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

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_16_064

Vyhlašovatel

MPSV ČR, odbor realizace programů ESFsociální začleňování

Název investiční priority

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

Alokace na výzvu v Kč

400 000 000,00 Kč

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

Rezerva alokace nebyla stanovena

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

400 000 000,00 Kč

II.

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

2

Počet členů výběrové komise

1. den – 9, 2. den - 9

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

10. 5. 2017

Čas jednání (od – do)

9:00 – 17:00

Místo jednání

MPSV, Kartouzská 4, Praha 5

Předsedající jednání

Ing. Šárka Müllerová

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

11. 5. 2017

Čas jednání (od – do)

9:00 – 17:00

Místo jednání

MPSV, Kartouzská 4, Praha 5

Předsedající jednání

Ing. Šárka Müllerová

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

III.

Záznam o školení členů / náhradníků členů výběrové komise

V úvodu jednání výběrové komise (dále VK) proběhlo školení přítomných členů a náhradníků členů
výběrové komise zaměřené na jejich práva a povinnosti, nestrannost, způsob rozhodování o výběru
projektů vhodných pro financování, vedení průkazné evidence o procesu výběru, dále představení
dané výzvy a řešení možných problémů.
Datum a místo konání školení: 10. 5. 2017 9:10 hod. MPSV, Kartouzská 4, Praha 5
Osoba, která školení provedla: Ing. Šárka Müllerová
Seznam školených osob:
Mgr. Jitka Modlitbová, Mgr. Veronika Himlová,
Mgr. Markéta Benešová, MA., Mgr. Kamila Špejrová, Mgr. Marcela
Šrámková, Josef Bezdíček, Martin Martínek, M. A.
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Individuální školení pro členy a náhradníky členů výběrové komise, kteří nebyli přítomni v době
zahájení 1. dne jednání výběrové komise, proběhlo:
Datum a místo konání školení: 11. 5. 2017 9:00 hod. MPSV, Kartouzská 4, Praha 5
Osoba, která školení provedla: Š. Müllerová
Seznam školených osob:
Mgr. Andrea Faltysová

IV.

Závěry z projednávání žádostí:

Informace o žádosti
1
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

1
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006413
Český svaz žen z.s.
CÍL - cílevědomé investice pro lepší život na Vysočině
8 937 382,50 Kč
98,13
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Výsledek hlasování

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
 Podmínka VK pro realizaci projektu : navýšit MI 6 00 00 (Celkový počet účastníků) na hodnotu
80.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
2
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

1
2

Projekt doporučený k financování
8 937 382,50 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

2
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006358
Společnost Podané ruce o.p.s.
REPLAY (Práce hrou)
8 152 500,00 Kč
96,88
Ne

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Výsledek hlasování

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 Projekt je doporučen k financování s upozorněním žadateli, že není možné zřizovat tréninková
místa ve vlastní organizaci na činnosti úklid, opravy, údržba, atp.
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Projekt doporučený k financování
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
3
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

8 152 500,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře

3
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006365
Rodina u nás, o.s.
Společná šance II.
5 500 427,50 Kč
95
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Výsledek hlasování

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Projekt doporučený k financování
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

3

5 500 427,50 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Informace o žádosti
4
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006424
Attavena, o.p.s.
V jednom kole II
14 981 178,00 Kč
94,38
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Výsledek hlasování

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
 Projekt je doporučen k financování s upozorněním žadateli, že činnosti v rámci tréninkových
míst, které by spadaly do nepřímých nákladů, nelze proplatit z přímých nákladů.
Závěr:
Projekt doporučený k financování
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
5
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

14 981 178,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

5
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006435
Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.
S naší podporou na trh práce
3 933 000,00 Kč
93,75
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)
Pro
9

Proti
0

Zdrželo se
0

Stanovisko výběrové komise a
jeho odůvodnění

4
5

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
 Projekt je doporučen k financování s upozorněním žadateli, že tréninková místa zaměřená na
údržbářské a úklidové práce apod. v organizaci žadatele nelze hradit z přímých nákladů
projektu.
Závěr
Projekt doporučený k financování
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
6
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

3 933 000,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

6
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006422
Magdaléna, o.p.s.
Rodina - klíč k úspěchu
6 000 501,20 Kč
93,75
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Výsledek hlasování

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Projekt doporučený k financování
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
7
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel

6
7

6 000 501,20 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním.

7
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006372
Nejste sami - mobilní hospic, z.ú.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

"Doprovázení přes hranici" (mobilní tým pro neformální
pečovatele na Olomoucku)
1 990 250,00 Kč
92,5
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Výsledek hlasování

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Projekt doporučený k financování
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
8
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

1 990 250,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

8
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006395
Společnost Podané ruce o.p.s.
"Podané ruce na cestě k udržitelnému bydlení"
5 031 375,00 Kč
92,5
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Výsledek hlasování

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

1.1.3.2.2.03 dataprojektor 29 000,00
Krácení celkem


8

Krácení VK

16 900,00

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

12 100,00

Není zdůvodněno využití
stacionárního dataprojektoru,
krácení na běžný typ
dataprojektoru.

16 900,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Projekt doporučený k financování
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
9
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5 010 250,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

9.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006335
Charita Zábřeh
Podpora pečujících osob v regionu ORP Mohelnice a Zábřeh
7 225 500,00 Kč
92,5
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Výsledek hlasování

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování
Maximální celkové způsobilé
7 225 500,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.
Informace o žádosti
10
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
9

10.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006293
LEADER ACADEMY o.p.s.
(NE)POVALEČ
5 049 575,00 KČ
91,88
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

.

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

10
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Výsledek hlasování

Pro

Proti

9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

0

Zdrželo
se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK doporučuje projekt k podpoře za podmínky navýšení MI 6 00 00 na hodnotu 60 účastníků
vzhledem k výši požadované dotace.
Závěr
Projekt doporučený k financování
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
11
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5 049 575,00 KČ
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

11
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006235
Město Kraslice
Prevence ztráty bydlení a sociální práce zaměřená na
zplnomocňování a participaci cílové skupiny na rozhodování v
oblasti bydlení
4 086 802,50 Kč
91,88
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Výsledek hlasování

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a
výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Projekt doporučený k financování
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
12
Pořadové číslo
Registrační číslo

11
12

4 086 802,50 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

12
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006436

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
.
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

Lomikámen, z.ú.
S Lomikamenem úspěšně na trh práce
6 933 500,00 Kč
91,88
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Výsledek hlasování

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

1.1.1.1.1

Odborný garant
projektu koordinátor
zapojení CS

Rozpočet

1 688 400,00

Krácení celkem

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

844 200,00

VK krátí položku, jejíž
některé činnosti patří
do nepřímých nákladů,
na polovinu.

844 200,00

844 200,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a
výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Projekt doporučený k financování
Vhodný k financování


Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
13
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5 878 250,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

13
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006378
HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú.
Preventivní profesionální práce s rodiči v rodinách ohrožených
sociálním vyloučením a sociální patologií
4 323 467,50 Kč
91,25
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Výsledek hlasování

13

Proti
0

Zdrželo se
0

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK doporučuje projekt k podpoře s podmínkou, že činnosti podpořené z projektu, nesmí být
duplicitně financovány z jiných dotačních zdrojů.
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Projekt doporučený k financování
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 323 467,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
14
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

14
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006263
Město Rotava
Asistenti prevence kriminality ve městě Rotava
5 020 950,00 Kč
90,63
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Výsledek hlasování

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následující úpravou rozpočtu a připomínkami:

14

Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

1.1.6.5.1

Stejnokroje
APK - zimní i
letní
provedení
včetně nápisů
APK a
domovenek

80 000,00

80 000,00

0,00

VK: převést do kapitoly
1.1.3.2.3 Spotřební materiál

1.1.6.5.2

Pomůcky pro
APK - brašny,
taktické
svítilny,
reflexní vesty,
stavěcí
terčíky…

8 000,00

8 000,00

0,00

VK: převést do kapitoly
1.1.3.2.3 Spotřební materiál

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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1.1.6.5.3

1.1.6.5.4

1.1.3.2.3.1

1.1.3.2.3.2

1.1.3.2.2.7

1.1.3.2.2.8

Mobilní
telefon pro
výkon služby
APK
Digitální
fotoaparát
pro výkon
služby APK
Stejnokroje
APK - zimní i
letní
provedení
včetně nápisů
APK a
domovenek
Pomůcky pro
APK - brašny,
taktické
svítilny,
reflexní vesty,
stavěcí
terčíky…
Mobilní
telefon pro
výkon služby
APK
Digitální
fotoaparát
pro výkon
služby APK

4 000,00

4 000,00

0,00

VK: převést do kapitoly
1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný
majetek

6 000,00

6 000,00

0,00

VK: převést do kapitoly
1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný
majetek

0,00

-80 000,00

80 000,00

VK: převedeno z položky
1.1.6.5.1

0,00

-8 000,00

8 000,00

VK: převedeno z položky
1.1.6.5.2

0,00

-4 000,00

4 000,00

VK: převedeno z položky
1.1.6.5.3

0,00

-6 000,00

6 000,00

VK: převedeno z položky
1.1.6.5.4

Krácení celkem



0,00
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů - nastavit MI 6 00 00
(Celkový počet účastníků) na hodnotu 4; MI 6 70 01 (Kapacita podpořených služeb) na
hodnotu 4 a MI 6 70 10 (Využívání podpořených služeb) na hodnotu 50.

Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
15
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
15

Projekt doporučený k financování
5 020 950,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

15
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006450
Attavena, o.p.s.
Fénix II
5 283 637,50 Kč
90,63

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Strana: 11 z 114

Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Zdrželo se
0

Proti
0

Výsledek hlasování

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování
Maximální celkové způsobilé
5 283 637,50 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.
Informace o žádosti
16
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

16
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006355
Spolek pro integraci
Komunitní centrum Spolku pro integraci
1 999 943,75 Kč
89,38
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Výsledek hlasování

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

hračky do
1.1.3.2.3.3 otevřeného
klubu /set/

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

1 850,00

1 850,00

0,00

Neuznatelný výdaj (výzva
nepodporuje děti jako cílovou
skupinu)

Krácení celkem

1 850,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů. (MI 6 25 00 na 0
osob).
Závěr
Projekt doporučený k financování
Vhodný k financování



Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
16

1 997 631,25 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
17
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

s doplněním.

17
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006344
Masopust, z.s.
Je mi líp a něco pro to dělám
4 655 043,75 Kč
89,38
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Výsledek hlasování

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

1.1.1.1.1

Koordinátorka
aktivit pro CS 0,75 úvazku

756 000,00

369 000,00

387 000,00

1.1.1.1.2

Terapeutka 1.úv. - vedoucí
klubu

912 000,00

38 000,00

874 000,00

1.1.1.1.3

Terapeutka - 1
úv

912 000,00

475 000,00

437 000,00

1.1.4.8

Cestovní
náhrady pro
lektory

2 000,00

2 000,00

0,00

1.1.7.1

Skříň policová
vysoká s dveřmi

11 000,00

11 000,00

0,00

1.1.3.2.2.14

Skříň policová
vysoká s dveřmi

0,00

-11 000,00

11 000,00

Krácení celkem



17

Rozpočet

Odůvodnění
VK krátí z 0,75 úvazku na
max. 0,4 úvazku z PN na
23 měsíců, neboť činnosti
koordinátorky jsou z části
činnostmi organizačními
spadajícími do nepřímých
nákladů
VK krátí o 38 000, tj. o 1
měsíc realizace projektu, v
rámci KA 1 nevykonává
terapeut práci s CS, podílí
se na jejím organizačním
zajištění.
VK krátí pozici na 0,5
úvazku z důvodu
nadbytečnosti a zároveň o
1 měsíc realizace, neboť
v rámci KA1 nevykonává
terapeut práci s CS.
VK krátí položku v přímých
nákladech v celém
rozsahu, patří do NN.
VK provádí dle pravidel
OPZ přesun položky do
správné kapitoly.
Přesun z kapitoly 1.1.7.

884 000,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů .

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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VK doporučuje k podpoře za výše uvedeného krácení a úpravy rozpočtu (přesun pol. Skříň
1.1.7.1 do adekvátní položky)
Závěr
Projekt doporučený k financování
Vhodný k financování



Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
18
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

3 550 043,75 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

18
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006407
CEDR - komunitní spolek
Komunitně v Jiříkově
2 306 676,25 Kč
88,13
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Výsledek hlasování

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
 VK požaduje doplnění indikátoru 6 70 01 - kapacita podpořených služeb.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování
Maximální celkové způsobilé
2 306 676,25 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.
Informace o žádosti
19
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

18
19

19
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006397
Meridiem o.p.s.
Vzdělávání neformálních pečovatelů pečujících o vážně
nemocné děti II.
11 462 965,68 Kč
88,13
Ne

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
.
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Výsledek hlasování

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

1.1.1.1.5

Lektor pro
integraci

1.1.1.2.1

lektor onkologie

1.1.1.2.2

Lektor poruchy
hybnosti

1.1.1.2.3

Lektor epilepsie

1.1.1.2.4

Lektor cystická
fibróza

1.1.4.1

Pronájem
prostor pro
školení a
networking

1.1.4.2

Pronájem
prostor pro
individuální
konzultace

1.1.6.3.2

Příspěvek
na hlídání
KA02

1.1.6.3.3

Příspěvek
na hlídání
KA03

1.1.6.2.1

Příspěvek
na
cestovné KA2

Rozpočet

2 596 119,68

164 398,08

300 907,20

601 814,40

82 199,04

1 139 820,00

827 640,00

1 083 600,00

410 400,00

54 180,00

Krácení VK

519 223,94

32 879,62

60 181,44

120 362,88

16 439,80

227 964,00

165 528,00

216 720,00

82 080,00

10 836,00

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

2 076 895,74

Z důvodu nadhodnoceného
počtu seminářů a nízkého
počtu podpořených osob
krácení položky o 20%.

131 518,46

Z důvodu nadhodnoceného
počtu seminářů a nízkého
počtu podpořených osob
krácení položky o 20%.

240 725,76

Z důvodu nadhodnoceného
počtu seminářů a nízkého
počtu podpořených osob
krácení položky o 20%.

481 451,52

Z důvodu nadhodnoceného
počtu seminářů a nízkého
počtu podpořených osob
krácení položky o 20%.

65 759,24

Z důvodu nadhodnoceného
počtu seminářů a nízkého
počtu podpořených osob
krácení položky o 20%.

911 856,00

Z důvodu nadhodnoceného
počtu seminářů a nízkého
počtu podpořených osob
krácení položky o 20%.

662 112,00

Z důvodu nadhodnoceného
počtu seminářů a nízkého
počtu podpořených osob
krácení položky o 20%.

866 880,00

Z důvodu nadhodnoceného
počtu seminářů a nízkého
počtu podpořených osob
krácení položky o 20%.

328 320,00

Z důvodu nadhodnoceného
počtu seminářů a nízkého
počtu podpořených osob
krácení položky o 20%.

43 344,00

Z důvodu nadhodnoceného
počtu seminářů a nízkého
počtu podpořených osob
krácení položky o 20%.

Strana: 15 z 114

1.1.6.2.2

1.1.1.1.4

Příspěvek
na
cestovné KA3

Evaluátor

109 440,00

21 888,00

510 000,00

Krácení celkem

87 552,00

340 000,00

Z důvodu nadhodnoceného
počtu seminářů a nízkého
počtu podpořených osob
krácení položky o 20%.

170 000,00

Krácení z 0,3 na 0,1 úv.
Pozice není dostatečně
odůvodněna. Vzhledem k
náplni práce je
nadhodnocená.

1 814 103,68 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Projekt doporučený k financování
Vhodný k financování


Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

9 195 336,08 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
20
Pořadové číslo

20

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006292

Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.
Lépe slyšet, lépe žít II.
2 368 726,25 Kč
88,13
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
Proti
Zdrželo se
9
0
0
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Výsledek hlasování

Položka

Popis

1.1.1.2.4

Interní lektor/-ka
(specialista),
jedná se o 690
hodin x 536,- Kč,
návrh snížení
počtu hodin na
max. 483 hodin

Krácení celkem



20

Rozpočet

369 840,00

Krácení VK

110 952,00

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

258 888,00

VK doporučuje krácení z
důvodu nadhodnocení
počtu hodin přípravy
lektora na opakující se typy
kurzů v rámci KA, krácení
z 690 hod. na 483 hod.,
tedy o 207 hodin.

110 952,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
21
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

Projekt doporučený k financování
2 230 036,25 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

21
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006267
Město Moravské Budějovice
Sociální začleňování na Moravskobudějovicku
3 121 300,00 Kč
88,13
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
Proti
Zdrželo se
9
0
0
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
 Projekt je doporučen k financování s upozorněním žadateli na nutnost doplnit do žádosti
relevantní informace k výběrovému řízení na zakázku Nákup sociálně návazných služeb.
Závěr
Projekt doporučený k financování
Vhodný k financování
Výsledek hlasování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
22
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
21
22

3 121 300,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

22
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006465
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
Náš společný kraj
5 133 912,50 Kč
88,13
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
.
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Výsledek hlasování

Zdrželo se
0

Proti
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

1.1.3.2.3.1

Papír pro tisk
učebních
materiálů a
pomůcek pro CS
aj. spotřební
materiál pro CS

1.1.3.2.3.2

Tonery pro tisk
učebních
materiálů a
pomůcek pro CS

1.1.4.1

1.1.4.2

1.1.4.4

Grafik (welcome
packs, letáky,
plakáty, výstupy)

Profesionální tisk
(welcome packs,
letáky, plakáty,
výstupy)

Odměny
spolupracujícím
subjektům

Krácení celkem



Rozpočet

18 000,00

21 600,00

80 000,00

80 000,00

30 000,00

Krácení VK

18 000,00

21 600,00

60 000,00

50 000,00

30 000,00

Zůstatek
na položce
VK

0,00

0,00

20 000,00

30 000,00

0,00

Odůvodnění
VK krátí celý výdaj, dle
pravidel OPZ patří
náklady na nákup
papírů, bloků a
psacích a jiných
potřeb, byť pro CS,
mezi NN.
VK krátí celý výdaj.
Tonery pro tisk
učebních materiálů
patří do NN.
Výše nákladu není
zdůvodněna, způsob
výpočtu není popsán,
není uveden rozsah
materiálů ani
dostatečně popsáno
jejich určení a využití.
VK krátí 60 tis. Kč a
ponechává 20tis. v
PN. Další náklady
doporučuje hradit z
NN.
Výše nákladu není
zdůvodněna, způsob
výpočtu není popsán,
není uveden rozsah
materiálů ani
dostatečně popsáno
jejich určení a využití.
VK ponechala 30tis. v
PN, další náklady
doporučuje hradit z
NN.
VK rozhodla o
nezpůsobilosti nákladu
- není jasné na co
konkrétně a pro koho
jsou prostředky
určeny.

