč.
Položka zahrnuje náklady na pozice Analytikmetodik na 0,4 úv., Koordinátor na 0,9 úv. a
Odborný pracovník na 0,9 úv. Výše úvazků
pozic Koordinátor a Odborný pracovník jsou
vzhledem k rozsahu projektu a rozsahu činností
pozic nadhodnocené, proto je u obou navrženo
krácení na 0,5 úv. Pozice Koordinátor je
krácena o 528.000,- Kč, pozice Odborný
pracovník je krácena o 280.000,- Kč. Celkové
krácení činí 808.000,- Kč.

1.1.3.2.1.

Neodpisový nehmotný
majetek

1 800,00

4 200,00

Krácení zařízení a vybavení na 1,4 ks dle součtu
úvazků členů RT po krácení (1,4 úvazků).

1.1.3.2.2.

Neodpisový hmotný
majetek

10 200,00

23 800,00

Krácení zařízení a vybavení na 1,4 ks dle součtu
úvazků členů RT po krácení (1,4 úvazků).

1.1.4.3.

Lektorné včetně
příspěvku na dopravu

16 000,00

40 000,00

1.1.6.2.

Cestovné a ubytování

20 000,00

0,00

Položka je krácená na 40.000,- Kč. Žadatel do
nákladů zahrnuje náklady na cestu lektora, tyto
náklady spadají do NN. Z nákladů pod KA 5
vyplývá, že příspěvek na cestovné na každý
workshop činí částku 2.000,-Kč. Položka je
krácena o 16.000,- Kč (8 x 2.000,- Kč).
Položka je krácená na nulu. Jedná se o náklady
na cesty spojené s RT, které spadají do NN
projektu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 448 500,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

38

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006539

Žadatel

Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

Název projektu

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území SO ORP Kaplice

Požadovaná podpora (Kč)

1 732 812,50

Body z věcného hodnocení

75,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


Do indikátoru MI 80500 zařadit Akční plán na rok 2019, pokud bude samostatný dokument, a naopak
vyčlenit katalog sociálních služeb (neodpovídá definici indikátoru 80500).



V žádosti došlo k formálnímu pochybení, kdy není zadán indikátor MI 60000. Je nutné jej do žádosti
doplnit s cílovou hodnotou 0 a popisem " Nerelevantní".

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 732 812,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

39

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006544

Žadatel

Statutární město Brno

Název projektu

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně

Požadovaná podpora (Kč)

3 522 350,00

Body z věcného hodnocení

75,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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







Vzdělávací aktivity KA 1 "Podpora udržitelného systému plánování sociálních služeb" zařazené do
přímých nákladů projektu se budou týkat pouze vzdělávání s tématikou komunitního plánování
sociálních služeb. Do vzdělávání je možné zařadit pouze osoby z organizační sktruktury komunitního
plánování sociálních služeb.
Do žádosti bude doplněna cílová skupina Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením
ohrožené.
Do popisu KA „Nastavení nástrojů hodnocení efektivnosti sociálních služeb a podpora zvyšování jejich
kvality“ budou doplněny informace o předpokládaném obsahu, rozsahu a způsobu provedení Analýzy
efektivity a dostatečnosti pečovatelské služby a Analýzy spokojenosti uživatelů sociálních služeb v DPS
a DZR.
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

1.1.4.1

Analýza efektivity a
dostatečnosti
pečovatelské služby

250 000,00

200 000,00

1.1.4.2

Analýza spokojenosti
uživatelů sociálních
služeb v DPS

30 000,00

50 000,00

Odůvodnění
Nedostatečné objasnění nákladné výše
položky. Jak z žádosti, tak i z doložené přílohy
popisu projektu nevyplývá podrobnější
kalkulace prací na vytvoření analýzy, ani u této
položky nejsou uvedeny rozsahy výstupů.
Kráceno na úroveň předpokládané
nákladovosti položky.
Nedostatečné objasnění nákladné výše
položky. Jak z žádosti, tak i z doložené přílohy
popisu projektu nevyplývá podrobnější
kalkulace prací na vytvoření analýzy, ani u této
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1.1.4.5

Tisk a grafické zpracování
Komunitního plánu

70 000,00

30 000,00

položky nejsou uvedeny rozsahy výstupů.
Kráceno na úroveň předpokládané
nákladovosti položky.
Nedostatečné objasnění nákladné výše
položky. Jak z žádosti, tak i z doložené přílohy
popisu projektu nevyplývá podrobnější
kalkulace částky a není uvedeno, kolik výtisků
komunitního plánu bude pořízeno.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

3 084 850,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

40

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006598

Žadatel

MAS PODBRDSKO, z.s.

Název projektu

Plánování sociálních služeb na území MAS Podbrdsko, z.s.

Požadovaná podpora (Kč)

3 180 490,00

Body z věcného hodnocení

75,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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







Provést revizi indikátoru 80500. V případě, že dokumenty: Sociodemografická analýza území MAS
Podbrdsko, Analýza nabízených a dostupných sociálních služeb na území MAS Podbrdsko, Analýza
potřebnosti poskytování sociálních služeb pro uživatele sociálních služeb na území MAS Podbrdsko,
Analýza finančních toků v sociálních službách na obecní úrovni, Analýza plánů sociálních služeb a
strategických dokumentů z regionu a vyšších územních celků a Stanovení způsobu monitorování a
vyhodnocování, jsou podkladovými materiály pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na
území MAS Podbrdsko 2019-2023, budou z indikátoru 80500 vyjmuty a cílová hodnota indikátoru
bude snížena.
Vzdělávací aktivity KA "Vzdělávání účastníků procesu plánování" zařazené do přímých nákladů
projektu se budou týkat pouze vzdělávání s tématikou komunitního plánování sociálních služeb. Do
vzdělávání je možné zařadit pouze osoby z organizační sktruktury komunitního plánování sociálních
služeb.
Dle podmínek stanovených pro realizaci vzdělávacích aktivit projektu revidovat KA "Vzdělávání
účastníků procesu plánování" a popis hodnoty MI 60000.
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

1.1.1.1.2

Asistent plánování
sociálních a návazných
služeb

382 704,00

164 016,00

1.1.1.3.1

Vedoucí pracovní skupiny

62 400,00

57 600,00

1.1.1.3.2

Konzultanti pro sběr dat

60 000,00

80 000,00

1.1.1.3.4

Odborní lektoři

10 000,00

10 000,00

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík MS
Office 2016

12 350,00

7 150,00

1.1.3.2.2.1

Notebook

15 300,00

18 700,00

Odůvodnění
Není dostatečně specifikována nezbytnost a
role pozice ve vztahu k zajištění agendy, i s
ohledem na úvazek koordinátora plánování a
zapojení metodika a realizaci i činností
spadajících do NN (např. administrace).
Položka je krácena na 0,3 úvazku. Cena
jednotky po krácení činí 6 834,-.
Žadatelem specifikovaný rozsah z popisu KA
neumožňuje posoudit plánované zapojení ve
výši 600 hodin. Při porovnání s plánovanými 69 setkáními u 4 skupin při max. počtu 9 setkání
pro každou skupinu a při max. 8 hodinách pro
každé setkání * 4 skupiny je položka krácena na
288 hodin na tuto pozici.
Krácení z důvodu, že není možné posoudit, zda
jednotková cena odpovídá plánovanému
zapojení pracovníka. Snížení položky na sazbu
200 Kč/hod.
S ohledem na nejasně definované zaměření
kurzů, vzdělávání i v úrovni dalšího vzdělávání
zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb
(riziko veřejné podpory) a pro nesouladu řady
navrhovaných témat seminářů a kurzů s výzvou
063, je položka krácena na polovinu. Počet
jednotek po krácení činí 25.
Krácení vybavení pro pozice koordinátora a
asistenta plánování z důvodu krácení úvazku u
pozice Asistent plánování sociálních a
návazných služeb. Počet jednotek po kácení
činí 1,10.
Krácení vybavení pro pozice koordinátora a
asistenta plánování z důvodu krácení úvazku u
pozice Asistent plánování sociálních a
návazných služeb. Počet jednotek po kácení
činí 1,10.
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1.1.3.2.2.3

Tablet

4 550,00

1 950,00

1.1.3.2.2.4

Mobilní telefon

4 500,00

5 500,00

1.1.3.2.3.1

Spotřební materiál pro
pracovní skupiny

24 000,00

0,00

Analýzy

280 000,00

100 000,00

1.1.4.07

Tisk katalogu
poskytovatelů sociálních
služeb, náklad 5000 ks

95 000,00

30 000,00

1.1.4.08

Tisk letáků pro cílové
skupiny, náklad 8000 ks

24 000,00

8 000,00

1.1.4.09

Lektorské služby,
facilitátoři, moderátoři

10 000,00

10 000,00

1.1.4.01
1.1.4.02
1.1.4.03
1.1.4.04
1.1.4.05

Krácení vybavení pro pozice asistenta
plánování z důvodu krácení úvazku u pozice
Asistent plánování sociálních a návazných
služeb. Počet jednotek po kácení činí 0,30.
Krácení vybavení pro pozice koordinátora a
asistenta plánování z důvodu krácení úvazku u
pozice Asistent plánování sociálních a
návazných služeb. Počet jednotek po kácení
činí 1,10.
Položka není dostatečně specifikována. Dle
popisu v KA (kancelářské potřeby, jiný
spotřební materiál není specifikován); tyto
náklady patří do nepřímých nákladů. Položka je
neuznatelná v plné výši.
Krácení vzhledem k cenám srovnatelných
analýz (velikosti území dopadu projektu),
krácení je za všechny analýzy, ponecháváme na
žadateli, kolik finančních prostředků stanoví na
jakou analýzu.
Není dostatečně zřejmá nezbytnost množství
tištěných kusů katalogu a jejich efektivnost. Při
porovnání s počtem obcí, na která žadatel cílí
(37), a dostatečnou rezervou, se stanovuje
max. počet 600 kusů při zohlednění ceny
jednotky. Cena jednotky při zohlednění činí
50,-.
Není dostatečně zřejmá nezbytnost množství
tištěných kusů letáků a jejich efektivnost. Při
porovnání s počtem obcí, na který žadatel cílí
(37), a dostatečnou rezervou, se stanovuje
max. počet 2000 kusů.
S ohledem na nejasně definované zaměření
kurzů, vzdělávání i v úrovni dalšího vzdělávání
zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb
(riziko veřejné podpory) a pro nesouladu řady
navrhovaných témat seminářů a kurzů s výzvou
063, je položka krácena na polovinu. Počet
jednotek po krácení činí 25.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 949 485,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

41

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006543

Žadatel

MAS Vodňanská ryba, z.s.
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Název projektu

Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany

Požadovaná podpora (Kč)

2 000 000,00

Body z věcného hodnocení

73,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

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


V žádosti došlo k formálnímu pochybení, kdy není zadán indikátor MI 60000. Je nutné jej do žádosti
doplnit s cílovou hodnotou 0 a popisem " Nerelevantní".



Do indikátoru MI 80500 zařadit Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2019 a naopak vyřadit
Katalog poskytovatelů sociálních služeb - neodpovídá definici indikátoru 80500.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 000 000,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

42

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006566

Žadatel

Statutární město Chomutov

Název projektu

Tvorba Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP
Chomutov 2018 - 2021

Požadovaná podpora (Kč)

2 533 286,88

Body z věcného hodnocení

73,75

Shrnutí projednání žádosti
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Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


Z indikátoru 80500 vyjmout Katalog sociálních a souvisejících služeb ORP Chomutov - neodpovídá
definici indikátoru 80500.



Hodnota MI 60000 není vysvětlená. Z důvodu nejasného nastavení hodnoty MI 60000 provést revizi
tohoto monitorovacího indikátoru.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

1.1.1.3.2.

vedoucí PS Rodina, děti a
mládež

67 500,00

30 000,00

1.1.1.3.3

vedoucí PS Senioři

67 500,00

30 000,00

1.1.1.3.4

vedoucí PS Osoby se
zdravotním postižením

67 500,00

30 000,00

1.1.1.3.5

vedoucí PS Osoby v
krizových situacích

67 500,00

30 000,00

Odůvodnění
Počet jednotek pracovní pozice je krácený na
120 hod. a hodinová sazba je krácena na 250,Kč/hod. Zdůvodnění: Počet hodin, ve kterých
bude vedoucí pracovní skupiny participovat na
realizaci projektu, není dostatečně
zdůvodněný. S ohledem na nedostatečnou
konkretizaci zapojení PS do jednotlivých aktivit
projektu je počet hodin snížen na obvyklou výši
u těchto pozic a hodinová sazba je krácena na
250,- Kč/hod. z důvodu nadhodnocení.
Počet jednotek pracovní pozice je krácený na
120 hod. a hodinová sazba je krácena na 250,Kč/hod. Zdůvodnění: Počet hodin, ve kterých
bude vedoucí pracovní skupiny participovat na
realizaci projektu, není dostatečně
zdůvodněný. S ohledem na nedostatečnou
konkretizaci zapojení PS do jednotlivých aktivit
projektu je počet hodin snížen na obvyklou výši
u těchto pozic, hodinová sazba je krácena na
250,- Kč/hod. z důvodu nadhodnocení.
Počet jednotek pracovní pozice je krácený na
120 hod. a hodinová sazba je krácena na 250,Kč/hod. Zdůvodnění: Počet hodin, ve kterých
bude vedoucí pracovní skupiny participovat na
realizaci projektu, není dostatečně
zdůvodněný. S ohledem na nedostatečnou
konkretizaci zapojení PS do jednotlivých aktivit
projektu je počet hodin snížen na obvyklou výši
u těchto pozic, hodinová sazba je krácena na
250,- Kč/hod. z důvodu nadhodnocení.
Počet jednotek pracovní pozice je krácený na
120 hod. a hodinová sazba je krácena na 250,Kč/hod. Zdůvodnění: Počet hodin, ve kterých
bude vedoucí pracovní skupiny participovat na
realizaci projektu, není dostatečně
zdůvodněný. S ohledem na nedostatečnou
konkretizaci zapojení PS do jednotlivých aktivit
projektu je počet hodin snížen na obvyklou výši
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u těchto pozic, hodinová sazba je krácena na
250,- Kč/hod. z důvodu nadhodnocení.
1.1.4.7

promítání videí v kině

38 720,00

0,00

1.1.4.8

pronájem plochy v
prostředcích MHD

3 000,00

0,00

1.1.4.2

Tvorba propagačních
videí

50 000,00

121 820,00

1.1.4.5.

Prezentace služeb v
obchodním centru

10 000,00

0,00

Přesun položky do nepřímých nákladů. Nejedná
se o cílenou komunikaci, avšak veřejnou
propagaci sociálních služeb.
Přesun položky do nepřímých nákladů, nejedná
se o cílenou komunikaci, avšak veřejnou
propagaci sociálních služeb.
Položka je krácená na 121.820,- Kč. Pro
zajištění požadovaných výstupů je částka po
krácení dostatečná a je v souladu s tržními
cenami poskytovatelů těchto služeb.
Přesun položky do nepřímých nákladů. Nejedná
se o cílenou komunikaci, avšak veřejnou
propagaci sociálních služeb.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 068 636,88

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006534

Žadatel

MAS Český sever, z.s.

Název projektu

Komunitní plánování sociálních služeb na Šluknovsku

Požadovaná podpora (Kč)

2 129 750,00

Body z věcného hodnocení

72,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


Provést revizi hodnoty MI 60000 z důvodu chybně započtené účasti na workshopech, které jsou
využívány k tvorbě výstupů projektu a nemají tedy charakter podpory CS.



Odstranit ze žádosti MI 62500, MI 62600 a MI 62800, jedná se o formální pochybení žadatele.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

1.1.1.1.1

Popis položky

Krácení

Hrubá mzda vedoucího
realizačního týmu

Zůstatek na položce

Odůvodnění

0,00

804 000,00

Položku nekrátíme, požadujeme změnit název
na: "Vedoucí realizačního týmu", protože v
rozpočtu se počítá se superhrubou mzdou,
nikoliv hrubou.

1.1.4.1

Grafické zpracování a tisk
PRSS včetně CD - 25 ks

45 000,00

15 000,00

Částka je nadsazená, neodpovídá obvyklým
cenám a není hospodárná. Kráceno na 15 000 Kč
celkem.

1.1.4.2

Odborné služby/analýza
potřeb

100 000,00

100 000,00

Krátíme na polovinu vzhledem k cenám
srovnatelných analýz.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 948 500,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

44

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006489

Žadatel

MAS Frýdlantsko, z.s.

Název projektu

Sociální služby na Frýdlantsku společně

Požadovaná podpora (Kč)

3 962 225,00

Body z věcného hodnocení

71,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se
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7

0

0

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


Cílová hodnota MI 80500 je nastavená na 2, přičemž z popisu vyplývá, že bude vytvořený 1
dokument. Z důvodu nejasného nastavení hodnoty MI 80500 je nutné provést revizi tohoto
monitorovacího indikátoru.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

1.1.1.1.1.

Hlavní manažer

122 208,00

488 832,00

1.1.1.1.2.

Odborný konzultant pro
sociálně vyloučené
lokality

305 520,00

305 520,00

1.1.1.1.3.

Asistent pro komunikační
strategii

241 200,00

160 800,00

1.1.1.1.4.

Odborný konzultant pro
finanční nástroj

366 624,00

244 416,00

1.1.1.3.1.

Vedoucí pracovních
skupin

65 000,00

100 000,00

1.1.1.3.2.

Facilitátoři

136 500,00

43 500,00

1.1.1.3.4.

Lektoři

40 800,00

19 200,00

Odůvodnění
Úvazek pracovní pozice je krácený na 0,4
úvazek. Zdůvodnění: Výše úvazku 0,5 je
vzhledem k rozsahu projektu a rozsahu
činností pozice nadhodnocená. Název pozice
sjednotit s názvem v popisu RT.
Úvazek pracovní pozice je krácený na 0,25
úvazek. Zdůvodnění: Výše úvazku 0,5 je
vzhledem k rozsahu projektu a rozsahu
činností pozice nadhodnocená. Název pozice
sjednotit s názvem v popisu RT.
Úvazek pracovní pozice je krácený na 0,2
úvazku. Zdůvodnění: Výše úvazku 0,5 je
vzhledem k rozsahu projektu a rozsahu
činností pozice nadhodnocená.
Úvazek pracovní pozice je krácený na 0,2
úvazku. Zdůvodnění: Výše úvazku 0,5 je
vzhledem k rozsahu projektu a rozsahu
činností pozice nadhodnocená.
Počet jednotek na položce je snížený na 400
hod. a cena za jednotku je krácena na 250,Kč/hod. Zdůvodnění: Vedoucí PS povedou
dohromady 48 jednání. Obvyklá délka 1 PS
bývá cca 5 hodin, tzn. 5h/1 setkání x 48 =
240h. Mimoto se budou podílet na výstupech
pro zpracování plánu. Zde je doporučeno
ponechat každému vedoucímu 40 hodin = 160
hodin. Počet hodin na položce po krácení činí
240h + 160h = 400h. Hodinová mzda
vedoucích PS je krácena na 250,- Kč/hod.
z důvodu nadhodnocení.
Počet jednotek na položce je snížený na 145
hod. Zdůvodnění: Pozice by se měla podílet na
přípravě jednání PS i řídící skupiny, tj. celkem
55 jednání. Vzhledem k tomu, že složení
skupin bude stálé, cíle setkání v rámci celého
projektu budou obdobné apod., lze očekávat
vyšší míru přípravy pouze v začátku projektu.
Mimoto 11 hodin přípravy na 1 skupinu je
významně nadhodnocené. Z těchto důvodů je
kráceno na: 1h příprava/1 jednání x 55 = 55
hodin. Dále ponecháno 90 hodin na evaluaci,
tj. dohromady 145 hodin.
Počet jednotek na položce je snížený na 96
hod. Zdůvodnění: Výše 300 hodin na
vzdělávací 1hodinové bloky a přípravu
informačních a vzdělávacích materiálů pro PS
je neefektivní, proto je navrženo krácení na 96
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hodin, které obsahují 48h vzdělávání v rámci
PS + 48h přípravy na toto vzdělávání.

1.1.3.2.3.1.

Notebook

8 518,40

18 101,60

1.1.3.2.3.2.

SW pro pořizované
notebooky

1 548,80

3 291,20

1.1.3.2.3.3.

Mobilní telefon

1 548,80

3 291,20

100 000,00

200 000,00

1.1.4.1.

Sociologický průzkum

Krácení zařízení a vybavení na 1,36 ks
vzhledem k součtu úvazků členů RT po krácení
1,36 úvazků.
Krácení zařízení a vybavení na 1,36 ks
vzhledem k součtu úvazků členů RT po krácení
1,36 úvazků. Položka je nesprávně zařazená v
hmotném majetku. Přesun položky do
podkapitoly 1.1.3.2.1 Neodpisovaný
nehmotný majetek.
Krácení zařízení a vybavení na 1,36 ks
vzhledem k součtu úvazků členů RT po krácení
1,36 úvazků.
Položka je krácená na 200.000,- Kč.
Sociologický průzkum je popsán v žádosti
velmi stručně. Není jasný jeho design, včetně
použitých metod, rozsahu zkoumaného vzorku
apod. Vzhledem k velikosti území je pro
kvalitní zpracování dostatečná výše finančních
prostředků 200.000,- Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 225 390,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006511

Žadatel

Město Uherské Hradiště

Název projektu

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III

Požadovaná podpora (Kč)

1 935 750,00

Body z věcného hodnocení

71,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se
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7

0

0

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


Z indikátoru 80500 vyjmout Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku neodpovídá definici indikátoru 80500.



Z klíčových aktivit vyjmout KA č. 15 Řešení bezbariérovosti ve městě Uherské hradiště - KA není
vhodná pro realizaci v rámci výzvy č. 63.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

1.1.1.3.5

asistent mapování
bezbariérovosti I

4 500,00

0,00

1.1.1.3.6

asistent mapování
bezbariérovosti II

4 500,00

0,00

1.1.1.3.7

asistent mapování
bezbariérovosti III

7 500,00

0,00

1.1.3.2.2.03

multifunkční zařízení pro
intenzivní využití

12 100,00

7 300,00

1.1.3.2.4.1.

nájem prostor pro koordinátora

120 000,00

0,00

1.1.4.04

tisk SPRSS na Uherskohradišťsku
2019-2021

7 500,00

10 000,00

1.1.4.11

tvorba velkoplošných panelů
poskytovatelů soc.služeb

24 000,00

0,00

1.1.4.12

Tvorba video spotu o sociálních
službách

30 000,00

0,00

Odůvodnění
Položka je krácená na nulu. Náklady
souvisí s aktivitou, která není
vhodná pro realizaci v rámci výzvy
č. 63.
Položka je krácená na nulu. Náklady
souvisí s aktivitou, která není
vhodná pro realizaci v rámci výzvy
č. 63.
Položka je krácená na nulu. Náklady
souvisí s aktivitou, která není
vhodná pro realizaci v rámci výzvy
č. 63.
Cena jednotky na položce je
krácená na 7.300,- Kč. Není
dostatečně odůvodněna potřeba
multifunkčního zařízení pro
intenzivní využití. Položka je
krácená na 7.300,- Kč/ks, tj. na
úroveň běžné ceny za standard.
Položka je krácená na nulu. Z
popisu KA není zřejmé, zda a jak
bude kancelář užívána pro práci s
CS, tento výdaj má charakter NN.
Cena jednotky na položce je
krácená na 200,- Kč /ks z důvodu
nadhodnocení, obvyklá cena tisku
SPRSS se pohybuje do 200,- Kč/ks.
Položka je krácená na nulu. Výše
nákladu v porovnání s malou
četností využití panelů je v
nepoměru, jedná se o
nehospodárný výdaj.
Položka je krácená na nulu. Výdaj
nemá přímý vztah k cílovým
skupinám.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 673 125,00
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006540

Žadatel

Město Nový Jičín

Název projektu

Efektivní systém plánování sociálních služeb v Novém Jičíně
prostřednictvím komunitního plánování II.

Požadovaná podpora (Kč)

3 999 425,00

Body z věcného hodnocení

71,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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






Revize indikátoru 80500. Hodnota indikátoru 80500 bude snížena. Z indikátoru bude vyjmut Katalog
sociálních služeb, který nesplňuje definici indikátoru 80500.
Revize indikátoru 60000. Hodnota indikátoru 60000 bude snížena na hodnotu nula a upraven bude
popis hodnoty tohoto indikátoru.
Do vzdělávacích aktivit KA 03 "Vzdělávání" je možné zařadit pouze osoby z organizační sktruktury
komunitního plánování sociálních služeb. Popis KA 03 "Vzdělávání" bude i s ohledem na tuto
podmínku upraven.
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

1.1.1.2.2

Vedoucí pracovní
skupiny 1

70 500,00

70 500,00

Nadhodnocený počet hodin v průměru na dvojnásobek
reálné potřeby. Počet jednotek po krácení činí 282.

1.1.1.2.3

Vedoucí pracovní
skupiny 2
Vedoucí pracovní
skupiny 3
Vedoucí pracovní
skupiny 4

70 500,00

70 500,00

70 500,00

70 500,00

70 500,00

70 500,00

66 980,00

7 820,00

31 980,00

95 420,00

Nadhodnocený počet hodin v průměru na dvojnásobek
reálné potřeby. Počet jednotek po krácení činí 282.
Nadhodnocený počet hodin v průměru na dvojnásobek
reálné potřeby. Počet jednotek po krácení činí 282.
Nadhodnocený počet hodin v průměru na dvojnásobek
reálné potřeby. Počet jednotek po krácení činí 282.
Potřebnost výše položky není dostatečně odůvodněna.
Všemi potřebnými informacemi a podklady pro katalog
bude disponovat koordinátor komunitního plánování a
vzhledem k rozsahu dokumentu není efektivní výdaj na
grafické zpracování katalogu vyšší než cca 7 000 – 8 000
Kč. Počet jednotek po krácení činí 23.
Krácení položky z důvodu překročení maximální
doporučené mzdové hranice pro tuto pozici v
projektech OPZ. Cena jednotky po krácení činí 367,-.
Kráceno vzhledem k výši úvazku členů RT. Počet
jednotek po krácení činí 1,71.
Kráceno vzhledem k výši úvazku členů RT. Počet
jednotek po krácení činí 1,71.
Maximální doporučená cena notebooku dle Obvyklých
cen zařízení a vybavení je kalkulována i s myší. Položka
se krátí v plném rozsahu.
Potřebnost není dostatečně odůvodněna, neefektivní
výdaj. K aktivitám, na které žadatel plánuje kameru
využít, postačuje fotoaparát či kamera, která opět
zpravidla bývá součástí mobilních telefonů v cenové
hladině, jaké plánuje nakoupit žadatel. Položka se krátí
v plném rozsahu.
Krácení položky v plné výši v souvislosti s krácení
položky 1.1.3.2.2.06.
Externí nosiče dat jsou metodikou OPZ řazeny do
nepřímých nákladů. Položka se krátí v plném rozsahu.
Kráceno vzhledem k výši úvazku členů RT., pro které je
mobil určen. Počet jednotek po krácení činí 1,53.
Není přímá souvislost s projektem. Za smysluplné a v
souladu s cíli projektu lze považovat nákup ÚZ v počtu
20 kusů cca za 100,- Kč, tedy 2000,- Kč. Ostatní náklady
na odbornou literaturu v položce 1.1.3.2.2.1 jsou
nedostatečně odůvodněné, neboť literatura např. ke
zvládání zátěžových situací nesouvisí s cíli projektu, jeho
výstupy a její nákup je neefektivní. Počet jednotek po
krácení činí 20, cena jednotky 100,-.

1.1.1.2.4
1.1.1.2.5

1.1.1.3.1

1.1.1.3.2

Grafik tvůrce
katalogu
sociálních služeb

Supervizor a
metodik procesu
KPSS

1.1.3.2.2.01

Notebook

4 930,00

29 070,00

1.1.3.2.2.02

Brašna pro
notebook

580,00

3 420,00

720,00

0,00

8 000,00

0,00

1.1.3.2.2.03

Bezdrátová myš k
PC

1.1.3.2.2.06

Digitální
videokamera

1.1.3.2.2.07

Obal pro digitální
videokameru

1 200,00

0,00

1.1.3.2.2.10

Externí hard-disk

4 400,00

0,00

1.1.3.2.2.13

Mobilní telefon

1 880,00

6 120,00

1.1.3.2.2.15

Odborná
literatura

31 800,00

2 000,00
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1.1.3.2.2.16

1.1.4.06

1.1.4.09

1.1.4.11

1.1.4.12

1.1.4.13

1.1.4.14

1.1.4.15

Odborná
literatura pro RT
Pomocné
montážní a
demontážní práce
KA 04

6 000,00

0,00

Žadatel neprokázal nezbytnost nákupu literatury z
přímých nákladů. Položka se krátí v plném rozsahu.