179 600,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
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VK navrhuje zrušit položku Jiné peněžní příjmy ve výši 50.000,- Kč, jelikož z popisu není
zřejmé, o jaké příjmy se jedná a s jakou aktivitou projektu souvisí. Pokud příjemce bude
generovat příjmy nahodile, lze tak učinit až v průběhu realizace projektu a řádně zdůvodnit.
Závěr
Projekt doporučený k financování
Vhodný k financování


Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
23
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4 909 412,50 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

23
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006276
RATOLEST BRNO, z.s.
Z kruhu ven
3 972 600,00 Kč
86,88
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Zdrželo se
0

Proti
0

Výsledek hlasování

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

1.1.1.1.1

23

Popis

Psycholog/terapeut
- 1,0 úvazku

Rozpočet

1 302 480,00

Krácení VK

651 240,00

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

651 240,00

Kráceno z důvodu
nadhodnocení výše
úvazku pozice vzhledem
k realizovaným
činnostem a výstupům
projektu a také
vzhledem k identifikaci
činností spadajících
svým charakterem do
NN z úvazku 1,0 na 0,5
úvazku/měs.

.
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1.1.1.1.2

Sociální pracovník
- 0,5

1.1.3.2.2.2

Tablet

578 880,00

347 328,00

6 050,00

Krácení celkem

3 932,50

231 552,00

Kráceno z důvodu
nadhodnocení výše
úvazku vzhledem k
realizovaným činnostem
a výstupům projektu a
také vzhledem k
identifikaci činností
spadajících svým
charakterem do NN z
úvazku 0,5 na 0,2
úvazku/měs.

2 117,50

Kráceno na
0,35/jednotek zařízení
vzhledem ke krácení
úvazků realizačního
týmu.

1 002 500,50 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Projekt doporučený k financování
Vhodný k financování


Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
24
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

2 719 474,38 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

24
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006270
Česká asociace paraplegiků – CZEPA
Peer mentoring- aktivizační program pro vozíčkáře s poraněním
míchy a jejich pečující
8 219 800,00 Kč
86,25
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Výsledek hlasování

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů (žadatel převede 150
osob z indikátoru 6 70 10 do MI 6 00 00).

24

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt doporučený k financování
8 219 800,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
25
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel

25
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006452
Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z. s.

Název projektu

Nejste sami!

Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5 106 250,00 Kč
86,25
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Výsledek hlasování

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
 VK požaduje navýšení indikátoru 6 00 00 na 55 osob.
Závěr
Projekt doporučený k financování
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 106 250,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
26

Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)

25
26

26
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006433
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.
Podpora neformálních pečovatelů duševně nemocných Vykročení ze začarovaného kruhu
8 396 512,50 Kč

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

85,63
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Výsledek hlasování

Zdrželo se
0

Proti
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

1.1.2.1.01

Ubytování pro experty
účastnící se zahraniční
konference (2 experti; 3
noci; KA 6)

1.1.2.1.02

Ubytování pro experty
účastnící se konference
v Hamburku (2 experti; 3
noci; KA 7)

1.1.2.1.03

Letenka pro experty
účastnící se
zahraničních stáží (3
osoby; KA 5)

1.1.2.1.04

Letenka pro experty
účastnící se zahraniční
konference (2 experti;
KA 6)

1.1.2.1.05

Letenka pro experty
účastnící se zahraniční
konference v Hamburku
(2 experti; KA 7)

1.1.2.1.06

1.1.2.1.07

Zahraniční stravné pro
experty účastnící se
zahraničních stáží
(Amsterdam a Terst; 2
experti; 5 dnů; KA 5)
Zahraniční stravné pro
experta účastnícího se
zahraniční stáže
(Kajaani; 1 expert; 5
dnů; KA 5)

1.1.2.1.08

Zahraniční stravné pro
experty účastnící se
zahraniční konference (2
experti; 4 dny; KA 6)

1.1.2.1.09

Zahraniční stravné pro
experty účastnící se
zahraniční konference v
Hamburku (2 experti; 4
dny; KA 7)

Rozpočet

18 000,00

18 000,00

21 000,00

12 000,00

10 000,00

12 150,00

6 750,00

9 720,00

9 720,00

Krácení VK

18 000,00

18 000,00

21 000,00

12 000,00

10 000,00

12 150,00

6 750,00

9 720,00

9 720,00

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

0,00

Kráceno z
důvodu
neefektivnosti a
nehospodárnosti

0,00

Kráceno z
důvodu
neefektivnosti a
nehospodárnosti

0,00

Kráceno z
důvodu
neefektivnosti a
nehospodárnosti

0,00

Kráceno z
důvodu
neefektivnosti a
nehospodárnosti

0,00

Kráceno z
důvodu
neefektivnosti a
nehospodárnosti

0,00

Kráceno z
důvodu
neefektivnosti a
nehospodárnosti

0,00

Kráceno z
důvodu
neefektivnosti a
nehospodárnosti

0,00

Kráceno z
důvodu
neefektivnosti a
nehospodárnosti

0,00

Kráceno z
důvodu
neefektivnosti a
nehospodárnosti
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1.1.2.1.10

Cestovní pojištění pro
experty účastnící se
zahraničních stáží (3
experti; 3 x 5 dnů; KA 5)

1.1.2.1.11

Ubytování pro experty
účastnící se
zahraničních stáží (3
osoby x6 nocí)

1.1.2.2.2

Per diem pro zahraniční
experty účastnící se
úvodního a závěrečného
setkání (2 x 3 osoby; KA
7 a KA 12)

1.1.4.18

Odměna zahraničním
organizacím za stáže
(KA 5)

1.1.4.19

Tlumočník na zahraniční
stáži vč. letenky a
ubytování (3 x 5denní
stáž; KA 5)

1.1.4.20

Konferenční poplatek za
zahraniční konferenci (2
experti + 2 peer
pečovatelé; KA 6)

1.1.4.21

Konferenční poplatek za
zahraniční konferenci v
Hamburku (2 experti; KA
7)

1.1.6.1.1

Tréninkové zaměstnání
peer pečovatelů (12
osob; 12 měsíců;
průměrně 0,5 úvazek, tj.
6 úvazků celkem)

1.1.6.2.04

Ubytován účastníků
zahraničních stáží (3x 5
osob x 6 nocí; KA 5)

1.1.6.2.05

Ubytování pro rod. přísl.
účastnící se zahraniční
konference (2 osoby; 3
noci; KA 6)

1.1.6.2.06

Letenka pro účastníky
zahraničních stáží (3 x 5
osob; KA 5)

915,00

54 000,00

74 520,00

30 000,00

105 000,00

28 000,00

18 900,00

2 373 408,00

270 000,00

18 000,00

105 000,00

915,00

54 000,00

37 260,00

30 000,00

105 000,00

28 000,00

18 900,00

1 186 704,00

270 000,00

18 000,00

105 000,00

0,00

Kráceno z
důvodu
neefektivnosti a
nehospodárnosti

0,00

Kráceno z
důvodu
neefektivnosti a
nehospodárnosti

37 260,00

Kráceno na
polovinu z
důvodu
neefektivnosti a
nehospodárnosti

0,00

Kráceno z
důvodu
neefektivnosti a
nehospodárnosti

0,00

Kráceno z
důvodu
neefektivnosti a
nehospodárnosti

0,00

Kráceno z
důvodu
neefektivnosti a
nehospodárnosti

0,00

Kráceno z
důvodu
neefektivnosti a
nehospodárnosti

1 186 704,00

Kráceno na
polovinu z
důvodu
neefektivnosti a
nehospodárnosti

0,00

Kráceno z
důvodu
neefektivnosti a
nehospodárnosti

0,00

Kráceno z
důvodu
neefektivnosti a
nehospodárnosti

0,00

Kráceno z
důvodu
neefektivnosti a
nehospodárnosti
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1.1.6.2.07

Letenka pro účastníky
zahraniční konference (2
peer pečovatelé; KA 6)

1.1.6.2.08

Zahraniční stravné pro
rod. přísl. účastnící se
zahraniční stáže
(Amsterdam a Terst; 2 x
5 osob; 5 dní; KA 5)

1.1.6.2.09

Zahraniční stravné pro
rod. přísl. účastnící se
zahraniční stáže
(Kajaani; 5 osob; 5 dní;
KA 5)

1.1.6.2.10

Zahraniční stravné pro
rod. přísl. účastnící se
zahraniční konference (2
osoby; 4 dny; KA 6)

1.1.6.2.11

Cestovní pojištění pro
rod. přísl. účastnící se
zahraničních stáží (15
osob; 15 x 5 dnů; KA 5)
Krácení celkem




12 000,00

12 000,00

60 750,00

60 750,00

33 750,00

33 750,00

9 720,00

9 720,00

4 575,00

4 575,00

0,00

Kráceno z
důvodu
neefektivnosti a
nehospodárnosti

0,00

Kráceno z
důvodu
neefektivnosti a
nehospodárnosti

0,00

Kráceno z
důvodu
neefektivnosti a
nehospodárnosti

0,00

Kráceno z
důvodu
neefektivnosti a
nehospodárnosti

0,00

Kráceno z
důvodu
neefektivnosti a
nehospodárnosti

2 091 914,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů
MI 6 70 01 - zvýšit na min. 60 vzhledem k popisu KA.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 781 620,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
27
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
27