6 000,00

0,00

Položka patří do nepřímých nákladů. Položka se krátí
v plném rozsahu.

Kurz "Prezentační
dovednosti" KA 03

45 000,00

0,00

Kurz přímo nesouvisí s tématem komunitního plánování
a sociálních služeb. Položka se krátí v plném rozsahu.

45 000,00

0,00

Kurz přímo nesouvisí s tématem komunitního plánování
a sociálních služeb. Položka se krátí v plném rozsahu.

225 000,00

0,00

Kurz přímo nesouvisí s tématem komunitního plánování
a sociálních služeb. Položka se krátí v plném rozsahu.

135 000,00

0,00

Kurz přímo nesouvisí s tématem komunitního plánování
a sociálních služeb. Položka se krátí v plném rozsahu.

30 720,00

0,00

56 000,00

56 000,00

Kurz
"Opatrovnictví"
KA 03
Kurz
"Koncentrační
techniky při
zvládání
zátěžových
situací" KA 03
Kurz "Zvládání
stresových a
zátěžových
situací" KA 03
Pronájem školící
místnosti KA 03
Tisk Katalogu
sociálních služeb
KA 06

Nedostatečně odůvodněno, možno využít prostory
realizátora, rovněž kurzy, při kterých měla být využita
školící místnost, byly vyřazeny. Položka se krátí v plném
rozsahu.
Počet výtisků katalogu je nadhodnocený. Není důvod,
aby katalog měl každý uživatel služeb. Kráceno na počet
2 000 ks.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 770 437,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006562

Žadatel

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek

Název projektu

Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice

Požadovaná podpora (Kč)

2 751 643,75

Body z věcného hodnocení

71,25

Shrnutí projednání žádosti

64

Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

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


Z indikátoru MI 80500 vyčlenit brožuru informující CS (neodpovídá definici indikátoru 80500).



Revidovat indikátor MI 60000 - vzhledem k vyčlenění příkladů dobré praxe/exkurze v zahraničí.



Z projektové žádosti vyčlenit činnosti a aktivity, které se týkají zahraničních stáží - vzhledem ke
krácení příkladů dobré praxe/exkurze v zahraničí.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

1.1.1.1.2

Metodik

289 440,00

1.1.1.3.4

Vzdělávání, exkurze,
lektorné

12 500,00

1.1.3.2.3.1

Tonery

1.1.3.2.3.2

Papíry, tisk, flipchart

1.1.6.2.2

Cestovné a ubytování
zahraniční

Zůstatek na položce

30 000,00

3 000,00

57 000,00

289 440,00

12 500,00

Odůvodnění
Pozice metodika není dobře popsána, řada
činností odpovídá spíše koordinátorovi, navíc i
řada činností hraničí s nepřímými náklady
např.: zajištění organizace vzdělávacích aktivit,
organizace exkurzí z tohoto důvodu je snížen
úvazek na 0,5.
Krátíme, protože není zdůvodněno, proč musí
být exkurze do zahraničí. Není efektivní pro
tuto výzvu získávat zkušenosti v zahraničí
vzhledem i k jinému legislativnímu prostředí,
apod.

0,00

Patří do nepřímých nákladů.

0,00

Patří do nepřímých nákladů.

0,00

Žadatel nezdůvodnil, proč se musí exkurze
uskutečnit v zahraničí. Není efektivní pro tuto
výzvu získávat zkušenosti v zahraničí vzhledem
i k jinému legislativnímu prostředí, apod.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 261 718,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006568

Žadatel

Centrum pro komunitní Práci Jižní Čechy

Název projektu

Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Soběslav

Požadovaná podpora (Kč)

2 149 625,00

Body z věcného hodnocení

71,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


V žádosti došlo k formálnímu pochybení, kdy není zadán indikátor MI 60000. Je nutné jej do žádosti
doplnit s cílovou hodnotou 0 a popisem " Nerelevantní".



Do indikátoru MI 80500 zařadit Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2019 a naopak vyčlenit
Katalog poskytovatelů sociálních služeb - neodpovídá definici indikátoru 80500.
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:


Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

1.1.4.2

Nájem prostor pro kulaté
stoly starostů

5 000,00

5 000,00

1.1.4.4

Nájem prostor pro kulaté
stoly spolupráce

5 000,00

5 000,00

1.1.4.7

Vytvoření a tisk
střednědobého plánu

3 900,00

12 400,00

Odůvodnění
Krácení jednotkové ceny na polovinu. Nájem je
z pohledu pronájmu prostor pro jednání PS a ŘS
nepřiměřeně nadhodnocen.
Krácení jednotkové ceny na polovinu. Nájem je
z pohledu pronájmu prostor pro jednání PS a ŘS
nepřiměřeně nadhodnocen.
Krácení jednotkové ceny. Cena za grafiku a tisk je
nadhodnocená s ohledem na počet vytištěných
kusů. Navrhujeme snížit cenu za 1 ks na 400 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 132 250,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

49

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006569

Žadatel

Centrum pro komunitní Práci Jižní Čechy

Název projektu

Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Tábor

Požadovaná podpora (Kč)

2 448 875,00

Body z věcného hodnocení

71,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


V popisu aktivit č. 1, 2, 3 a 4 v přehledu nákladů požadujeme opravu čísel položek (Nájem prostor pro
jednání PS a ŘS, Průzkum - zjišťování potřeb, Vytvoření a tisk SPRSS a Vytvoření a tisk katalogu)
v souladu s rozpočtem a odstranění nadbytečné položky Nájem prostor pro kulaté stoly z popisu KA 5,
která není uvedena v rozpočtu a z popisu aktivity nevyplývá její potřebnost.



V žádosti došlo k formálnímu pochybení, kdy není zadán indikátor MI 60000. Je nutné jej do žádosti
doplnit s cílovou hodnotou 0 a popisem " Nerelevantní".



Do indikátoru MI 80500 zařadit Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2019 a naopak vyčlenit
Katalog poskytovatelů sociálních služeb - neodpovídá definici indikátoru 80500.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 448 875,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

50

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006571

Žadatel

Centrum pro komunitní Práci Jižní Čechy

Název projektu

Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Jindřichův
Hradec

Požadovaná podpora (Kč)

2 449 250,00

Body z věcného hodnocení

71,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


V žádosti došlo k formálnímu pochybení, kdy není zadán indikátor MI 60000. Je nutné jej do žádosti
doplnit s cílovou hodnotou 0 a popisem " Nerelevantní".



Do indikátoru MI 80500 zařadit Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2019 a naopak vyčlenit
Katalog poskytovatelů sociálních služeb - neodpovídá definici indikátoru 80500.
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:


Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

1.1.4.2

Nájem prostor pro kulaté
stoly

1 000,00

5 000,00

1.1.4.6

Vytvoření a tisk
střednědobého plánu

1 800,00

23 200,00

Odůvodnění
Krácení jednotkové ceny z 3 000,- na 2 500,-.
Nájem je z pohledu pronájmu prostor pro
jednání PS a ŘS nepřiměřeně nadhodnocen.
Navrhujeme snížení.
Krácení jednotkové ceny. Cena za grafiku a tisk je
nadhodnocená s ohledem na počet vytištěných
kusů. Navrhujeme snížit cenu za 1 ks na 400 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 445 750,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

51

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006573

Žadatel

Centrum pro komunitní Práci Jižní Čechy

Název projektu

Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Milevsko

Požadovaná podpora (Kč)

1 844 000,00

Body z věcného hodnocení

71,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


V žádosti je potřeba opravit popis KA č. 5 tak, aby se vztahoval k Milevsku nikoliv k Dačicím, tj.
opravit odstavec 1. Spolupráce obcí a odstavec 2. Spolupráce obcí s Jihočeským krajem a v souvislosti
s tím i chyby v názvech položek č. 1.1.4.2 (nájem prostor pro kulaté stoly - 3x starostové z Dačicka)
a č. 1.1.4.4 (nájem prostor pro kulaté stoly spolupráce nikoliv pro konference, 2x jihočeská
spolupráce) v přehledu nákladů této aktivity.



V žádosti došlo k formálnímu pochybení, kdy není zadán indikátor MI 60000. Je nutné jej do žádosti
doplnit s cílovou hodnotou 0 a popisem " Nerelevantní".



Do indikátoru MI 80500 zařadit Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2019 a naopak vyčlenit
Katalog poskytovatelů sociálních služeb - neodpovídá definici indikátoru 80500.
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:


Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

1.1.4.2

Nájem prostor pro kulaté
stoly starostů

7 500,00

7 500,00

1.1.4.4

Nájem prostor pro kulaté
stoly spolupráce

5 000,00

5 000,00

1.1.4.7

Vytvoření a tisk
střednědobého plánu

4 400,00

10 400,00

Odůvodnění
Krácení jednotkové ceny na polovinu. Nájem je
z pohledu pronájmu prostor pro jednání PS a ŘS
nepřiměřeně nadhodnocen.
Krácení jednotkové ceny na polovinu. Nájem je
z pohledu pronájmu prostor pro jednání PS a ŘS
nepřiměřeně nadhodnocen.
Krácení jednotkové ceny. Cena za grafiku a tisk je
nadhodnocená s ohledem na počet vytištěných
kusů. Navrhujeme snížit cenu za 1 ks na 400 Kč.

Závěr
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Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 822 875,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

52

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006574

Žadatel

Centrum pro komunitní Práci Jižní Čechy

Název projektu

Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Dačice

Požadovaná podpora (Kč)

1 842 875,00

Body z věcného hodnocení

71,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


V žádosti došlo k formálnímu pochybení, kdy není zadán indikátor MI 60000. Je nutné jej do žádosti
doplnit s cílovou hodnotou 0 a popisem " Nerelevantní".



Do indikátoru MI 80500 zařadit Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2019 a naopak vyčlenit
Katalog poskytovatelů sociálních služeb - neodpovídá definici indikátoru 80500.
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:


Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

1.1.4.2

Nájem prostor pro kulaté
stoly starostů

7 500,00

7 500,00

1.1.4.4

Nájem prostor pro kulaté
stoly spolupráce

5 000,00

5 000,00

1.1.4.7

Vytvoření a tisk
střednědobého plánu

4 700,00

9 200,00

Odůvodnění
Krácení jednotkové ceny na polovinu. Nájem je
z pohledu pronájmu prostor pro jednání PS a ŘS
nepřiměřeně nadhodnocen.
Krácení jednotkové ceny na polovinu. Nájem je
z pohledu pronájmu prostor pro jednání PS a ŘS
nepřiměřeně nadhodnocen.
Krácení jednotkové ceny. Cena za grafiku a tisk je
nadhodnocená s ohledem na počet vytištěných
kusů. Navrhujeme snížit cenu za 1 ks na 400 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 821 375,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

53

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006575

Žadatel

Centrum pro komunitní Práci Jižní Čechy

Název projektu

Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Blatná

Požadovaná podpora (Kč)

1 852 750,00

Body z věcného hodnocení

71,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

71

7

0

0

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


V žádosti došlo k formálnímu pochybení, kdy není zadán indikátor MI 60000. Je nutné jej do žádosti
doplnit s cílovou hodnotou 0 a popisem " Nerelevantní".



Do indikátoru MI 80500 zařadit Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2019 a naopak vyčlenit
Katalog poskytovatelů sociálních služeb - neodpovídá definici indikátoru 80500.
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:


Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

1.1.4.2

Nájem prostor pro kulaté
stoly

7 500,00

7 500,00

1.1.4.4

Konference

17 000,00

0,00

1.1.4.7

Vytvoření a tisk
střednědobého plánu

3 500,00

10 400,00

Odůvodnění
Krácení jednotkové ceny na polovinu. Nájem je
z pohledu pronájmu prostor pro jednání PS a ŘS
nepřiměřeně nadhodnocen.
Vymezení položky. Položka se vztahuje k zajištění
aktivity, která není dostatečně popsána, ani
zdůvodněna ve vazbě na cíl projektu.
Navrhujeme zajištění konference vyškrtnout
z popisu aktivity projektu.
Krácení jednotkové ceny. Cena za grafiku a tisk je
nadhodnocená s ohledem na počet vytištěných
kusů. Navrhujeme snížit cenu za 1 ks na 400 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 817 750,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

54

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006593

Žadatel

Brdy - Vltava o.p.s.

Název projektu

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb regionu
Brdy-Vltava

Požadovaná podpora (Kč)

2 579 705,00

Body z věcného hodnocení

71,25

Shrnutí projednání žádosti

72

Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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





Položka

Revize indikátoru 80500. Hodnota indikátoru bude snížena. Z indikátoru 80500 budou vyřazeny
Analýzy (celkem 6), neboť tyto dokumenty nesplňují definici indikátoru 80500 - jedná se o podkladové
materiály pro vytvoření SPRSS regionu Brdy-Vltava.
Vzdělávací aktivity v KA 5 "Vzdělávání účastníků procesu plánování" zařazené do přímých nákladů
projektu se budou týkat pouze vzdělávání s tématikou komunitního plánování sociálních služeb.
Obecná témata budou vyřazena (viz Výzva č. 63, část 4.1, bod 5. Vzdělávání účastníků v procesu
plánování). Do vzdělávacích aktivit je možné zařadit pouze osoby z organizační sktruktury
komunitního plánování sociálních služeb.
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Popis položky

Krácení

Zůstatek
na položce

1.1.1.3.1

Vedoucí pracovní skupiny

127 500,00

60 000,00

1.1.1.3.4

Odborní lektoři

17 500,00

0,00

Spotřební materiál pro
pracovní skupiny

12 000,00

0,00

1.1.3.2.3.1

1.1.4.01
1.1.4.02
1.1.4.03
1.1.4.04

Analýzy

1.1.4.05

1.1.4.06

120 000,00

80 000,00

Lektorování seminářů

800,00

27 200,00

Aktualizace a úprava a
provoz informačního
systému o sociálních
službách

25 000,00

0,00

Odůvodnění
Žadatelem specifikovaný rozsah z popisu KA neumožňuje
posoudit plánované zapojení ve výši 750 hodin. V porovnání s
plánovanými 30 setkáními, při max. 8 hodinách, kráceno na 240
hodin pro tuto pozici.
Položka krácena v plném rozsahu z důvodu nesouladu počtu
hodin vzdělávání a počtu hodin u odborných lektorů. Není
upřesněna časová dotace pro lektora na 1 vzdělávací aktivitu.
Další krácení je provedeno i u související položky 1.1.4.05.
Položka není dostatečně specifikována. Z popisu v KA 4 nelze
určit, co je obsahem položky, a nelze vyloučit, že se jedná o
nepřímé náklady, proto je položka krácena v plném rozsahu.
Žadatel nespecifikoval náklady, jejich nezbytnost v úrovni
nákladů, např. porovnáním. U položek 1.1.4.01 – 1.1.4.04
snížení ceny za analýzu na 20.000,-, na úroveň nákladů na
analýzy na položkách 1.1.4.10 a 1.1.4.11, kdy rozdílnost v úrovni
zvýšených nákladů není doložena. Krácení je za všechny analýzy
položek 1.1.4.01 - 1.1.4.04, ponecháváme na žadateli, kolik
finančních prostředků stanoví na jakou analýzu.
Krácení položky z důvodu nesouladu počtu hodin vzdělávání a
počtu hodin u odborných lektorů/lektorování seminářů. Není
upřesněna časová dotace pro lektora na 1 vzdělávací aktivitu,
proto bude položka krácena na 10 půldenních (10 * 4 h, zdroj:
Jaké aktivity budou v projektu realizovány?, bod 5), 2
dvouhodinové (2 * 2 h, zdroj: KA 5) a 2 h přípravy na každou ze
12 vzdělávacích aktivit. Celkem 44 h vzdělávání a 24 h přípravy,
tj. 68 h (68h = počet jednotek po krácení).
Nezbytnost, rozsah a potřeba není dostatečně žadatelem v
žádosti definována. Není možné posoudit nezbytnost a
vhodnost nákladů. Kromě toho aktualizace a provoz webových
stránek patří do nepřímých nákladů projektu. Položka je z
těchto důvodů krácena jako neuznatelná v plné výši.
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1.1.4.07

1.1.4.08

1.1.4.09

Grafické práce - katalog
služeb, Střednědobý plán
rozvoje soc. služeb, včetně
korektury
Tisk katalogu poskytovatelů
sociálních služeb v nákladu
5000 ks
Grafické zpracování a tisk
letáků pro 4 cílové skupiny

11 000,00

4 000,00

50 000,00

60 000,00

18 000,00

6 000,00

Není jasné, jak žadatel stanovil náklady. Snížení částky na
každou z prací (katalog, SPRSS) na 2 000,- Kč včetně korektur.
Tedy 4 000,- Kč.
Není dostatečně zřejmá nezbytnost množství tištěných kusů
katalogu a jejich efektivnost. Při porovnání s počtem obcí, na
která žadatel cílí (26) a dostatečnou rezervou, je počet katalogů
snížen na 2 000 kusů při zohlednění ceny jednotky. Cena
jednotky po krácení činí 30,-.
Není dostatečně zřejmá nezbytnost množství tištěných kusů
letáků a jejich efektivnost. Při porovnání s počtem obcí, na který
žadatel cílí (26) a dostatečnou rezervou, se počet letáků snižuje
na 2 000 kusů.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 102 455,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

55

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006583

Žadatel

Statutární město Ústí nad Labem

Název projektu

Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem 2018 - 2021

Požadovaná podpora (Kč)

1 880 250,00

Body z věcného hodnocení

70,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

74

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


Provést revizi indikátoru MI 60000 - žadatel nevyhodnotil riziko nedokončení kurzů určitého procenta
účastníků s ohledem na fluktuaci zaměstnanců.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění
Náklady na některé činnosti uvedené v popisu
práce spadají pod nepřímé náklady (monitoring
projektu, zajištění realizace VŘ pro externího
dodavatele služeb) - snížení úvazku z 0,5 na 0,4.
Náklady na některé činnosti uvedené v popisu
práce spadají pod nepřímé náklady
(vedení/správa dokumentace projektu, distribuce
jednotlivých verzí relevantních dokumentů
projektu) - snížení úvazku z 0,5 na 0,4.
Z popisu KA nevyplývá potřeba tohoto vytížení,
položka je nadhodnocena, krácení je při kalkulaci
v průměru 11,5 hodin na jedno setkání, včetně
dalších činností a na 13 měsíců.
Z popisu KA nevyplývá potřeba tohoto vytížení,
položka je nadhodnocena, krácení je při kalkulaci
v průměru 11,5 hodin na jedno setkání, včetně
dalších činností a na 13 měsíců.
Z popisu KA nevyplývá potřeba tohoto vytížení,
položka je nadhodnocena, krácení je při kalkulaci
v průměru 11,5 hodin na jedno setkání, včetně
dalších činností a na 13 měsíců.
Z popisu KA nevyplývá potřeba tohoto vytížení,
položka je nadhodnocena, krácení je při kalkulaci
v průměru 11,5 hodin na jedno setkání, včetně
dalších činností a na 13 měsíců.
Z popisu KA nevyplývá potřeba tohoto vytížení,
položka je nadhodnocena, krácení je při kalkulaci
v průměru 11,5 hodin na jedno setkání, včetně
dalších činností a na 13 měsíců.
Z popisu KA nevyplývá potřeba tohoto vytížení,
položka je nadhodnocena, krácení je při kalkulaci
v průměru 11,5 hodin na jedno setkání, včetně
dalších činností a na 13 měsíců.
Z popisu KA nevyplývá potřeba tohoto vytížení,
položka je nadhodnocena, krácení je při kalkulaci
v průměru 11,5 hodin na jedno setkání, včetně
dalších činností a na 13 měsíců.
Z popisu KA nevyplývá potřeba tohoto vytížení,
položka je nadhodnocena, krácení je při kalkulaci
v průměru 11,5 hodin na jedno setkání, včetně
dalších činností a na 13 měsíců.
Z popisu KA nevyplývá potřeba tohoto vytížení,
položka je nadhodnocena, krácení je při kalkulaci
v průměru 11,5 hodin na jedno setkání, včetně
dalších činností a na 13 měsíců.

1.1.1.2.1

Odborný garant

83 200,00

332 800,00

1.1.1.2.2

Odborný asistent

41 600,00

166 400,00

1.1.1.3.1

Odborný pracovník č. 1

22 500,00

22 500,00

1.1.1.3.2

Odborný pracovník č.2

22 500,00

22 500,00

1.1.1.3.3

Odborný pracovník č.3

22 500,00

22 500,00

1.1.1.3.4

Odborný pracovník č. 4

22 500,00

22 500,00

1.1.1.3.5

Odborný pracovník č.5

22 500,00

22 500,00

1.1.1.3.6

Odborný pracovník č.6

22 500,00

22 500,00

1.1.1.3.7

Odborný pracovník č.7

22 500,00

22 500,00

1.1.1.3.8

Odborný pracovník č.8

22 500,00

22 500,00

1.1.1.3.9

Odborný pracovník č.9

22 500,00

22 500,00

1.1.4.1

Cyklus vzdělávacích
aktivit

25 200,00

120 000,00

Cena jednotky stanovena vč. DPH, akreditované
kurzy - DPH se nehradí.

1.1.4.2

Vstupní podklady pro
tvorbu komunitního
plánu péče (studie,
analýzy, mapování)

150 000,00

Žadatel neodůvodňuje, jak stanovil cenu
vstupních podkladů, obvyklá cena analýz u
obdobně velkého ORP se pohybuje do 150 000,Kč.

180 000,00
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 214 625,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

56

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006520

Žadatel

Město Kroměříž

Název projektu

Komunitní plánování sociálních služeb na Kroměřížsku 2018-2019

Požadovaná podpora (Kč)

2 291 875,00

Body z věcného hodnocení

68,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


U MI 80500 snížit cílovou hodnotu (započítává se pouze KPSS), ostatní zahrnuté materiály do tohoto
indikátoru nespadají - jsou podklady pro KPSS.



Dětské domovy nemohu být zahrnuty do CS, nespadají do CS výzvy.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

1.1.1.3.2

Expertní činnosti

120 000,00

40 000,00

Žadatel nezdůvodnil počet hodin, pokud se jedná pouze
o posílení informovanosti o KPSS (1/5 v žádosti), počet
jednotek ponížen na 100 hodin.

250 000,00

Kráceno na základě porovnání cen srovnatelných
průzkumů realizovaných mimo hl. město (kalkulace 100
tis. Analýza potřeb + 50 tis. Analýza soc. prostředí + 100
tis. Analýza poskytovatelů - možnost zadat jako zakázku
s dílčím plněním).

1.1.4.1

Zpracování analýz

113 000,00
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 000 625,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

57

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006546

Žadatel

SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA

Název projektu

Sociální služby na Novoborsku bez bariér

Požadovaná podpora (Kč)

1 640 500,00

Body z věcného hodnocení

68,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


Z MI 80500 odebrat katalogy sociálních služeb pro roky 2018 a 2019, které neodpovídají definici
indikátoru 80500.



Z důvodu nejasného rozsahu uvedených podpor provést revizi MI 60000.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

1.1.1.1.

Pracovní smlouvy

1.1.1.3.2

projektový manažer

Krácení

Zůstatek na položce

0,00

712 800,00

48 000,00

0,00

Odůvodnění
Položku Pracovní smlouvy vynulovat a provést
přesun na nově vytvořenou položku s názvem
Koordinátor soc. služeb v rámci kapitoly pracovní
smlouvy
Jedná se o nepřímý náklad projektu.
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1.1.1.3.3

finanční manažer

48 000,00

0,00

Jedná se o nepřímý náklad projektu.

1.1.3.2.2.02

Multifunkční zařízení

2 700,00

7 300,00

1.1.3.2.2.04

Kompaktní přenosný
dataprojektor

12 000,00

0,00

Chybí odůvodnění potřebnosti a položka není
provázána s KA, kráceno v plném rozsahu.

1.1.3.2.2.05

Projekční plátno

3 700,00

0,00

Chybí odůvodnění potřebnosti a položka není
provázána s KA, kráceno v plném rozsahu.

1.1.3.2.2.06

Diktafon

2 400,00

0,00

Chybí odůvodnění potřebnosti a položka není
provázána s KA, kráceno v plném rozsahu.

1.1.3.2.2.08

Židle do učebny

8 000,00

0,00

Chybí odůvodnění potřebnosti a položka není
provázána s KA, kráceno v plném rozsahu.

1.1.3.2.2.10

Stůl do učebny

6 000,00

0,00

Chybí odůvodnění potřebnosti a položka není
provázána s KA, kráceno v plném rozsahu.

1.1.3.2.2.12

Skříň policová nízká s
dveřmi

2 000,00

2 000,00

1.1.3.2.2.13

Věšák na šaty

1 000,00

0,00

Chybí odůvodnění potřebnosti a položka není
provázána s KA, kráceno v plném rozsahu.

1.1.3.2.3.1

Kancelářské potřeby

10 000,00

0,00

Jedná se o nepřímý náklad projektu.

1.1.4.2

poradenství

20 000,00

0,00

Chybí odůvodnění potřebnosti, položka není
provázána s KA a není objasněno, co je obsahem
poradenství. Krátíme v plném rozsahu.

1.1.4.4

informační a
komunikační opatření

10 000,00

0,00

Chybí odůvodnění a objasnění obsahu této položky,
položka není povázána s KA, chybí kalkulace.
Krátíme v plném rozsahu.

1.1.4.5

občerstvení

20 000,00

0,00

Jedná se o nepřímý náklad projektu.

1.1.4.6

Pronájem prostor
kanceláře na rok

40 000,00

0,00

Jedná se o nepřímý náklad projektu.

1.1.4.7

provozní náklady
kanceláře

38 400,00

0,00

Jedná se o nepřímý náklad projektu.

1.1.6.2.1

Výjezdní zasedání

40 000,00

0,00

Chybí odůvodnění a objasnění obsahu této položky.
Krátíme v plném rozsahu.

1.1.6.2.2.

cestovné

20 000,00

0,00

Jedná se o nepřímý náklad projektu.

Kráceno do limitu pro multifunkční zařízení pro
standartní využití. Nezdůvodněna potřeba
intenzivnějšího využití.

Chybí odůvodnění potřebnosti nákupu dvou ks
skříní, žadatel navíc současně zakupuje další skříň
(1.1.3.2.2.11). Z důvodu hospodárnosti krátíme na
1 ks.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 225 250,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

58

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006602

Žadatel

MAS Boleslavsko z.ú.

Název projektu

Sociální služby v ORP Mladá Boleslav

Požadovaná podpora (Kč)

1 996 700,00

Body z věcného hodnocení

68,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


Z MI 80500 odebrat katalog sociálních služeb v ORP Mladá Boleslav, který neodpovídá definici
indikátoru 80500.



Snížít hodnotu MI 60000 na nulu a upravit komentář z důvodu chybně započtené účasti na
pracovních skupinách do tohoto indikátoru.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění
V položce jsou zahrnuty dvě pozice - hlavní manažer a
facilitátor. Požadujeme odstranit tuto souhrnnou
rozpočtovou položku a vytvořit pro každou pozici
vlastní položku v rámci kap. Pracovní smlouvy.
V položce jsou zahrnuty dvě pozice - odborný tým a
členové PS. Požadujeme tuto souhrnnou položku
odstranit a vytvořit pro každou pozici vlastní položku
v rámci kap. Dohody o provedení práce.

1.1.1.1

Pracovní smlouvy

0,00

996 960,00

1.1.1.3

Dohody o provedení
práce

0,00

140 000,00

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík (MS
office)

6 500,00

0,00

Absentuje v přehledu nákladů klíčových aktivit,
neodůvodněna potřebnost - eliminace v rámci
přímých nákladů.

1.1.3.2.2.1

notebook

17 000,00

0,00

Absentuje v přehledu nákladů klíčových aktivit,
neodůvodněna potřebnost - eliminace v rámci
přímých nákladů.

1.1.3.2.2.2

kancelářská židle

4 400,00

0,00

Absentuje v přehledu nákladů klíčových aktivit,
neodůvodněna potřebnost - eliminace v rámci
přímých nákladů.
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1.1.3.2.3

spotřební materiál
(kancelářské potřeby
ročně)

20 000,00

0,00

Spotřební materiál (kancelářské potřeby) spadá do
nepřímých nákladů - eliminace položky.

1.1.4.2

Odborné konzultace

120 000,00

120 000,00

Odbornost sociologa je dle popisu obsahu klíčových
aktivit relevantní především v KA1 (Analytické
procesy, demografie atd.); např. v KA3 není relevantní
vůbec. Pro projekt zaměřený na komunitní plánování
sociálních služeb je takto masivní nákup služeb
sociologického charakteru nadměrný (případný opak
žadatel neodůvodnil). Krátíme na 50% původního
objemu – snížení jednotkové ceny na 5 000 Kč.

1.1.4.3

služby tiskárny, vč.
grafické úpravy,
korekce, tisk

20 000,00

40 000,00

Zkráceno - neefektivní poměr nákladů a produktů v
případě tvorby analýzy a map. Zkráceno na 1x40 000
Kč.