27
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006451
DaR - Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s., zkratka společnosti:
DaR, o.p.s.
Rozvoj odborných služeb pro rodiny s dětmi v Pardubicích
2 924 627,50 Kč
85,63

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Výsledek hlasování

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
 VK požaduje doplnit MI 6 00 00 na hodnotu min. 1-2 účastníky na 1 rodinu.
 VK požaduje přehodnotit MI 6 70 01 nikoliv na počet úvazků, ale max. možný počet účastníků
tj. počet terapeutů x počet účastníků včetně dětí.
 VK požaduje opravit v přehledu nákladů u všech pozic rodinných terapeutů u KA1 na
15h/měsíc tak, aby to odpovídalo rozpočtu.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
28
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

2 924 627,50 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

28
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006425
Generace Care z.ú.
Generace - podpora pečujících
1 999 350,00 Kč
85,63
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Výsledek hlasování

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
 VK požaduje navýšení MI 6 70 01 vzhledem k popisu KA2 a počtu účastníků na 5.
Závěr
Projekt doporučený k financování
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

28

1 999 350,00 Kč

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Strana: 25 z 114

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
29
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

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

29
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006298
LEADER ACADEMY o.p.s.
INSPIRACE
4 081 287,50 Kč
84,38
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Výsledek hlasování

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Projekt doporučený k financování
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
30
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4 081 287,50 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

30
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006421
Magdaléna, o.p.s.
Tréninková místa pro aktivní uživatele návykových látek jako
součást komplexního přístupu adiktologických služeb
4 997 127,50 Kč
84,38
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Výsledek hlasování

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu:
29
30

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
.
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
 Projekt je doporučen k financování s upozorněním žadateli, že tréninková místa koncipovaná
jako údržbářské, a jiné obdobné náplně práce v organizaci žadatele nelze hradit z přímých
nákladů projektu.
Závěr
Projekt doporučený k financování
Vhodný k financování


Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
31
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4 997 127,50 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

31
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006444
EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
"Klíče pro rodinu" - koordinovaná spolupráce s rodinami a
institucemi
5 611 250,00 Kč
83,75
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Výsledek hlasování

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
 Projekt je doporučen k financování s upozorněním žadateli, že není možné hradit nákup energií
z přímých nákladů v položce nájmu.
Závěr
Projekt doporučený k financování
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé výdaje
5 611 250,00 Kč
projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

31

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

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Informace o žádosti
32
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

32
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006297
ZAHRADA 2000 z. s.
Návrat na trh práce - Jesenicko
5 128 837,50 Kč
83,13
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Výsledek hlasování

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Projekt doporučený k financování
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé výdaje
5 128 837,50 Kč
projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.
Informace o žádosti
33
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

33
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006348
Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.
Podpora migrantů při jejich začleňování na trh práce a do
společnosti
9 355 172,50 Kč
82,5
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
1

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

32
33

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
.
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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1.1.1.1.2

Odborný pracovník
Moravskoslezský
kraj

Krácení celkem



432 000,00

159 984,00

272 016,00

VK rozhodla o
sjednocení sazby se
všemi ostatními
odborníky z dalších
krajů, kráceno z ceny
za jednotku 12.000,- Kč
na 7.556,- Kč za měsíc.

159 984,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.

Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
34
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

Projekt doporučený k financování.
9 155 192,50 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním
34
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006278
Město Kutná Hora
Asistenti prevence kriminality v Kutné Hoře
4 616 800,00 Kč
81,25
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů - nastavit MI 6 00 00
(Celkový počet účastníků) na hodnotu 4 a MI 6 70 10 (Využívání podpořených služeb) na
hodnotu 50.
 VK doporučuje odstranit 1. list u Přílohy č. 004 - Harmonogram projektu, jelikož se informace
netýkají tohoto projektu.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
34

4 616 800,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Informace o žádosti
35
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

35
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006467
Město Kostelec nad Orlicí
Psychosociální podpora sociálně vyloučených rodin na
Kostelecku
2 848 125,00 Kč
81,25
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Zdrželo se
0

Proti
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

1.1.4.5

Letní tábory
zajistěné
společností
Šťastný domov
o.p.s Líšnice KA2

Rozpočet

Krácení VK

120 000,00

Krácení celkem

120 000,00

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

0,00

VK krátí z důvodu
nedostatečně popsané
práce s rodiči v době
zajištění LT. Není zřejmé,
jak se bude v této době
pracovat s rodiči, kteří jsou
cílovou skupinou.

120 000,00 Kč

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami :
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
 VK požaduje úpravu MI, především MI 6 70 01 - Kapacita - vzhledem k počtu účastníků v KA2.
 VK požaduje doplnit MI 6 70 10.
 VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování
Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
36
Pořadové číslo
Registrační číslo

35
36

2 698 125,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

36
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006461

.

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

MĚSTO BROUMOV
Podpora prevence kriminality a patologického chování ve
městě Broumov
2 198 375,00 Kč
81,25

Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
Proti
Zdrželo se
9
0
0
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

1.1.3.2.2.1

Notebook

21 500,00

6 500,00

15 000,00

VK: převést 6 500,00 na
položku 1.1.3.2.1.1
Kancelářský balík pro
notebook.

1.1.3.2.1.1

Kancelářský
balík pro
notebook

0,00

-6 500,00

6 500,00

VK: převedeno z položky
1.1.3.2.2.1

240 000,00

0,00

VK krátí celou položku. Nemá
návaznost na APK.

1.1.4.2

Realizace
kurzu "Využití
PC jako
240 000,00
nástroje pro
získání
zaměstnání"

Krácení celkem



240 000,00 Kč

VK ruší celou KA Podpora osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením
ohrožených – kurz VYUŽITÍ PC JAKO NÁSTROJE PRO ZÍSKÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ.

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a
výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů - nastavit MI
6 00 00 (Celkový počet účastníků) na hodnotu 2; MI 6 70 01 (Kapacita podpořených služeb)
na hodnotu 2 a MI 6 70 10 (Využívání podpořených služeb) na hodnotu 0.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování


Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
37
Pořadové číslo

37

1 898 375,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

37

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006229
VOLONTÉ CZECH, o.p.s.
VOL Šanci pro dlužníky
3 325 765,00 Kč
80,63
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
1

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

1.1.1.2.1

odborný
garant

1.1.4.7

výroba
interakt.
programu

Rozpočet

510 000,00

176 000,00

Krácení celkem

Krácení VK

42 600,00

176 000,00

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

467 400,00

VK doporučuje krácení z důvodu
překročení doporučené max.
hranice hod. sazby, kráceno
z 500,- Kč na 492,- Kč za hodinu
a zároveň VK krátí v souvislosti
s krácení položky Výroba
interaktivního programu
hodinovou dotaci na přípravu
interakt. programu (krácení 70h)

0,00

VK doporučuje krácení - není
dostatečně popsán přínos pro
CS v oblasti soc. začleňování,
určen pro širokou veřejnost, ne
pouze pro CS

218 600,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování


Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 052 515,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
38
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu

38

38
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006400
Meridiem o.p.s.
Podpora neformálních pečovatelů o děti s poruchami
senzorického vnímání

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

10 934 329,25Kč
80,63
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

1.1.1.1.2

1.1.1.1.3

Popis

Odborný
garant II.
(úvazek 0,1)

Odborný
garant III.
(úvazek 0,1)

1.1.1.1.4

Evaluátor
(úvazek 0,3)

1.1.1.1.5

Lektor pro
integraci

1.1.1.2.1

Lektor logoped

1.1.1.2.2

Lektor fyzioterapeut

Rozpočet

244 800,00

244 800,00

510 000,00

1 464 170,40

821 990,40

821 990,40

Krácení VK

244 800,00

244 800,00

340 000,00

292 834,08

164 398,08

164 398,08

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

0,00

Není dostatečně specifikována
nezbytnost této pozice s
ohledem na to, že je v týmu již
odborný garant I. Paušální
vymezení spolupráce pouze
pro garanci odbornosti postrádá
hospodárný a efektivní dopad.
Popis činnosti dostatečně
nevymezuje nezbytnost.

0,00

Není dostatečně specifikována
nezbytnost této pozice s
ohledem na to, že je v týmu již
odborný garant I. Paušální
vymezení spolupráce pouze
pro garanci odbornosti postrádá
hospodárný a efektivní dopad.
Popis činnosti dostatečně
nevymezuje nezbytnost.

170 000,00

Není dostatečně specifikována
nezbytnost rozsahu zapojení v
úrovni 0,3 úvazku. S ohledem
na obecný popis je položka
nadhodnocena. Krácení na
0,1 úv.

1 171 336,32

Z důvodu nadhodnoceného
počtu seminářů a nízkého
počtu podpořených osob
krácení položky o 20%.

657 592,32

Z důvodu nadhodnoceného
počtu seminářů a nízkého
počtu podpořených osob
krácení položky o 20 %.

657 592,32

Z důvodu nadhodnoceného
počtu seminářů a nízkého
počtu podpořených osob
krácení položky o 20 %.
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1.1.1.2.3

Lektor ergoterapeut

1.1.1.2.4

Terénní
pracovník

Soubor
vybavení pro
1.1.3.2.2.1
semináře a
poradenství

1.1.4.1

Pronájem
prostor pro
školení a
networking

1.1.6.3.1

Příspěvek
na hlídání KA01

1.1.6.3.2

Příspěvek
na hlídání KA02

1.1.6.3.3

Příspěvek
na hlídání KA03

1.1.6.3.4

Příspěvek
na hlídání KA04

Krácení celkem

821 990,40

235 200,00

967 776,00

680 988,00

50 625,00

672 000,00

252 000,00

108 000,00

164 398,08

47 040,00

967 776,00

136 197,60

10 125,00

134 400,00

50 400,00

21 600,00

657 592,32

Z důvodu nadhodnoceného
počtu seminářů a nízkého
počtu podpořených osob
krácení položky o 20 %.

188 160,00

Krácení o 20 %. Současně u
KA 2 není podpora z této
pozice efektivní s ohledem na
podporu z týmu.

0,00

Položka není dostatečně
hospodárná s ohledem na
skutečnosti, že položka souvisí
s dětmi cílové skupiny a ne
přímo s cílovou skupinou.

544 790,40

Krácení z důvodu
nadhodnoceného počtu
seminářů vzhledem k počtu
podpořených osob. Současně
je položka nadhodnocena.
Snížení ceny pronájmu o 20 %.

40 500,00

Z důvodu nadhodnoceného
počtu seminářů a nízkého
počtu podpořených osob
krácení položky o 20 %.

537 600,00

Z důvodu nadhodnoceného
počtu seminářů a nízkého
počtu podpořených osob
krácení položky o 20 %.

201 600,00

Z důvodu nadhodnoceného
počtu seminářů a nízkého
počtu podpořených osob
krácení položky o 20 %.

86 400,00

Z důvodu nadhodnoceného
počtu seminářů a nízkého
počtu podpořených osob
krácení položky o 20 %.

2 983 166,92 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování
Maximální celkové způsobilé
7 205 370,60 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.


Informace o žádosti
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39

Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

39
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006390
SPOLEK NUDZ
Podpora zaměstnatelnosti lidí s duševním onemocněním
metodou Place and Train
13 693 800,00 Kč
79,38
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

1.1.1.1.1

Garant
projektu

2 088 000,00

1.1.1.1.2

Specialista
Trénink

3 024 000,00

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

1 044 000,00

1 044 000,00

VK krátí na polovinu- plný
úvazek není dostatečně
objasněn, popsaná činnost
plnému úvazku neodpovídá.

1 512 000,00

1 512 000,00

VK krátí na polovinu - projektu
chybí návaznost na trh práce

Krácení VK

1.1.4.1

Externí
evaluace

220 000,00

165 000,00

55 000,00

VK krátí částečně - s ohledem na
jiné výdaje, odborného garanta,
interního evaluátora i absentující
objasnění, je částka jednotkové
ceny 220 000 Kč nadhodnocená

1.1.6.1.1

Mzdové
příspěvky
na
tréninkové
místo

4 320 000,00

2 160 000,00

2 160 000,00

VK krátí na polovinu - chybí
návaznost na trh práce

Krácení celkem

4 881 000,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
 Projekt je doporučen k financování s upozorněním žadateli, že tréninková místa zaměřená na
úklidové práce apod. v organizaci žadatele nelze hradit z přímých nákladů projektu.
 VK doporučuje projekt k podpoře za podmínky, že před zahájením realizace bude žadatelem
dodán popis a specifikace tréninkových míst.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování


Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
39

8 163 125,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
40
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

doplněním

40
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006457
Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny
Mobilní domácí péče pro neformální pečovatele
3 359 792,50 Kč
79,38
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Zdrželo se
0

Proti
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek
na položce
VK

Odůvodnění

1.1.3.2.1.1

kancelářský
SW Office

4 840,00

1 210,00

3 630,00

VK krátí počet jednotek na
1,5 dle úvazku RT.

1.1.3.2.2.1

notebook

26 620,00

6 655,00

19 965,00

VK krátí počet jednotek na
1,5 dle úvazku RT.

1.1.3.2.2.4

židle
kancelářská

9 680,00

9 680,00

0,00

VK krátí celou položku nezdůvodněné náklady aktivity jsou mobilní.

1.1.3.2.2.5

židle pro
klienty

11 616,00

11 616,00

0,00

VK krátí celou položku nezdůvodněné náklady aktivity jsou mobilní.

1.1.3.2.2.6

šatní skříň

4 598,00

4 598,00

0,00

VK krátí celou položku nezdůvodněné náklady aktivity jsou mobilní.

1.1.4.2

Finanční,
pracovní,
právní
poradenství 80
hod/měsíc

360 000,00

VK krátí počet jednotek
z 1440 na 720.
Nadhodnocený počet
jednotek, který není
konkrétně zdůvodněn

1.1.4.3

Specializované
služby logoped,
ergoterapie,
výživový
poradce

135 000,00

VK krátí počet jednotek
z 432 na 270.
Nadhodnocený počet
jednotek, který není
konkrétně zdůvodněn

Krácení celkem



40

720 000,00

216 000,00

360 000,00

81 000,00

474 759,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů - nastavit MI 8 05 00
(Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů) na hodnotu 0.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

2 766 343,75 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
41
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu

41
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006357
Město Orlová
Asistent prevence kriminality = vyšší bezpečnost a prostředník
sociálního začleňování ve městě Orlová
5 910 365,00 Kč
78,75

Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následující úpravou rozpočtu a připomínkami:

41

Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

1.1.6.5.1

KA 01 Stejnokroje
pro APK

120 000,00

120 000,00

0,00

VK: převést do kapitoly
1.1.3.2.3 Spotřební materiál.

1.1.6.5.2

KA 01 Pomůcky pro
CS - APK

8 000,00

8 000,00

0,00

VK: převést do kapitoly
1.1.3.2.3 Spotřební materiál.

1.1.6.5.3

KA 01 Mobilní
telefon pro
CS - APK

16 000,00

16 000,00

0,00

VK: převést do kapitoly
1.1.3.2.2 Neodpisovaný
hmotný majetek.

1.1.6.5.4

KA 01 Fotoaparát a
paměťová
karta

6 200,00

6 200,00

0,00

VK: převést do kapitoly
1.1.3.2.2 Neodpisovaný
hmotný majetek. Zároveň je
nutné přejmenovat na KA 01
- Fotoaparát, protože
paměťová karta patří do NN.

1.1.3.2.3.1

KA 01 Stejnokroje
pro APK

0,00

-120 000,00

120 000,00

VK: převedeno z položky
1.1.6.5.1

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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1.1.3.2.3.2

KA 01 Pomůcky pro
CS - APK

0,00

-8 000,00

8 000,00

VK: převedeno z položky
1.1.6.5.2

1.1.3.2.2.8

KA 01 Mobilní
telefon pro
CS - APK

0,00

-16 000,00

16 000,00

VK: převedeno z položky
1.1.6.5.3

1.1.3.2.2.9

KA 01 Fotoaparát

0,00

-6 200,00

6 200,00

Krácení celkem

VK: převedeno z položky
1.1.6.5.4

0,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů - nastavit MI 8 05 00
(Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů) na hodnotu 0.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování



Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
42
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5 910 365,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

42
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006428
Sdružení TULIPAN, z.s.
Komunitní centrum TULIPAN
9 312 775,00 Kč
78,75
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

1.1.3.2.3.3

42

Popis

Materiál pro
tvoření v
rámci KC

Rozpočet

150 000,00

Krácení VK

50 000,00

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

100 000,00

Není dostatečně popsán
způsob, jakým žadatel došel ke
stanovení výše položky, VK
rozhodla o krácení na 100 000
Kč z 150 000 Kč, tedy na cca
3000 Kč na měsíc v době
provozu KC.

.
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1.1.3.2.3.4

Materiál pro
tréninkové
pracoviště

150 000,00

30 000,00

120 000,00

Není dostatečně popsán
způsob, jakým žadatel došel ke
stanovení výše položky, VK
rozhodla o krácení na 120 000
Kč z 150 000 Kč, tedy cca 3600
Kč na měsíc.

1.1.1.3.8

Specialista

192 000,00

96 000,00

96 000,00

VK rozhodla krátit na polovinu z
důvodu nadhodnocené částky
na tvorbu videí

Krácení celkem

176 000,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování
Maximální celkové způsobilé
9 092 775,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.



Informace o žádosti
43
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

43
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006366
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
Klub Blansko
Neformální pečovatelství bez bariér
4 059 625,00 Kč
78,75
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
Proti
Zdrželo se
9
0
0
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
44
Pořadové číslo
43
44

4 059 625,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

44
.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
.
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006456
Dobrá rodina o.p.s.
Centrum DOBRÉ RODINNÉ péče
14 963 688,00 Kč
78,13
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
1

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek
na
položce
VK

Odůvodnění

1.1.1.1.1.

vedoucí
hot-line
centra

836 160,00

836 160,00

0,00

Vymezení celé aktivity 1 Hotline (a s ní související náklady)
vzhledem k tomu, že
nenavazuje na ostatní aktivity
projektu a vzhledem k
anonymitě klientů, kde nelze
efektivně zacílit potřebnou
podporu/pomoc.

1.1.3.2.2.4

telefony
pro
oblastní
koordinátor
y

30 000,00

5 000,00

25 000,00

Krácení na max. cenu
obvyklou, tj. 5000 Kč za 1 kus.

1.1.3.2.1.1

SW na
CRM
systém pro
hotline
pronájem

40 000,00

40 000,00

0,00

Vymezení celé aktivity 1 Hotline (a s ní související náklady)
vzhledem k tomu, že
nenavazuje na ostatní aktivity
projektu a vzhledem k
anonymitě klientů, kde nelze
efektivně zacílit potřebnou
podporu/pomoc.