1.1.6.2

Cestovné a ubytování

48 000,00

0,00

Absentuje v přehledu nákladů klíčových aktivit,
neodůvodněna potřebnost - eliminace v rámci
přímých nákladů.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 701 825,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

59

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006531

Žadatel

Jihočeská rozvojová o.p.s.

Název projektu

Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové
Sviny 2018-2020

Požadovaná podpora (Kč)

1 492 268,75

Body z věcného hodnocení

66,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Přidání CS Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, které budou do aktivit
projektu také zapojeni.



Do popisu klíčových aktivit vložit četnost setkávání, plánovaný počet účastníků, plánovanou délku
jednotlivých typů akcí (PS, veřejná setkání) a plánovaný počet respondentů dotazníkového
průzkumu.



V žádosti došlo k formálnímu pochybení, kdy není zadán indikátor MI 60000. Je nutné jej do žádosti
doplnit s cílovou hodnotou 0 a popisem " Nerelevantní".



Z indikátoru MI 80500 vyřadit Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb a interaktivní
informační systém - neodpovídají definici indikátoru 80500.




Z etického hlediska doporučujeme úpravu názvu druhé pracovní skupiny PS Zdravotně postižení na
Osoby se zdravotním postižením.
Doporučujeme změnit období platnosti SPRSS na 2019 - 2021.



Úprava 2 položek rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

0,00

4 875,00

1.1.3.2.2.1

Notebook vč. základního
software

0,00

12 750,00

Odůvodnění
Úprava počtu jednotek podle úvazků
koordinátora PSS a metodika (z 1 na 0,75) při
zachování 100 % obvyklé jednotkové ceny.
Úprava počtu jednotek podle úvazků
koordinátora PSS a metodika (z 1 na 0,75) při
zachování 100 % obvyklé jednotkové ceny.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 492 268,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

60

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006533

Žadatel

Jihočeská rozvojová o.p.s.

Název projektu

Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Český Krumlov 2018 2020

Požadovaná podpora (Kč)

1 409 493,75

Body z věcného hodnocení

66,25
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


Přidání CS Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, které budou do aktivit
projektu také zapojeni.



Do popisu klíčových aktivit vložit četnost setkávání, plánovaný počet účastníků, plánovanou délku
jednotlivých typů akcí (PS, veřejná setkání) a plánovaný počet respondentů dotazníkového
průzkumu.



V žádosti došlo k formálnímu pochybení, kdy není zadán indikátor MI 60000. Je nutné jej do žádosti
doplnit s cílovou hodnotou 0 a popisem " Nerelevantní".



Z indikátoru MI 80500 vyřadit Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb - neodpovídá
definici indikátoru 80500.



Z etického hlediska doporučujeme úpravu názvu druhé pracovní skupiny PS Zdravotně postižení na
Osoby se zdravotním postižením.
Doporučujeme změnit období platnosti SPRSS na 2019 - 2021.
Úprava 2 položek rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:



Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

0,00

4 875,00

1.1.3.2.2.1

Notebook vč. základního
software

0,00

12 750,00

Odůvodnění
Úprava počtu jednotek podle úvazků
koordinátora PSS a metodika (z 1 na 0,75) při
zachování 100 % obvyklé jednotkové ceny.
Úprava počtu jednotek podle úvazků
koordinátora PSS a metodika (z 1 na 0,75) při
zachování 100 % obvyklé jednotkové ceny.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 409 493,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

61

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006578

Žadatel

Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.

Název projektu

Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec

Požadovaná podpora (Kč)

1 999 075,00

Body z věcného hodnocení

66,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


Do žádosti doplnit indikátor MI 60000 s relevantní cílovou hodnotou a popisem.



Vzdělávací aktivity v KA 5 zařazené do přímých nákladů projektu se budou týkat pouze vzdělávání s
tématikou komunitního plánování sociálních služeb.



Do vzdělávání je možné zařadit pouze osoby z organizační sktruktury KP.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 999 075,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

62

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006586

Žadatel

Jihočeská rozvojová o.p.s.
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Název projektu

Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019 2021

Požadovaná podpora (Kč)

1 597 743,75

Body z věcného hodnocení

66,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


Přidání CS Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, které budou do aktivit
projektu také zapojeni.



Do popisu klíčových aktivit vložit četnost setkávání, plánovaný počet účastníků, plánovanou délku
jednotlivých typů akcí (PS, veřejná setkání) a plánovaný počet respondentů dotazníkového
průzkumu.



V žádosti došlo k formálnímu pochybení, kdy není zadán indikátor MI 60000. Je nutné jej do žádosti
doplnit s cílovou hodnotou 0 a popisem " Nerelevantní".



Z indikátoru MI 80500 vyřadit Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb - neodpovídá
definici indikátoru 80500.



Úprava 2 položek rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

1.1.3.2.1.1

Software (kancelářský
balík)

0,00

4 875,00

1.1.3.2.2.1

Notebook

0,00

12 750,00

Odůvodnění
Úprava počtu jednotek podle úvazků
koordinátora PSS a metodika (z 1 na 0,75) při
zachování 100 % obvyklé jednotkové ceny.
Úprava počtu jednotek podle úvazků
koordinátora PSS a metodika (z 1 na 0,75) při
zachování 100 % obvyklé jednotkové ceny.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 597 743,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

63

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006587

Žadatel

Město Český Brod

Název projektu

Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Český Brod

Požadovaná podpora (Kč)

2 797 850,00

Body z věcného hodnocení

66,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


Z MI 80500 odebrat katalog sociálních služeb, který neodpovídá definici indikátoru 80500.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

1.1.3.2.2.3

Multifunkční zařízení pro
intenzivní využití

1.1.3.2.4.1

Pronájem prostor pro
jednání CS

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

12 100,00

7 300,00

U položky 1.1.3.2.2.3 není zdůvodněno, proč je
nezbytné Multifunkční zařízení pro intenzivní
využití. Krátíme na cenu multifunkčního
zařízení pro standardní využití.

0,00

30 000,00

Chybně zařazeno v kap.3, přesunout položku
do kap.4 nákup služeb.
Veřejnost není relevantní CS výzvy, z důvodu
zachování principu cílené distribuce pro
potenciální uživatele soc. služeb krácen počet
kusů na 2 000 a navýšena jednotková cena na 4
Kč.

1.1.4.4

Příprava a tisk letáku
sociální služby v ORP ČB

4 000,00

8 000,00

1.1.4.5

Doručení letáků do
domácností ORP

6 000,00

0,00

Eliminace položky, jedná se o nepřímý náklad.

1.1.4.7

Grafické služby

5 000,00

15 000,00

Sníženo o poměrnou část grafického
zpracování letáku (určen pro veřejnost - není
CS výzvy).

1.1.4.9

Ostatní služby související
s Veletrhem soc. služeb
(např. doprava,
propagace v mediích)

12 500,00

12 500,00

Dle komentáře k rozpočtu nespadá vše do
přímých nákladů (přesný výčet a členění chybí)
krácení na 50% v PN.
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1.1.6.1

1.1.6.5.1

Mzdové příspěvky

13 000,00

0,00

Hlídání dětí při setkání
členů PS Rodina, děti a
mládež

15 000,00

0,00

Není zcela konkrétně zdůvodněno, proč by CS
měly směrem k pracovním setkáním v rámci
projektu čerpat přímou podporu, eliminujeme
celou položku.
Hlídání dětí v rámci pracovní skupiny Rodina,
děti a mládež by bylo relevantní, pokud by se
jej účastnili samotní klienti těchto služeb, např.
matky s dětmi, nikoliv zadavatelé a
poskytovatelé (v opačném případě by navíc
hlídání dětí mělo logiku i při setkání ostatních
skupin, pokud by se jednalo např. o hlídání
dítěte zaměstnankyně poskytovatele
zapojeného do projektu, která se účastní
jakékoliv pracovní skupiny).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 713 350,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

64

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006589

Žadatel

Jihočeská rozvojová o.p.s.

Název projektu

Plánování rozvoje sociálních služeb v ORP Třeboň 2019 - 2021

Požadovaná podpora (Kč)

1 315 868,75

Body z věcného hodnocení

66,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


Přidání CS Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, které budou do aktivit
projektu také zapojeni.



Do popisu klíčových aktivit vložit četnost setkávání, plánovaný počet účastníků, plánovanou délku
jednotlivých typů akcí (PS, veřejná setkání) a plánovaný počet respondentů dotazníkového
průzkumu.



V žádosti došlo k formálnímu pochybení, kdy není zadán indikátor MI 60000. Je nutné jej do žádosti
doplnit s cílovou hodnotou 0 a popisem " Nerelevantní".



Z indikátoru MI 80500 vyřadit Katalog sociálních služeb - neodpovídá definici indikátoru 80500.



Úprava 2 položek rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

1.1.3.2.1.1

Software (kancelářský
balík)

0,00

4 875,00

1.1.3.2.2.1

Notebook pro realizační
team

0,00

12 750,00

Odůvodnění
Úprava počtu jednotek podle úvazků
koordinátora PSS a metodika (z 1 na 0,75) při
zachování 100 % obvyklé jednotkové ceny.
Úprava počtu jednotek podle úvazků
koordinátora PSS a metodika (z 1 na 0,75) při
zachování 100 % obvyklé jednotkové ceny.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 315 868,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

65

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006532

Žadatel

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Název projektu

Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Vizovicku
a Slušovicku

Požadovaná podpora (Kč)

3 128 675,00

Body z věcného hodnocení

62,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7

87

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


Z důvodu nejasného nastavení hodnoty MI 60000 provést revizi tohoto monitorovacího indikátoru.



V případě, že akční plán bude vypracován jako samostatný dokument, započíst jej do MI 80500
a navýšit hodnotu tohoto monitorovacího indikátoru.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění
Krácení úvazku vzhledem k nedoložené
potřebnosti časové dotace a částečnému
obsahu nepřímých nákladů v popisu práce na
0,75. Jednotková cena tedy snížena na
33 667,5 Kč.

1.1.1.1.1

Koordinátor KPSS

269 340,00

808 020,00

1.1.3.2.1.1.

Kancelářský balík

1 625,00

4 875,00

1.1.3.2.2.1

Notebook

4 250,00

12 750,00

1.1.3.2.2.2.

Multifunkční zařízení pro
intenzivní využití

12 100,00

7 300,00

1.1.3.2.2.3

Mobilní telefon

1 250,00

3 750,00

1.1.4.01 až
1.1.4.05

Analýzy

100 000,00

100 000,00

Požadujeme sloučit do jedné položky a krátit
vzhledem k velikosti území.

1.1.4.06,
1.1.4.08,
1.1.4.12

Grafické práce

62 000,00

25 000,00

Požadujeme sloučit do jedné položky a krátit z
důvodu nehospodárnosti výdaje.

1.1.4.09

Leták Síť pomoci - tisk

18 000,00

12 000,00

Krácena jednotková cena na 2,- Kč/leták z
důvodu hospodárnosti.

1.1.4.10

Leták Síť pomoci distribuce

5 600,00

0,00

Krácení vzhledem k velikosti úvazku
koordinátora (počet jednotek 0,75).
Krácení vzhledem k velikosti úvazku
koordinátora (počet jednotek 0,75).
Neodůvodněná potřebnost zařízení pro
intenzivní využití, dle popisu v žádosti bude
využití standardní.
Krácení vzhledem k velikosti úvazku
koordinátora (počet jednotek 0,75).

Eliminace položky, jedná se o nepřímý náklad.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 535 968,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

66

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006600

Žadatel

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

Název projektu

Plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH

Požadovaná podpora (Kč)

2 946 843,75

Body z věcného hodnocení

62,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


V žádosti došlo k formálnímu pochybení, kdy není zadán indikátor MI 60000. Je nutné jej do žádosti
doplnit s cílovou hodnotou 0 a popisem " Nerelevantní".



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění
Úvazek pracovní pozice je krácený z 1,0
úvazku na 0,8 úvazek. Některé činnosti, které
jsou v popisu této pozice, tak, jak jsou
popsány, spadají do NN (např. prezentační
činnosti) či nejsou obsahem klíčových aktivit
předloženého projektu (např. plánování a
organizace přímé práce s CS).
Počet hodin DPP je krácený na 600 hod. při
zachování hodinové sazby 200,- Kč/hod. Délka
zapojení této pozice do realizace projektu je
max. 20 měsíců, když PS budou sestavovány
během KA 1, kráceno na 600 hod., tj. 6 osobx5
hod měsíčně x 20 měsíců = 600 jednotek.
Položka je krácená na nulu. Přesun položky do
NN, svým charakterem spadá pod NN.

1.1.1.1.1

PS-specialista pro tvorbu
plánování strategie
(STSaP)

216 000,00

864 000,00

1.1.1.3.2

6xDPP - Expert

24 000,00

120 000,00

15 000,00

0,00

4 800,00

0,00

Položka je krácená na nulu. Přesun položky do
NN, svým charakterem spadá pod NN.

0,00

Položka je krácená na nulu. Dle popisu
činnosti bude tuto činnost zajišťovat člen RT IT specialista pro tvorbu a správu webu, který
je hrazen z NN.

1.1.3.2.3.1

1.1.3.2.3.2

1.1.4.1

materiál pro mapování
potřeb cílových skupin
materiály pro projednání
v platformě (tvořena
zástupci CS)
návrh struktury a vizuální
podoby webu

30 000,00

89

1.1.4.2

1.1.4.5

1.1.1.1.2

tisk letáků (pozvánky na
komunit. schůzky v
obcích)
Vydání
publikace/příručky
(zkrácené verze výstupu
pro CS 3)

PS - odborný manažer

12 075,00

0,00

48 000,00

6 000,00

374 400,00

561 600,00

Položka je krácená na nulu. Tato forma
pozvánek je nehospodárná, neefektivní.
Počet kusů na položce je krácený na 200 ks.
Žadatel neodůvodnil potřebu výtisků v počtu
1800 ks, předpokládá velikost této CS 200,
tzn., že počet ks 200 je dostačující.
Úvazek PS - odborného manažera je krácený
z 1,0 úvazku na 0,6 úvazek. Z popisu KA
nevyplývá potřeba 100% vytížení tohoto
úvazku, a to v každém měsíci realizace
projektu. Z popisu není jasně srozumitelná
intenzita dílčích aktivit, není dána jejich
četnost a zcela jistě nebude 100% vytížení
dvou plných úvazků (STSaP a Odborného
manažera).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 041 500,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006500

Žadatel

Institut komunitního rozvoje, z.s.

Název projektu

Sociální služby v SOH

Požadovaná podpora (Kč)

3 542 875,00

Body z věcného hodnocení

61,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


Cílová hodnota MI 80500 nastavená na 1, přičemž z popisu KA toto nevyplývá. Z důvodu nejasného
nastavení hodnoty MI 80500 je nutné provést revizi tohoto monitorovacího indikátoru.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

1.1.1.2.1.

Odborný garant

234 240,00

245 760,00

1.1.1.2.2.

Expert analytická část

99 400,00

145 600,00

1.1.1.2.3.

Expert návrhová část

78 400,00

201 600,00

1.1.1.3.3.

Člen PS

150 800,00

187 200,00

1.1.1.3.4.

Evaluátor

50 000,00

50 000,00

1.1.1.3.5.

Facilitátor

84 000,00

168 000,00

50 000,00

0,00

1.1.4.1.

IT specialista

Odůvodnění
Výše úvazku 1500 hodin, tj. cca 0,4 úvazku, je
vzhledem k rozsahu projektu, činností pozice i
vzhledem k velikosti území nadhodnocená. Úvazek
je krácený na 768 hodin.
Výše úvazku 700 hodin po dobu 13 měsíců, tj. cca
0,3 úvazku, je vzhledem k rozsahu činností pozice i
vzhledem k velikosti území nadhodnocená. Tím
spíše, že na analytické části se podílejí i ostatní
pozice, tj. odborný garant, koordinátor, tazatelé,
členové PS a ŘS apod. Úvazek je krácený na 416
hodin.
Výše úvazku 800 hodin po dobu 18 měsíců, tj. cca
0,3 úvazku, je vzhledem k rozsahu činností pozice i
vzhledem k velikosti území nadhodnocená. Tím
spíše, že i na návrhové části se podílejí i ostatní
pozice, tj. odborný garant, koordinátor, členové PS
a ŘS apod. Úvazek je krácený na 576 hodin.
Počet hodin členů PS je krácený na 1 440 hodin.
Výpočet krácení: Žadatel uvádí, že finančně
ohodnotí 130 osob po 20 hodinách, což se nejeví
jako hospodárné a efektivní a z hlediska
personálního řízení je to i značně komplikované.
Nelze finančně hodnotit každého člena PS za
pouhou účast. Smysluplné je ohodnotit aktivní
členy, kterých ale bývá výrazně méně, cca 10% z
celkového počtu osob. tj. 13 osob. Žadatel v žádosti
neuvádí, kolik PS bude v území fungovat. Dle počtu
Facilitátorů lze odhadovat na 4. Pokud budou 4 PS,
je doporučeno ohodnotit 12 osob, tj. 3 v každé PS,
po 120 hodinách (60 setkání x 2 hod), tj. 1440
hodin.
Pozice není žadatelem dostatečně popsána a počet
hodin není dostatečně zdůvodněný. Vzhledem k
velikosti území a rozsahu projektu je počet hodin
pozice krácený na polovinu, tj. 200 hodin.
Počet hodin dané pozice je krácený na 480 hodin.
Výpočet krácení: V projektu není počítáno s
vedoucími PS, a proto není doporučeno tuto pozici
krátit v plné výši, i když z metodického hlediska je
vhodné, aby PS řídili vedoucí, nikoliv externí
facilitátoři. Žadatel nikde v žádosti neuvádí délku 1
PS, pouze z výsledků analýzy v příloze vychází, že je
preferována délka 2 hodiny. Vzhledem k frekvenci
setkávání, tj. cca 15 setkání na 1 skupinu (viz výše pravděpodobně 4 PS, celkem 60 setkání), je tato
délka vhodná. Proto je počet hodin krácený na 480
hodin (120 hodin x 4 PS/4 facilitátoři).
Položka je krácená na nulu. Pozice je uvedena pod
KA 4, aniž by její činnost byla v KA jasně a
srozumitelně vysvětlena a zdůvodněna. Není tedy
zřejmé, v jakém rozsahu a jakým způsobem by se
na uvedené KA měla podílet.

91

1.1.1.3.1

realizátor
komunikační
strategie

50 000,00

50 000,00

1.1.1.3.2

Tazatel

78 000,00

78 000,00

1.1.1.3.6

lektor

54 720,00

36 480,00

1.1.4.2

grafický návrh, tisk
dokumentů

40 000,00

20 000,00

1.1.6.2

Cestovné a ubytování

96 000,00

0,00

1.1.3.2.2.2

diktafon

3 288,00

3 912,00

1.1.3.2.2.4

notebook

6 290,00

27 710,00

Počet hodin na dané pozici je krácený na 200 hodin.
Zdůvodnění: Žadatel nepropojuje náklady uvedené
v příslušné části KA s jejich obsahem. Konkrétně u
KA č. 3 požaduje 34 000,- Kč, v popisu KA ale není
nic o tvorbě komunikační strategie, ta vznikne v KA
č. 2. V KA č. 4 požaduje 46 000,- Kč, nejedná se o
tvorbu komunikační strategie, ale jedná se o její
naplňování. Zde ovšem není jasné, zda se
nepřekrývá s publicitou projektu. Současně část
těchto činnosti může spadat pod práci
koordinátora.
Počet hodin na dané pozici je krácený na 600 hodin.
Žadatel jasně nedokládá, kolik rozhovorů bude
zrealizováno. Odkazuje se pouze na počet tazatelů
a potřebu uvedených částek. Pokud jeden rozhovor
bude trvat 5h, jedná se o 240 rozhovorů, což se
nejeví jako reálné. Za odpovídající lze považovat
50% z požadované částky, tzn. realizaci 120
rozhovorů.
Počet hodin lektora je krácený na 96 hodin. Popis
krácení: Dle popisu kurzů a workshopů je časová
dotace celkem 88 hodin. Vzhledem k tomu, že se
jedná o kurzy připravené (viz. existující akreditace)
postačuje 1h přípravy na kurz, tzn. 88h + 8hodin =
96hodin x 380,- Kč/hod = částka celkem po krácení
je 36 480,- Kč.
Výše nákladů v dané položce není odůvodněná.
Výpočet částky za grafický návrh a tisk dokumentů
není uvedený. Položka je krácena na 20 000,- Kč.
Položka je krácená na nulu. Není jasné, k čemu je
tato položka určena, jak žadatel dospěl k uvedené
kumulativní částce, jak je provázaná v KA, kdo, kde
a proč bude ubytován.
Krácení zařízení a vybavení na 1,63 ks vzhledem k
součtu úvazků členů RT po krácení 1,63 úvazků.
Krácení zařízení a vybavení na 1,63 ks vzhledem k
součtu úvazků členů RT po krácení 1,63 úvazků.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 198 952,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

68

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006595

Žadatel

MAS Nad Prahou o.p.s.

Název projektu

Komunitní plánování sociálních služeb v MAS Nad Prahou
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Požadovaná podpora (Kč)

3 305 350,00

Body z věcného hodnocení

61,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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




Do KA "Informování a zapojování účastníků procesu plánování" žadatel doplní informace k
Informačnímu systému (položka rozpočtu 1.1.4.5 Elektronické informační systémy). Doplněný popis
bude obsahovat informace, co přesně informační systém zahrnuje.
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

1.1.1.1.1

Koordinátor CS Neratovice

173 664,00

260 496,00

1.1.1.1.2

Koordinátor CS Líbeznice

173 664,00

260 496,00

1.1.1.1.3

Koordinátor CS - Odolena
Voda

173 664,00

260 496,00

1.1.1.3.1

Vedoucí pracovní skupiny

172 800,00

172 800,00

Metodik pro komunitní
plánování

72 000,00

144 000,00

1.1.4.1

Odůvodnění
S ohledem na danou pozici není zřejmá
nezbytnost zapojení v úrovni 0,5 úvazku pouze
pro část území. Při porovnání s aktivitami se
úvazek snižuje na 0,3. Cena jednotky po
krácení činí 14 472,-.
S ohledem na danou pozici není zřejmá
nezbytnost zapojení v úrovni 0,5 úvazku pouze
pro část území. Při porovnání s aktivitami se
úvazek snižuje na 0,3. Cena jednotky po
krácení činí 14 472,-.
S ohledem na danou pozici není zřejmá
nezbytnost zapojení v úrovni 0,5 úvazku pouze
pro část území. Při porovnání s aktivitami se
úvazek snižuje na 0,3. Cena jednotky po
krácení činí 14 472,-.
Popsané zapojení vedoucích skupin není
dostatečně zřejmé, včetně frekvence zapojení.
Pokud vyjdeme z toho, že skupina se setká
odhadem 9x za projekt a na jedno setkání
budeme počítat max. 8 hodin, je celková částka
tvořena z 12 skupin x 8 hodin x 9 setkání x 200
Kč. Položka je nadhodnocená. Krácení položky
na polovinu. Cena jednotky po krácení činí
14 400,-.
Rozsah 360 hodin na území je nadhodnocen o
120 hod. s ohledem na území OPR Neratovice,
kde nyní proces probíhá ze strany obce a mělo
by skrze tým dojít k propojení. Krácení položky
v rozsahu 120 hodin. Počet jednotek po krácení
činí 240.

93

1.1.4.2

Publikace a školící
materiály

40 000,00

0,00

1.1.4.3

Odborné studie a analýzy

200 000,00

100 000,00

1.1.4.4

Konference a kurzy

105 000,00

115 000,00

1.1.4.5

Elektronické informační
systémy

30 000,00

30 000,00

Položka a její specifikace není v žádosti
dostatečně konkrétně popisem vymezena
(vyjma přílohy jednotkového rozpočtu, kdy je
obecně uvedeno) a nelze posoudit její
hospodárnost a nezbytnost. Položka je
neuznatelná v plné výši.
Není možné posoudit plánovaný rozsah
zpracovaných dokumentů, vyjma obecného
popisu v příloze jednot. rozpočtu. Nastavení
neumožňuje posoudit, jak byly ceny stanoveny,
zda jsou hospodárné. Snížení při porovnání s
aktivitami na 100 000,-.
Krácení položky o náklady na facilitaci jednání
pracovních skupin, náklad nenalezen v
přehledu nákladů u žádné KA, a o 1/2 nákladů
na odměny pro vedení fokus skupin (v
přehledu nákladů KA 2 je uvedena poloviční
částka, než je kalkulováno ve specifikaci
rozpočtu v příloze č. 5).
Položka a její specifikace není v žádosti
dostatečně konkrétně vymezena a nelze zcela
posoudit její hospodárnost a nezbytnost.
Položka je krácena na polovinu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 879 360,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

69

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006536

Žadatel

Místní akční skupina Opavsko z.s.

Název projektu

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb území Místní akční skupiny
Opavsko z.s.

Požadovaná podpora (Kč)

3 342 200,00

Body z věcného hodnocení

55,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7

94

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


Doplnit do žádosti tyto cílové skupiny včetně odpovídajícího popisu: Poskytovatelé a zadavatelé
sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování a
Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice.



Vzhledem k realizaci aktivity zaměřené na vzdělávání doplnit monitorovací indikátor 60000 s nulovou
hodnotou a odpovídajícím popisem.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

1.1.1.1.5

Popis položky

Odborný pracovník III.

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

468 000,00

0,00

Kráceno z důvodu naddimenzovaného
personálního zajištění projektu. Neodůvodněna
potřeba tří odborných pracovníků na 0,5 úvazku.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 757 200,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006551

Žadatel

Město Hodonín

Název projektu

Podpora procesu komunitního plánování a dalších navazujících činností
v ORP Hodonín

Požadovaná podpora (Kč)

2 077 900,00

Body z věcného hodnocení

55,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

ANO

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

6

95

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

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





Hodnota indikátoru 60000 bude snížena na cílovou hodnotu nula a popis hodnoty tohoto indikátoru
bude upraven. Do hodnoty indikátoru 60000 lze započítávat pouze vzdělávání.
Vzdělávací aktivity v KA 4 "Realizace vzdělávacích kurzů" zařazené do přímých nákladů projektu se
budou týkat pouze vzdělávání s tématikou komunitního plánování sociálních služeb.
Do vzdělávání je možné zařadit pouze osoby z organizační sktruktury komunitního plánování
sociálních služeb.
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

1.1.1.3.2

Vedoucí pracovní skupiny
Oblast péče o seniory

6 000,00

30 000,00

1.1.1.3.3

vedoucí pracovní skupiny
Oblast péče o rodinu,
děti a mládež

6 000,00

30 000,00

6 000,00

30 000,00

6 000,00

30 000,00

2 000,00

6 000,00

20 000,00

40 000,00

1.1.1.3.4

1.1.1.3.5

1.1.4.08

1.1.4.13

vedoucí pracovní skupiny
Oblast péče o zdravotně
postižené, duševně
nemocné
Vedoucí pracovní skupiny
Oblast péče o osoby
nepřizpůsobivé, v
problémech a krizi
Konference - lektorné

Veletrh sociálních služeb
(nájem, moderátor,
doprovodný program)

Odůvodnění
Popis náplně pracovní pozice neodpovídá
charakteristice pozice odborného garanta, ke
které byla pozice přiřazena. Krácení ceny
jednotky. Cena jednotky po krácení činí 250,-.
Popis náplně pracovní pozice neodpovídá
charakteristice pozice odborného garanta, ke
které byla pozice přiřazena. Krácení ceny
jednotky. Cena jednotky po krácení činí 250,-.
Popis náplně pracovní pozice neodpovídá
charakteristice pozice odborného garanta, ke
které byla pozice přiřazena. Krácení ceny
jednotky. Cena jednotky po krácení činí 250,-.
Popis náplně pracovní pozice neodpovídá
charakteristice pozice odborného garanta, ke
které byla pozice přiřazena. Krácení ceny
jednotky. Cena jednotky po krácení činí 250,-.
Nedostatečný popis položky, není přesně
zřejmé, kdo, co a v jakém rozsahu bude na
konferenci přednášet. Krácení položky o 1/4.
Cena jednotky po krácení činí 3 000,-.
Krácení položky o 1/3 z důvodu, že náklady na
doprovodný program nejsou uznatelným
výdajem přímých nákladů projektu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 020 400,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

71

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006585

Žadatel

Město Vsetín

Název projektu

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb a péče ORP Vsetín

Požadovaná podpora (Kč)

2 533 220,00

Body z věcného hodnocení

55,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování

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


Z projektové žádosti vyčlenit činnosti a aktivity, které se týkají zahraničních stáží - není efektivní
získávat zkušenosti v zahraničí pro tuto výzvu, i vzhledem k jinému legislativnímu prostředí, apod.