1.1.4.2

Tarify na
telefonní a
datové
služby

132 000,00

132 000,00

0,00

Jedná se o NN.

0,00

Vymezení celé aktivity 1 Hotline (a s ní související náklady)
vzhledem k tomu, že
nenavazuje na ostatní aktivity
projektu a vzhledem k
anonymitě klientů, kde nelze
efektivně zacílit potřebnou
podporu/pomoc.

1.1.4.5

Měsíční
poplatky
na SW
CRM

92 000,00

92 000,00
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1.1.1.1.2

pracovník
call centra
1

678 040,00

678 040,00

0,00

1.1.1.1.3

pracovník
call centra
2

678 040,00

678 040,00

0,00

1.1.1.2.1

pracovníci
call centra

2 352 000,00

2 352 000,00

0,00

1.1.3.2.2.1

ústředna
pro hot-line

6 500,00

6 500,00

0,00

1.1.3.2.2.2

telefony
pro hot-line

39 000,00

39 000,00

0,00

1.1.3.2.2.3

počítače
pro
oblastní
koordinátor
y a call
centrum

144 000,00

64 000,00

80 000,00

Krácení celkem

Vymezení celé aktivity 1 Hotline (a s ní související náklady)
vzhledem k tomu, že
nenavazuje na ostatní aktivity
projektu a vzhledem k
anonymitě klientů, kde nelze
efektivně zacílit potřebnou
podporu/pomoc.
Vymezení celé aktivity 1 Hotline (a s ní související náklady)
vzhledem k tomu, že
nenavazuje na ostatní aktivity
projektu a vzhledem k
anonymitě klientů, kde nelze
efektivně zacílit potřebnou
podporu/pomoc.
Vymezení celé aktivity 1 Hotline (a s ní související náklady)
vzhledem k tomu, že
nenavazuje na ostatní aktivity
projektu a vzhledem k
anonymitě klientů, kde nelze
efektivně zacílit potřebnou
podporu/pomoc.
Vymezení celé aktivity 1 Hotline (a s ní související náklady)
vzhledem k tomu, že
nenavazuje na ostatní aktivity
projektu a vzhledem k
anonymitě klientů, kde nelze
efektivně zacílit potřebnou
podporu/pomoc.
Vymezení celé aktivity 1 Hotline (a s ní související náklady)
vzhledem k tomu, že
nenavazuje na ostatní aktivity
projektu a vzhledem k
anonymitě klientů, kde nelze
efektivně zacílit potřebnou
podporu/pomoc.

Kráceno na 5 ks pro oblastní
koordinátory.

4 922 740,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a
výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů
 VK navrhuje škrtnout celou aktivitu KA01 z důvodu nenavazování na ostatní aktivity
projektu a vzhledem k anonymitě klientů, kde nelze efektivně zacílit potřebnou
podporu/pomoc.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování


Maximální celkové způsobilé výdaje

9 433 750,00 Kč
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projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
45
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů / náhradníků
členů
Výsledek hlasování

45
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006257
Šance pro Tebe, z.s.
Komplexní podpora ohrožených rodin v lokalitách
Chrudim, Prachovice, Hrochův Týnec a Chrast
12 182 030,40 Kč
77,5
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

45

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
Odůvodnění
položce VK

1.1.1.1.10

Mistrová šicí
dílny - 1,0

1.1.1.3.1

Mistrová mobilní
šicí dílny - DPP,
36 měsíců, 40
hod/měsíc (20
hod realizace,
20 hod příprava)

216 000,00

216 000,00

0,00

1.1.3.2.2.1

Šicí stroj pro CS

12 000,00

12 000,00

0,00

1.1.3.2.2.2

Přenosný šicí
stroj pro CS

12 000,00

12 000,00

0,00

964 800,00

964 800,00

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

0,00

šicí dílna s obchodem
překračuje pojetí
tréninkových míst dle
výzvy 64 v rámci
prioritní osy 2 OPZ;
charakterem odpovídá
nástroji APZ (PO1)
šicí dílna s obchodem
překračuje pojetí
tréninkových míst dle
výzvy 64 v rámci
prioritní osy 2 OPZ;
charakterem odpovídá
nástroji APZ (PO1)
šicí dílna s obchodem
překračuje pojetí
tréninkových míst dle
výzvy 64 v rámci
prioritní osy 2 OPZ;
charakterem odpovídá
nástroji APZ (PO1)
šicí dílna s obchodem
překračuje pojetí
tréninkových míst dle
výzvy 64 v rámci
prioritní osy 2 OPZ;
charakterem odpovídá
nástroji APZ (PO1)

.
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1.1.6.1.1

Pracovník
tréninkového
místa - 0,5
úvazku

361 800,00

361 800,00

0,00

1.1.6.1.2

Pracovník
tréninkového
místa - 1,0

723 600,00

723 600,00

0,00

1.1.6.1.3

Pracovník
tréninkového
místa - 0,5
úvazku

361 800,00

361 800,00

0,00

1.1.6.1.4

Pracovník
tréninkového
místa - 0,5
úvazku

361 800,00

361 800,00

0,00

1.1.6.1.5

Pracovník
tréninkového
místa - 0,5
úvazku

361 800,00

361 800,00

0,00

1.1.6.5.1

Jízdné CS na
tréninkové
pracoviště
(MHD Hrochův
Týnec Chrudim a zpět)

142 880,00

142 880,00

0,00

1.1.6.5.2

Jízdné CS na
tréninkové
pracoviště
(MHD
Prachovice a
zpět) 3 osoby

162 432,00

162 432,00

0,00

1.1.4.5

logoped pro CS

56 000,00

28 000,00

28 000,00

šicí dílna s obchodem
překračuje pojetí
tréninkových míst dle
výzvy 64 v rámci
prioritní osy 2 OPZ;
charakterem odpovídá
nástroji APZ (PO1)
šicí dílna s obchodem
překračuje pojetí
tréninkových míst dle
výzvy 64 v rámci
prioritní osy 2 OPZ;
charakterem odpovídá
nástroji APZ (PO1)
šicí dílna s obchodem
překračuje pojetí
tréninkových míst dle
výzvy 64 v rámci
prioritní osy 2 OPZ;
charakterem odpovídá
nástroji APZ (PO1)
šicí dílna s obchodem
překračuje pojetí
tréninkových míst dle
výzvy 64 v rámci
prioritní osy 2 OPZ;
charakterem odpovídá
nástroji APZ (PO1)
šicí dílna s obchodem
překračuje pojetí
tréninkových míst dle
výzvy 64 v rámci
prioritní osy 2 OPZ;
charakterem odpovídá
nástroji APZ (PO1)
šicí dílna s obchodem
překračuje pojetí
tréninkových míst dle
výzvy 64 v rámci
prioritní osy 2 OPZ;
charakterem odpovídá
nástroji APZ (PO1)
šicí dílna s obchodem
překračuje pojetí
tréninkových míst dle
výzvy 64 v rámci
prioritní osy 2 OPZ;
charakterem odpovídá
nástroji APZ (PO1)
VK doporučuje pokrátit
počet hodin na
polovinu.
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1.1.3.2.3.1

spotřební
materiál

75 000,00

Krácení celkem

75 000,00

0,00

VK doporučuje pokrátit
pomůcky pro děti,
jedná se o potřeby,
které patří do NN, a
CS děti není
podporována ve výzvě
064

3 783 912,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování



Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
46
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

7 959 725,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

46
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006464
Práh jižní Morava, z.ú.
Začleňování lidí s duševním onemocněním prostřednictvím
komunitní práce
14 201 640,00 Kč
77,5
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

1.1.3.2.1.1

Antivirová licence

5 400,00

5 400,00

0,00

VK krátí, protože součásti
oper.systémů je i antivirový
program

1.1.3.2.1.2

Software

58 500,00

58 500,00

0,00

VK krátí, protože software
je součástí notebooku.

Krácení celkem

63 900,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování



46

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
47
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

14 124 960,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

47
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006440
Aufori, o.p.s.
Učí (se) celá rodina
14 237 779,20 Kč
76,88
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Zdrželo se
0

Proti
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:

47

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce
VK

Položka

Popis

1.1.1.1.7

Pedagogický
pracovník 1 Klíčová
aktivita II

964 800,00

26 800,00

938 000,00

1.1.1.1.8

Pedagogický
pracovník 2 Klíčová
aktivita II

964 800,00

26 800,00

938 000,00

1.1.1.1.9

Koordinátor přímé
práce v rodinách

675 360,00

675 360,00

0,00

1.1.1.2.3

Lektor odlehčovací
skupiny "učíme se
učit"

94 176,00

2 616,00

91 560,00

1.1.4.1

Terapeut/psycholog
(terapeutická
skupina)

216 000,00

6 000,00

210 000,00

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Odůvodnění
VK krátí o 1 měsíc
realizace projektu,
neboť KA 2 je
realizována až od
října 2017.
VK krátí o 1 měsíc
realizace projektu,
neboť KA 2 je
realizována až od
října 2017.
VK krátí položku v
celém rozsahu. Dle
popisu pozice v
příloze "Komentáře k
rozpočtu"
doporučujeme hradit
pozici z NN.
VK krátí položku o
měsíc realizace,
neboť KA 2 dle
harmonogramu
projektu začíná až od
října 2017.
VK krátí položku o
měsíc realizace,
neboť KA 2 dle
harmonogramu

.

Strana: 45 z 114

projektu začíná až od
října 2017.