Z indikátoru MI 80500 vyčlenit analýzy a katalog sociálních služeb (nesplňuje definici indikátoru).




Revidovat indikátor MI 60000 vzhledem k vyčlenění aktivit týkajících se zahraničních stáží.
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

1.1.1.3.9

Koordinátor stáží

81 000,00

0,00

Zahraniční stáže nejsou řádně zdůvodněné
a pro danou výzvu se jeví jako neefektivní.

1.1.2.1.1

Cestovní náhrady RT v
rámci zahraničních stáží

55 800,00

0,00

Zahraniční stáže nejsou řádně zdůvodněné
a pro danou výzvu se jeví jako neefektivní.

1.1.4.11

Zajištění dopravy v
rámci zahraničních stáží

180 000,00

0,00

Zahraniční stáže nejsou řádně zdůvodněné
a pro danou výzvu se jeví jako neefektivní.

1.1.4.12

Zajištění ubytování v
rámci zahraničních stáží

207 000,00

0,00

Zahraniční stáže nejsou řádně zdůvodněné
a pro danou výzvu se jeví jako neefektivní.

1.1.6.2.1

Cestovní náhrady CS v
rámci zahraničních stáží

55 800,00

0,00

Zahraniční stáže nejsou řádně zdůvodněné
a pro danou výzvu se jeví jako neefektivní.

Grafická práce (KP,
katalog, leták)

40 000,00

25 000,00

100 000,00

100 000,00

45 000,00

15 000,00

1.1.4.05, 1.1.4.7,
1.1.4.9

1.1.4.1,
Analýzy
1.1.4.2,1.1.4.3,1.1.4.4

1.1.4.6

Komunitní plán-tisk

Nadhodnocená cena vzhledem k cenám
obvyklým (grafika tří produktů může
vycházet z jednoho vizuálu).
Krácení vzhledem k cenám srovnatelných
analýz (velikosti území dopadu projektu),
krácení je za všechny analýzy,
ponecháváme na žadateli, kolik finančních
prostředků stanoví na jakou analýzu.
Množství plánů k tisku kráceno na polovinu
vzhledem k velikosti ORP a existence plánu
v elektronické podobě, dále je snížena
jednotková cena vzhledem k cenám
obvyklým na 150Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 577 470,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

72

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006515

Žadatel

Královská stezka o.p.s.

Název projektu

Podpora procesu plánování sociálních služeb v ORP Světlá nad Sázavou

Požadovaná podpora (Kč)

3 692 362,50

Body z věcného hodnocení

53,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

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


Cílová hodnota MI 60000 není vysvětlená. Cílová hodnota MI 80500 je nastavená na 1, přičemž v KA
je popsáno vytvoření SPRSS i AP. Z důvodu nejasného nastavení hodnoty MI 60000 a MI 80500
provést revizi těchto monitorovacích indikátorů.



Z klíčové aktivity č. 5 vypustit zahraniční exkurzi pro nedostatečně zdůvodněnou potřebnost.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Krácení

Zůstatek na
položce

Koordinátor aktivit

186 528,00

746 112,00

1.1.2.1.

Zahraniční cesty místního
personálu

70 106,00

0,00

1.1.4.7

Lektorné (včetně přípravy
a cesty

13 980,00

60 020,00

1.1.6.2

Cestovné a ubytování

27 000,00

15 000,00

Položka

1.1.1.1.1.

Popis položky

Odůvodnění
Krácení položky na 0,8 úvazek, část pracovní
náplně koordinátora patří do NN
Položka je vymezena - nedostatečně
zdůvodněná aktivita, chybí zdůvodnění přínosu
zahraniční cesty pro proces tvorby plánu.
Cena za jednotku na položce je krácená na
6.002,- Kč/ks. Zdůvodnění: cestovní náklady
lektora jsou sníženy z 2000 Kč na workshop
(žadatel kalkuluje cca 320 km při náhradách
daných vyhláškou na rok 2017) na 602 Kč na
workshop (tj. 100 km/workshop). Výpočet
krácení: cena za 1 workshop: (6 hod. školení + 6
hod. příprava)*450,- Kč/hod. + 602,- Kč =
6.002,- Kč/workshop, cena celkem za 10
workshopů: 6.002,- Kč x 10 = 60.020,- Kč.
Položka je krácená na 15.000,- Kč. Část
cestovného, které připadá na RT, patří do NN.
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

3 320 345,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

73

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006516

Žadatel

Královská stezka o.p.s.

Název projektu

Podpora procesu plánování sociálních služeb v ORP Havlíčkův Brod

Požadovaná podpora (Kč)

3 996 677,50

Body z věcného hodnocení

53,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

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


Cílová hodnota MI 60000 není vysvětlená. Cílová hodnota MI 80500 je nastavená na 1, přičemž v KA
je popsáno vytvoření SPRSS i AP. Z důvodu nejasného nastavení hodnoty MI 60000 a MI 80500
provést revizi těchto monitorovacích indikátorů.



Z klíčové aktivity č. 5 vypustit zahraniční exkurzi pro nedostatečně zdůvodněnou potřebnost.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

1.1.1.1.1.

Koordinátor

1.1.1.1.3

Expert-úvazek 0,6

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

186 528,00

746 112,00

245 376,00

594 000,00

Krácení položky na 0,8 úvazek, část pracovní náplně
koordinátora patří do NN.
Cena za jednotku u pracovní pozice je krácená
ze 46.632,- Kč na 33.000,- Kč. Důvodem je, že
měsíční mzda vysoko přesahuje výši běžnou pro
pozici 24116 v regionu Vysočina (27 025 Kč/měs.)
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1.1.2.1.1

1.1.6.2

1.1.4.5

Exkurze

70 106,00

0,00

Cestovné a
ubytování

25 000,00

15 000,00

Lektorská činnost
(školení, příprava,
cesta)

13 980,00

60 020,00

Položka je vymezena. Nedostatečně zdůvodněná
aktivita, chybí zdůvodnění přínosu plánované
zahraniční cesty pro proces tvorby plánu.
Položka je krácená na 15.000,- Kč. Část cestovného,
které připadá na RT, patří do NN.
Položka je krácená na 60.020,- Kč. Zdůvodnění:
Cestovní náklady lektora jsou sníženy z 2000 Kč na
workshop (žadatel kalkuluje cca 320 km při
náhradách daných vyhláškou na rok 2017) na 602 Kč
na workshop (tj. 100 km/workshop).
Výpočet krácení: cena za 1 workshop: (6 hod.
školení + 6 hod. příprava)*450,- Kč/hod. + 602,- Kč =
6.002,- Kč/workshop, cena celkem za 10
workshopů: 6.002,- Kč x 10 = 60.020,- Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

3 320 440,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

74

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006538

Žadatel

Město Lovosice

Název projektu

Tvorba 4. Komunitního plánu péče města a ORP Lovosice na roky 20192021

Požadovaná podpora (Kč)

1 707 106,00

Body z věcného hodnocení

51,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

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


Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

1.1.3.2.2.1

Popis položky

Powerbanka

Krácení

640,00

Zůstatek na
položce

0,00

1.1.4.1

Sociodemografická
analýza SO ORP Lovosice

526 000,00

200 000,00

1.1.4.2

Grafické zpracování a tisk
4. KP

32 000,00

6 000,00

1.1.4.3

akreditovaný kurz

40 000,00

40 000,00

1.1.4.4

Neakreditované kurzy

8 000,00

6 000,00

1.1.4.5

Grafické zpracování a tisk
mapy sociálních služeb

25 000,00

40 000,00

Odůvodnění
Položka je krácena na nulu. Jedná se o zbytný
výdaj, nový mobilní telefon při běžném užití
svou výdrží obvykle dostačuje pro práci
koordinátora KPSS.
Položka je krácena na 200.000,- Kč. Náklady
neodpovídají běžné praxi a potřebnému
rozsahu SD analýzy. Krácení zohledňuje, že
žadatel do popisu SD analýzy uvedl také další
dílčí analýzy potřebné pro realizaci KPSS.
Položka je krácená na 6.000,- Kč. Výdaj je
nehospodárný. Jedná se o běžný dokument v
malém nákladu.
Položka je krácená na 40.000,- Kč. Kurz pro 4
osoby za uvedenou cenu je neefektivní.
Cena za jednotku je krácená na 3.000,- Kč.
Důvodem krácení je nadsazená cena, celkem se
jedná o 4h přímé práce.
Položka je krácená na 40.000,- Kč. Výdaj je
nehospodárný. Jedná se o běžný dokument v
malém nákladu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 066 000,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

75

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006599

Žadatel

Město Roudnice nad Labem

Název projektu

Komunitní plánování sociálních služeb ORP Roudnice nad Labem

Požadovaná podpora (Kč)

1 883 355,00

Body z věcného hodnocení

51,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE
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Počet přítomných členů / náhradníků
členů

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

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


Vzdělávací aktivity v KA 3 zařazené do přímých nákladů projektu se budou týkat pouze vzdělávání
s tématikou komunitního plánování SSL, bude doplněn počet účastníků a počet hodin vzdělávání
a workshopů. Obecná témata budou vyřazena (viz Výzva č. 63, část 4.1, bod 5. Vzdělávání účastníků
v procesu plánování).



Provést revizi cílové hodnoty a popisu indikátoru 60000. Do indikátoru je možné započítat pouze
účastníky vzdělávání. Do popisu doplnit počet hodin vzdělávání pro podpořené osoby (pouze osoby
z organizační struktury KP) a informace, v čem se budou vzdělávat.
Opravit cílovou hodnotu indikátoru 80500. Ponechat pouze Komunitní plán sociálních služeb OPR
Roudnice nad Labem 2021 - 2024 a Metodický manuál KPSS Roudnice nad Labem pro nové členy
a veřejnost a naopak vyčlenit Sociálně demografickou analýzu Roudnice nad Labem - jedná se
o podkladový materiál pro tvorbu KP.
Provedení krácení a úpravy rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:




Položka

1.1.1.2.1

1.1.1.2.2

Popis položky
Koordinátor procesu
komunitního plánování (32
hod/měsíc) [KA01 25%,
KA02 75%]
Koordinátor zapojení do
KPSS (16 hod/měsíc) [KA01
25%, KA04 75%]

Krácení

Zůstatek na položce

95 232,00

190 464,00

47 616,00

95 232,00

1.1.1.3.1

Vedoucí pracovní skupiny 1
(průměr 15 h/měsíc) [KA01
25%, KA02 75%]

161 640,00

90 000,00

1.1.1.3.2

Vedoucí pracovní skupiny 2
(průměr 15 h/měsíc) [KA01
25%, KA02 75%]

161 640,00

90 000,00

1.1.1.3.3

Metodik KPSS (průměr 10
hod /měsíc) [KA01 25%,
KA02 50%, KA03 25%]

79 680,00

88 080,00

2 250,00

2 750,00

24 000,00

80 000,00

1.1.3.2.2.1

1.1.4.1

Mobilní telefon pro potřeby
zaměstnanců projektu
[zejména KA02]
Vzdělávání aktérů
Komunitního plánování,
akreditované kurzy 4 /rok
[KA03]

Odůvodnění
Krácení počtu jednotek z 1 152 na 768 z důvodu
nesouladu počtu jednotek s délkou realizace
projektu (32 h/měs. x 24 měs. = 768 h).
Krácení počtu jednotek z 576 na 384 z důvodu
nesouladu počtu jednotek s délkou realizace
projektu (16 h/měs. x 24 měs. = 384 h).
Krácení počtu jednotek z 540 na 360. Počet
jednotek je krácen z důvodu nesouladu počtu
jednotek s délkou realizace projektu (15 h/měs. x
24 měs.= 360 h). Cena jednotky je krácena ze 466,na 250,- z důvodu nadhodnocení.
Krácení počtu jednotek z 540 na 360. Počet
jednotek je krácen z důvodu nesouladu počtu
jednotek s délkou realizace projektu (15 h/měs. x
24 měs.= 360 h). Cena jednotky je krácena ze 466,na 250,- z důvodu nadhodnocení.
Krácení počtu jednotek z 360 ne 240. Počet
jednotek je krácen z důvodu nesouladu počtu
jednotek s délkou realizace projektu (10 h/měs. x
24 měs.= 240 h). Cena jednotky je krácena ze 466,na 348,- na mzdu/plat obvyklé u pozice Metodik na
DPP.
Krácení počtu jednotek z 1 na 0,55, tj. do výše
celkového úvazku RT.
Krácení jednotkové ceny ze 13 000,- na 10 000,-.
Žadatel dostatečně nespecifikuje počet hodin
jednoho kurzu ani počet účastníků.
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1.1.4.3
1.1.4.4

1.1.4.6

Realizace odborného
workshopu (8 x 4 hodiny)
[KA03]

8 000,00

32 000,00

0,00

40 000,00

50 000,00

50 000,00

Katalog sociálních a blízkých
služeb, online [KA04]
Demografická studie lokality
včetně stavu a vývoje
potřebnosti sociálních
služeb v regionu [KA01]

Krácení položky. Při stanovení ceny a jednotky
navrhujeme úpravu tak, že počet jednotek má být
uveden v hodnotě 8 (8 workshopů) a jednotkovou
cenu za hodinu na max. 1 000 ,-, tedy 4 000 ,jednotková cena x 8 kurzů.
Úprava položky - záměna jednotkové ceny
a počtu jednotek.
Krácení jednotkové ceny na polovinu. S ohledem na
efektivitu a existenci odborné pozice metodika
KPSS a dalších odborných pozic a z důvodu
nedostatečné specifikace rozsahu studie je položka
nadhodnocená.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 095 782,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

76

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006567

Žadatel

Město Třinec

Název projektu

Plánování sociálních služeb města Třince

Požadovaná podpora (Kč)

1 522 125,00

Body z věcného hodnocení

50,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

104

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


Vyškrtnout činnosti, které nelze z pohledu definice partnerství partnerem vykonávat ( tj.
administrace projektu - dohlížení na plnění aktivit a naplňování identifikátorů, zpracování
monitorovacích zpráv).



U CS "Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb" doplnit konkrétní popis - strukturu, velikost,
charakter zapojení do projektu.



Doplnit do CS skupinu " Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené"
vzhledem k tomu, že tato CS bude zapojena do aktivit projektu.



Z KA „Vzdělávání členů cílové skupiny projektu“ vyčlenit akreditovaný kurz "Úvod do problematiky PR
pro sociální pracovníky" – nespadá do témat stanovené výzvou.



Revidovat indikátor MI 6000 - cílovou hodnotu nastavit v souladu s definicí bagatelní podpory - z
žádosti vyplývá, že nebude překročena bagatelní podpora.



Revidovat indikátor MI 80500, sociodemografickou analýzu je možné započítat pouze tehdy pokud
nebude pokladový materiál pro KPSS a bude splňovat definici tohoto indikátoru.



Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

1.1.1.3.2

Popis položky
Lektoři - akreditované
vzdělávání

1.1.4.1

Sociodemografická
analýza

1.1.3.1.1.1.

Nákup informačního
systému - software

Krácení

Zůstatek na položce

6 400,00

36 800,00

Kurz "Úvod do problematiky PR pro sociální
pracovníky" nemá souvislost s řešeným
problémem výzvy (počet jednotek bude 92).

100 000,00

50 000,00

Krácení vzhledem k cenám srovnatelných
analýz (velikosti území dopadu projektu).

300 000,00

Není dostatečně zdůvodněna potřebnost,
možnost částečné duplicity s informačním
systémem kraje, vzhledem k velikosti
územního dopadu je cena nadhodnocena.

180 000,00

Odůvodnění

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 164 125,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
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V.

Přehled projektů doporučených k financování:
Registrační číslo

1.

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Rozvoj procesu plánování sociálních
/16_063/0006594 služeb na území SO OÚORP Olomouc

Statutární město
Olomouc

3 386 950,00

2.

CZ.03.2.63/0.0/0.0
Komunitně plánujeme na Brandýsku
/16_063/0006597

MAS - Střední Polabí, z.s.

3 004 690,00

3.

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Podpora střednědobého plánování
/16_063/0006527 sociálních služeb Konicka

Charita Konice

1 579 195,00

4.

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Rozvoj komunitního plánování sociálních Centrum pro komunitní
/16_063/0006563 služeb na Horšovskotýnsku
práci západní Čechy

1 756 062,50

Aktualizace komunitního střednědobého
CZ.03.2.63/0.0/0.0
Centrum pro komunitní
plánu rozvoje sociálních služeb na
/16_063/0006564
práci západní Čechy
Rokycansku

1 891 437,50

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Komunitní plán sociálních služeb v rámci
Město Pohořelice
/16_063/0006541 ORP Pohořelice na období 2019 - 2021

1 012 584,38

Střednědobý plán rozvoje sociálních
CZ.03.2.63/0.0/0.0
Centrum pro komunitní
služeb města Beroun a spádového území
/16_063/0006548
práci střední Čechy
2019 - 2023

2 549 250,00

8.

CZ.03.2.63/0.0/0.0
KPSS na Otrokovicku
/16_063/0006592

město Otrokovice

1 816 575,00

9.

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Společné plánování udržitelné sítě
/16_063/0006590 sociálních služeb v Ostravě

Statutární město Ostrava

3 648 425,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Střednědobé plánování rozvoje
10. /16_063/0006530 sociálních služeb na SO ORP Litovel

Středisko rozvoje
sociálních služeb, o.p.s.

1 525 107,50

Tvorba Střednědobého plánu rozvoje
CZ.03.2.63/0.0/0.0
sociálních služeb a služeb navazujících
11. /16_063/0006535
města Třebíče 2019 - 2023

Město Třebíč

1 679 375,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Střednědobé plánování rozvoje
12. /16_063/0006549 sociálních služeb SO ORP Mohelnice

Středisko rozvoje
sociálních služeb, o.p.s.

1 531 857,50

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Rozvoj komunitního plánování sociálních Centrum pro komunitní
13. /16_063/0006565 služeb na Domažlicku
práci západní Čechy

1 820 875,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Vytvoření komunitního plánu na území
14. /16_063/0006588 ORP Luhačovice

Město Luhačovice

2 031 437,50

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Pokračování plánování sociálních služeb v
MAS VLTAVA, z.s.
15. /16_063/0006560 ORP Týn nad Vltavou

1 252 750,00

5.

6.

7.

Název projektu

Žadatel

Max. celkové
způsobilé výdaje
projektu v Kč

Č.
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Rozvoj a podpora procesů komunitního
CZ.03.2.63/0.0/0.0
plánování obce s rozšířenou působností Statutární město Most
16. /16_063/0006553
Most

1 868 462,50

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Komunitní plánování sociálních služeb v Dobrovolný svazek obcí
17. /16_063/0006570 DSO mikroregionu Moštěnka
mikroregionu Moštěnka

2 349 252,50

Podpora procesu plánování soc. služeb
CZ.03.2.63/0.0/0.0
ve správním obvodu s rozšířenou
18. /16_063/0006582
působností Kutná Hora

Město Kutná Hora

1 649 500,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Komunitní plán sociálních a návazných
19. /16_063/0006547 služeb Mikroregionu Polabí

Centrum pro komunitní
práci střední Čechy

2 554 000,00

Podpora procesu komunitního plánování
CZ.03.2.63/0.0/0.0
Centrum pro komunitní
sociálních a návazných služeb na území
20. /16_063/0006550
práci střední Čechy
ORP Benešov

2 539 950,00

Aktualizace komunitního plánu sociálních
CZ.03.2.63/0.0/0.0
Centrum pro komunitní
služeb města Hořovice a spádových obcí
21. /16_063/0006561
práci střední Čechy
na období 2020 - 2024

2 780 875,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Střednědobé plánování rozvoje
22. /16_063/0006528 sociálních služeb na Prostějovsku

Středisko rozvoje
sociálních služeb, o.p.s.

2 813 038,75

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Plán rozvoje sociálních služeb na území
23. /16_063/0006591 MAS Říčanska

MAS Říčansko o.p.s.

1 418 000,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Komunitní plánování sociálních služeb
24. /16_063/0006525 pro ORP Vimperk

SOS Šumavsko, z. ú.

1 798 225,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Komunitní plánování sociálních služeb
25. /16_063/0006526 pro ORP Strakonice

SOS Šumavsko, z. ú.

1 796 225,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Komunitní plánování rozvoje sociálních
26. /16_063/0006529 služeb pro ORP Písek

SOS Šumavsko, z. ú.

1 793 475,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Aktualizace procesu komunitního
Centrum pro komunitní
27. /16_063/0006555 plánování sociálních služeb v ORP Vyškov práci východní Morava

2 996 447,50

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Komunitní plánování sociálních služeb v Centrum pro komunitní
28. /16_063/0006557 DSO Mikroregion Hustopečsko
práci východní Morava

2 670 085,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Aktualizace procesu komunitního
Centrum pro komunitní
29. /16_063/0006559 plánování sociálních služeb v ORP Břeclav práci východní Morava

3 051 507,50

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Komunitní plánování sociálních služeb
30. /16_063/0006580 pro ORP Prachatice

SOS Šumavsko, z. ú.

1 831 475,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Plánování sociálních služeb na obecní
31. /16_063/0006501 úrovni v ORP Hlinsko

Místní akční skupina
Hlinecko, z. s.

1 834 050,00
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CZ.03.2.63/0.0/0.0 Komunitní plánování sociálních služeb na
Statutární město Zlín
32. /16_063/0006505 Zlínsku

1 924 433,75

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Střednědobý plán rozvoje sociálních
33. /16_063/0006552 služeb pro ORP Černošice

MĚSTO ČERNOŠICE

1 041 448,75

Aktualizace procesu komunitního
CZ.03.2.63/0.0/0.0
plánování sociálních služeb v ORP
34. /16_063/0006556
Bystřice pod Hostýnem

Centrum pro komunitní
práci východní Morava

2 608 187,50

Aktualizace procesu komunitního
CZ.03.2.63/0.0/0.0
plánování sociálních služeb v ORP
35. /16_063/0006558
Šternberk

Centrum pro komunitní
práci východní Morava

2 653 662,50

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Střednědobé plánování rozvoje
36. /16_063/0006572 sociálních služeb na Osoblažsku

Osoblažský cech, z.ú.

2 095 675,50

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Plánování sociálních služeb v ORP
37. /16_063/0006513 Pelhřimov

Místní akční skupina
Šipka, z. s.

2 448 500,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Střednědobý plán rozvoje sociálních
38. /16_063/0006539 služeb na území SO ORP Kaplice

Místní akční skupina
Pomalší o.p.s.

1 732 812,50

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Podpora komunitního plánování
39. /16_063/0006544 sociálních služeb v Brně

Statutární město Brno

3 084 850,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Plánování sociálních služeb na území
40. /16_063/0006598 MAS Podbrdsko, z.s.

MAS PODBRDSKO, z.s.

1 949 485,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Komunitní plán sociálních služeb ORP
41. /16_063/0006543 Vodňany

MAS Vodňanská ryba, z.s.

2 000 000,00

Tvorba Komunitního plánu rozvoje
CZ.03.2.63/0.0/0.0
sociálních a souvisejících služeb ORP
42. /16_063/0006566
Chomutov 2018 - 2021

Statutární město
Chomutov

2 068 636,88

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Komunitní plánování sociálních služeb na
MAS Český sever, z.s.
43. /16_063/0006534 Šluknovsku

1 948 500,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0
Sociální služby na Frýdlantsku společně
44. /16_063/0006489

MAS Frýdlantsko, z.s.

2 225 390,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Střednědobý plán rozvoje sociálních
45. /16_063/0006511 služeb na Uherskohradišťsku III

Město Uherské Hradiště

1 673 125,00

Efektivní systém plánování sociálních
CZ.03.2.63/0.0/0.0
služeb v Novém Jičíně prostřednictvím
46. /16_063/0006540
komunitního plánování II.

Město Nový Jičín

2 770 437,50

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Plánování sociálních služeb pro ORP
47. /16_063/0006562 Židlochovice

Místní akční skupina
Podbrněnsko, spolek

2 261 718,75
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CZ.03.2.63/0.0/0.0 Pokračování komunitního plánování
48. /16_063/0006568 sociálních služeb ORP Soběslav

Centrum pro komunitní
Práci Jižní Čechy

2 132 250,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Pokračování komunitního plánování
49. /16_063/0006569 sociálních služeb ORP Tábor

Centrum pro komunitní
Práci Jižní Čechy

2 448 875,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Pokračování komunitního plánování
Centrum pro komunitní
50. /16_063/0006571 sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec Práci Jižní Čechy

2 445 750,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Pokračování komunitního plánování
51. /16_063/0006573 sociálních služeb ORP Milevsko

Centrum pro komunitní
Práci Jižní Čechy

1 822 875,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Pokračování komunitního plánování
52. /16_063/0006574 sociálních služeb ORP Dačice

Centrum pro komunitní
Práci Jižní Čechy

1 821 375,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Pokračování komunitního plánování
53. /16_063/0006575 sociálních služeb ORP Blatná

Centrum pro komunitní
Práci Jižní Čechy

1 817 750,00

Aktualizace Střednědobého plánu
CZ.03.2.63/0.0/0.0
rozvoje sociálních služeb regionu Brdy54. /16_063/0006593
Vltava

Brdy - Vltava o.p.s.

2 102 455,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad
55. /16_063/0006583 Labem 2018 - 2021

Statutární město Ústí nad
Labem

1 214 625,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Komunitní plánování sociálních služeb na
Město Kroměříž
56. /16_063/0006520 Kroměřížsku 2018-2019

2 000 625,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0
SVAZEK OBCÍ
Sociální služby na Novoborsku bez bariér
57. /16_063/0006546
NOVOBORSKA

1 225 250,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0
Sociální služby v ORP Mladá Boleslav
58. /16_063/0006602

1 701 825,00

MAS Boleslavsko z.ú.

Komunitní plánování rozvoje sociálních
CZ.03.2.63/0.0/0.0
služeb na území ORP Trhové Sviny 2018- Jihočeská rozvojová o.p.s.
59. /16_063/0006531
2020

1 492 268,75

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Plánování rozvoje sociálních služeb na
60. /16_063/0006533 území ORP Český Krumlov 2018 - 2020

Jihočeská rozvojová o.p.s.

1 409 493,75

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Komunitní plán sociálních služeb v ORP
61. /16_063/0006578 Humpolec

Společnost pro rozvoj
Humpolecka, z.s.

1 999 075,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Plánování rozvoje sociálních služeb na
62. /16_063/0006586 území ORP Vysoké Mýto 2019 - 2021

Jihočeská rozvojová o.p.s.

1 597 743,75

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Komunitní plánování sociálních služeb na
Město Český Brod
63. /16_063/0006587 území ORP Český Brod

2 713 350,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Plánování rozvoje sociálních služeb v ORP
Jihočeská rozvojová o.p.s.
64. /16_063/0006589 Třeboň 2019 - 2021

1 315 868,75
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Podpora procesu komunitního plánování
CZ.03.2.63/0.0/0.0
MAS Vizovicko a
sociálních služeb na Vizovicku a
65. /16_063/0006532
Slušovicko, o.p.s.
Slušovicku

2 535 968,75

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Plánování rozvoje sociálních služeb na
66. /16_063/0006600 území MAS SKCH

MAS Skutečsko,
Košumbersko a
Chrastecko, z.s.

2 041 500,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0
Sociální služby v SOH
67. /16_063/0006500

Institut komunitního
rozvoje, z.s.

2 198 952,50

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Komunitní plánování sociálních služeb v
MAS Nad Prahou o.p.s.
68. /16_063/0006595 MAS Nad Prahou

1 879 360,00

Střednědobý plán rozvoje sociálních
CZ.03.2.63/0.0/0.0
služeb území Místní akční skupiny
69. /16_063/0006536
Opavsko z.s.

2 757 200,00

Místní akční skupina
Opavsko z.s.

Podpora procesu komunitního plánování
CZ.03.2.63/0.0/0.0
a dalších navazujících činností v ORP
Město Hodonín
70. /16_063/0006551
Hodonín

2 020 400,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Aktualizace Komunitního plánu sociálních
Město Vsetín
71. /16_063/0006585 služeb a péče ORP Vsetín

1 577 470,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Podpora procesu plánování sociálních
72. /16_063/0006515 služeb v ORP Světlá nad Sázavou

Královská stezka o.p.s.

3 320 345,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Podpora procesu plánování sociálních
73. /16_063/0006516 služeb v ORP Havlíčkův Brod

Královská stezka o.p.s.

3 320 440,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Tvorba 4. Komunitního plánu péče města
Město Lovosice
74. /16_063/0006538 a ORP Lovosice na roky 2019-2021

1 066 000,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Komunitní plánování sociálních služeb
75. /16_063/0006599 ORP Roudnice nad Labem

1 095 782,50

Město Roudnice nad
Labem

CZ.03.2.63/0.0/0.0
Plánování sociálních služeb města Třince Město Třinec
76. /16_063/0006567

VI.

1 164 125,00

Přílohy:


Prezenční listina / prezenční listiny
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