1.1.4.2

Terapeut/speciální
pedagog
(terapeutická
skupina)

216 000,00

6 000,00

210 000,00

1.1.1.2.1

Pedagogický
pracovník 3 Klíčová
aktivita II

482 400,00

13 400,00

469 000,00

1.1.1.2.2

Pedagogický
pracovník 4 Klíčová
aktivita II

482 400,00

13 400,00

469 000,00

1.1.4.4

Terapeut 2 svépomocná
skupina pro rodiče

216 000,00

216 000,00

0,00

1.1.4.7

Supervizor týmová supervize
pro pracovníky v
přímé
práciSupervizor týmová supervize
pro pracovníky v
přímé práci

1.1.4.8

Pronájem a služby
spojené s nájmem
konzultační a
terapeutické
místnosti

Krácení celkem

72 000,00

540 000,00

36 000,00

360 000,00

VK krátí položku o
měsíc realizace,
neboť KA 2 dle
harmonogramu
projektu začíná až od
října 2017.
VK krátí položku o
měsíc realizace,
neboť KA 2 dle
harmonogramu
projektu začíná až od
října 2017.
VK krátí položku o
měsíc realizace,
neboť KA 2 dle
harmonogramu
projektu začíná až od
října 2017.
VK krátí položku v
celém rozsahu, jedná
se o neodůvodněné
zařazení položky do
rozpočtu, překrývá se
s položkami 1.1.4.1 a
1.1.4.2.

36 000,00

VK krátí počet
supervizí na polovinu.
24 supervizí na 36
měsíců projektu není
dostatečně
odůvodněno.

180 000,00

VK krátí položku na
základě cen
obvyklých v místě a
čase a objemu m2.
Krácení je na 10 000
Kč/jednotka.

1 382 376,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování



Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

12 578 928,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
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48

Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

48
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006370
MAGDALENIUM, z.s.
Podpora soc. začleňování rodin s oběťmi domácího násilí
4 309 395,00 Kč
76,25
Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

1.1.3.2.2.3

Multifunkční
zařízení pro
přímou práci s
CS

1.1.3.2.3.1

Výtvarné
potřeby pro
práci s CS v
rámci
arteterapie

Krácení celkem



Rozpočet

19 360,00

216 000,00

Krácení VK

12 060,00

141 000,00

Zůstatek na
položce
VK

Odůvodnění

7 300,00

VK krátí, není zdůvodněna
nezbytnost zařízení pro
intenzivní využití, kráceno
na 7300 Kč zařízení pro
standardní využití

75 000,00

VK krátí, není zřejmé, jak
byl stanoven počet
jednotek, aktivity se má
účastnit 50 osob. Kráceno
na 50 osob tj. 1500 Kč x
50 osob = 75000 Kč.

153 060,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.

Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
49
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení

48
49

Projekt doporučený k financování
4 118 070,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

49
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006418
Diecézní charita Brno
Vykročit z kruhu
7 540 975,00 Kč
76,25

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
.
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

Ne
7/2 (7 členů, 2 náhradníci)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Zdrželo se
0

Proti
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

1.1.4.1

Zpracování
informačního
letáku
(grafika) - KA
1

Rozpočet

30 000,00

Krácení VK

20 000,00

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

10 000,00

VK krátí 20 000 Kč.
Jelikož se jedná o
nehospodárný a
neefektivní výdaj.

144 000,00

VK krátí 1000 Kč/měsíc,
celkem tedy 36 000 Kč z
důvodu, že žadatel v
popisu počítá i s úhradou
energií, což jsou náklady
spadající do NN.

972 000,00

VK krátí počet hodin na
2160. Nadhodnocený
počet, který není
konkrétně zdůvodněn

47 250,00

VK krátí počet hodin na
270. Nadhodnocený
počet, který není
konkrétně zdůvodněn

1.1.4.4

Nájemné poradna - KA
5, 6

180 000,00

1.1.1.2.1

Odborný
poradce pro
KA 6

1 296
000,00

1.1.1.3.2

Moderátor pro
skupinu - KA
5

1.1.1.3.4

Odborný
lektor pro KA
5

105 000,00

52 500,00

52 500,00

VK krátí počet hodin na
300. Nadhodnocený
počet, který není
konkrétně zdůvodněn

1.1.3.2.3.1

Notebook KA 3

36 000,00

36 000,00

0,00

VK: převést do kapitoly
1.1.3.2.2 Neodpisovaný
hmotný majetek.

1.1.3.2.3.2

Tiskárna - KA
3

4 200,00

4 200,00

0,00

VK: převést do kapitoly
1.1.3.2.2 Neodpisovaný
hmotný majetek

1.1.3.2.2.1

Notebook KA 3

0,00

-36 000,00

36 000,00

VK: převedeno z položky
1.1.3.2.3.1

1.1.3.2.2.2

Tiskárna - KA
3

0,00

-4 200,00

4 200,00

VK: převedeno z položky
1.1.3.2.3.2

Krácení celkem

94 500,00

36 000,00

324 000,00

47 250,00

479 750,00 Kč



VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů zejména MI 6 70 01 (Kapacita podpořených služeb).



VK upozorňuje, že v aktivitách projektu nesmí být řešeny a realizovány činnosti

Strana: 48 z 114

shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

6 941 287,50 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
50

Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

50
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006279
Art Movement, o.s.
Paralelní životy IV.
14 615 664,00 Kč
75,63
Ne
6/2 (6 členů, 2 náhradníci)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Zdrželo se
0

Proti
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

50

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

1.1.1.1.1

AM-konzultant pro
zaměstnavatele 1.kraj

1 339 200,00

461 232,00

877 968,00

1.1.1.1.2

AM-konzultant pro
zaměstnavatele 2.kraj

1 339 200,00

461 232,00

877 968,00

1.1.1.1.3

AM-konzultant pro
zaměstnavatele - 3.
kraj

1 339 200,00

461 232,00

877 968,00

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Odůvodnění
VK krátí úvazek
na 0,52 z důvodu krácení
KA1 a zároveň krátí
jednotkovou cenu
z 37.200,- Kč na
24.388,- Kč z důvodu
nadhodnocení
VK krátí úvazek
na 0,52 z důvodu krácení
KA1 a zároveň krátí
jednotkovou cenu
z 37.200,- Kč na
24.388,- Kč z důvodu
nadhodnocení
VK krátí úvazek
na 0,52 z důvodu
krácení KA1 a zároveň
krátí jednotkovou senu
z 37.200,- Kč na
24.388,- Kč z důvodu
nadhodnocení

.
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1.1.1.1.4

AM-konzultant pro
zaměstnavatele - 4.
kraj

1 339 200,00

461 232,00

877 968,00

1.1.1.3.1

Focus - odborný
garant

312 000,00

33 000,00

279 000,00

1.1.1.3.2

Focus - specialista
IPS - 1. kraj

1 092 000,00

145 500,00

946 500,00

1.1.1.3.3

Focus - specialista
IPS - 2. kraj

1 092 000,00

145 500,00

946 500,00

1.1.1.3.4

Focus - specialista
IPS - 3. kraj

1 092 000,00

145 500,00

946 500,00

1.1.1.3.5

Focus - specialista
IPS - 4. kraj

1 092 000,00

145 500,00

946 500,00

1.1.4.1

Pronájem techniky
(1/2 roku) natáčení 10 spotů

150 000,00

150 000,00

0,00

VK - krácení celé KA 1 destigmatizační
příprava

210 000,00

210 000,00

0,00

VK- krácení celé KA 1

180 000,00

180 000,00

0,00

VK -krácení celé KA 1

150 000,00

150 000,00

0,00

VK - krácení celé KA 1

40 000,00

20 000,00

20 000,00

VK - krácení celé KA 1,
tzn. krácení odpovídá
pokrácené KA

1.1.4.2

1.1.4.3

1.1.4.4

1.1.4.5

Režie (1/2 roku)
natáčení 10 spotů,
fyzická os. se
zkušeností s prací s
CS
Kameraman (1/2
roku), natáčení 10
spotů, fyzická os.
se zkušeností s
prací s CS
Zvukař/osvětlovač
(1/2 roku) natáčení
10 spotů, fyzická
os. se zkušeností s
prací s CS
Grafik

Krácení celkem




VK krátí úvazek
na 0,52 z důvodu krácení
KA1 a zároveň krátí
jednotkovou cenu
z 37.200,- Kč na
24.388,- Kč z důvodu
nadhodnocení
VK krátí celou KA 1,
proto zkráceny hodiny
z 1.040 na 930 hod.
VK krátí celou KA 1,
tzn krátí počet hodin
odpovídající
pokrácené KA tj. 3155
hod.
VK krátí celou KA 1,
tzn krátí počet hodin
odpovídající
pokrácené KA tj. 3155
hod.
VK krátí celou KA 1,
tzn krátí počet hodin
odpovídající
pokrácené KA tj. 3155
hod.
VK krátí celou KA 1,
tzn. krátí počet hodin
odpovídající
pokrácené KA tj. 3155
hod.

3 169 928,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
VK navrhuje vzhledem ke krácení aktivity č.1 přesunout náklad na kancelářský balík (položka
1.1.3.2.1.1) a notebook (položka 1.1.3.2.2.1) k aktivitě č.3
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Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
51
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

Projekt doporučený k financování
11 262 240,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

51
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006360
Občanské sdružení SALET
Podpora přístupu OZP k zaměstnání a jeho udržení na
Jesenicku
5 716 350,00 Kč
75
Ne
6/2 (6 členů, 2 náhradníci)

Pro
Proti
Zdrželo se
8
0
0
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK doporučuje projekt k podpoře za podmínky navýšení MI 6 00 00 na hodnotu 90 účastníků
vzhledem k výši požadované dotace.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování
Maximální celkové způsobilé
5 716 350,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.
Informace o žádosti
52
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu

Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování
51
52

52
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006462
Slezská diakonie
Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování v
oblasti bydlení a služeb pro ohrožené děti, rodiny a další
potřebné ve vybraných regionech MSK
12 150 840,00 Kč
75 bodů
Ne
6/2 (6 členů, 2 náhradníci)
Pro

Proti

Zdrželo se

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
.
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

0

0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

1.1.1.1.02

Popis

Terénní
pracovník
2_Karviná

Rozpočet

943 800,00

Krácení VK

471 900,00

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

471 900,00

Úvazek krácen na 0,5
vzhledem k počtu osob v
projektu a neuvedenému
hodinovému rozsahu
jednotlivých aktivit a práce s
CS.

1.1.1.1.04

Terénní
pracovník
2_Třinec

943 800,00

471 900,00

471 900,00

1.1.1.1.06

Terénní
pracovník
2_FrýdekMístek

943 800,00

471 900,00

471 900,00

1.1.1.1.08

Klíčový
pracovník
programu
Karviná

1 052 700,00

526 350,00

526 350,00

1.1.1.1.09

Klíčový
pracovník
programu
Třinec

1 052 700,00

526 350,00

526 350,00

1.1.1.1.10

Klíčový
pracovník
programu
FrýdekMístek

1 052 700,00

526 350,00

526 350,00

1.1.3.2.1.1

MS Office

15 000,00

4 500,00

10 500,00

1.1.3.2.2.2

Telefon

30 000,00

9 000,00

21 000,00

1.1.3.2.2.1

Notebook

150 000,00

45 000,00

105 000,00

1.1.4.3

tisk smart
modelu

6 000,00

6 000,00

0,00

Úvazek krácen na 0,5
vzhledem k počtu osob v
projektu a neuvedenému
hodinovému rozsahu
jednotlivých aktivit a práce s
CS.
Úvazek krácen na 0,5
vzhledem k počtu osob v
projektu a neuvedenému
hodinovému rozsahu
jednotlivých aktivit a práce s
CS.
Úvazek krácen na 0,5
vzhledem k počtu osob v
projektu a popsané náplni
práce v projektu. Celý
úvazek není dostatečně
zdůvodněn.
Úvazek krácen na 0,5
vzhledem k počtu osob v
projektu a popsané náplni
práce v projektu. Celý
úvazek není dostatečně
zdůvodněn.
Úvazek krácen na 0,5
vzhledem k počtu osob v
projektu a popsané náplni
práce v projektu. Celý
úvazek není dostatečně
zdůvodněn.
Počet kancel. balíků krácen
na 7ks dle úvazků RT po
krácení
Počet telefonů krácen na 7ks
dle úvazků RT po krácení.
Počet notebooků krácen na
7ks dle úvazků RT po
krácení.
VK doporučuje krácení z
důvodu nedostatečného
zdůvodnění potřebnosti pro
CS
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1.1.4.1

smart
model

75 000,00

75 000,00

Krácení celkem

0,00

VK doporučuje krácení z
důvodu nedostatečného
zdůvodnění potřebnosti pro
CS

3 134 250,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování



Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
53
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

8 739 312,50 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

53
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006342
EUROPEAN INITIATORY INSTITUTE o.s.
P-I-P SAMUEL II
11 519 985,00 Kč
73,75
Ne
6/2 (6 členů, 2 náhradníci)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

1.1.1.1.1

53

Popis

Poradce I. úvazek 1,0

Rozpočet

1 286 400,00

Krácení VK

1 286 400,00

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

0,00

VK: krácena pozice
z důvodu nadbytečnosti
vzhledem k ostatním
členům týmu a jejich
kapacitám, celkový počet
úvazků je nadhodnocený
(krácení jedné ze tří pozic)

.
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1.1.1.1.4

Odborný
konzultant finance

997 560,00

456 960,00

540 600,00

1.1.4.4

Notebook pro
Poradce I., II.
a III.

33 000,00

33 000,00

0,00

1.1.3.2.2.1

Notebook pro
Poradce I., II.
a III.

1.1.4.2

Pronájem
kanceláří pro
poradenství

0,00

-22 000,00

288 000,00

Krácení celkem

144 000,00

VK: konzultant se podílí na
vyhodnocení domácích
úkolů ve výši 2688 hod.
Nezbytnost DÚ u
preventivních seminářů a
motivace CS je diskutabilní
a nelze předpokládat, že
celá CS bude zapojena.
Krácení poloviny kapacity i
času, tj. 1344 hod. + 246
(účast na seminářích) =
1590 hod.x340 =540 600
zůstatek na položce
VK: přesun 2 ks NTB z
Nákup služeb do
Neodpisovaný hmotný
majetek, zároveň krácení o
1 ks vzhledem ke krácení
úvazku RT

22 000,00

VK: Přesun 2 ks NTB z
1.1.4.4 Nákup služeb do
1.1.3.2.2.1 Neodpisovaný
hmotný majetek.

144 000,00

VK: krácení jednotkové
ceny na polovinu (12 tis Kč
na 6 tis. Kč), cena
nadhodnocená

1 898 360,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů .
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování



Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
54
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
54

9 147 035,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

54
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006403
Contact Line, o.p.s.
Centrum vzdělávání a práce Contact Line
5 435 071,25 Kč
73,75
Ne
5/2 (5 členů, 2 náhradníci)

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Výsledek hlasování

Pro
7
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a
výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování
Maximální celkové způsobilé
5 435 071,25 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.
Informace o žádosti
55
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

55
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006411
Háta, o.p.s.
Komunitní centrum Háta
11 063 536,35 Kč
72,5
Ne
5/2 (5 členů, 2 náhradníci)

Pro
7
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

1.1.1.1.5

Hlavní
odborný
garant

1.1.1.1.6

55

Evaluátor

Rozpočet

1 296 000,00

432 000,00

Krácení VK

331 200,00

216 000,00

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

964 800,00

VK krátí jednotkovou sazbu
z 36.000,- Kč na 26.800,Kč z důvodu
nadhodnocení, úvazek se
nekrátí

216 000,00

Pozice zapojení evaluátora
je nadhodnocena ve výši
zapojení. S ohledem na
nastavení projektu a
zapojení pozice a existenci
i dalších členů týmu je
zapojení evaluátora max.
poloviční, tedy 0,15 úvazku
po dobu projektu.

.
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1.1.6.2.1

Příspěvek na
cestovné pro
mobilní
účastníky KA
01

5 040,00

3 360,00

1 680,00

1.1.6.2.2

Příspěvek na
cestovné pro
mobilní
účastníky KA
02

8 400,00

5 600,00

2 800,00

1.1.6.2.3

Příspěvek na
cestovné pro
mobilní
účastníky KA
03

504 000,00

336 000,00

168 000,00

1.1.6.2.4

Příspěvek na
cestovné pro
mobilní
účastníky KA
04

13 440,00

8 960,00

4 480,00

1.1.6.2.5

Příspěvek na
cestovné pro
nemobilní
účastníky KA
01

7 200,00

6 480,00

720,00

1.1.6.2.6

Příspěvek na
cestovné pro
nemobilní
účastníky KA
02

12 000,00

10 800,00

1 200,00

Žadatel nezdůvodnil
nezbytnost a výši příspěvku
na jednu os. 30,-Kč, s
ohledem na vzdálenost.
Zároveň nepopisuje
možnost využít příspěvek
na mobilitu pro CS. Max.
částku navrhuje 10 Kč
/cesta.
Žadatel nezdůvodnil
nezbytnost a výši příspěvku
na jednu os. 30,-Kč, s
ohledem na vzdálenost.
Zároveň nepopisuje
možnost využít příspěvek
na mobilitu pro CS. Max.
částku navrhuje 10 Kč
/cesta.
Žadatel nezdůvodnil
nezbytnost a výši příspěvku
na jednu os. 30,-Kč, s
ohledem na vzdálenost.
Zároveň nepopisuje
možnost využít příspěvek
na mobilitu pro CS. Max.
částku navrhuje 10 Kč
/cesta.
Žadatel nezdůvodnil
nezbytnost a výši příspěvku
na jednu os. 30,-Kč, s
ohledem na vzdálenost.
Zároveň nepopisuje
možnost využít příspěvek
na mobilitu pro CS. Max.
částku navrhuje 10 Kč
/cesta.
Žadatel nezdůvodnil
nezbytnost a výši příspěvku
na jednu os. 100,-Kč, s
ohledem na vzdálenost
odkud plánuje převážet
klienty CS. Zároveň
nepopisuje možnost využít
příspěvek na mobilitu pro
CS. Max. částku navrhuje
10 Kč /cesta.
Žadatel nezdůvodnil
nezbytnost a výši příspěvku
na jednu os. 100,-Kč, s
ohledem na vzdálenost
odkud plánuje převážet
klienty CS. Zároveň
nepopisuje možnost využít
příspěvek na mobilitu pro
CS. Max. částku navrhuje
10 Kč /cesta
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1.1.6.2.7

Příspěvek na
cestovné pro
nemobilní
účastníky KA
03

720 000,00

648 000,00

72 000,00

1.1.6.2.8

Příspěvek na
cestovné pro
nemobilní
účastníky KA
04

19 200,00

17 280,00

1 920,00

Krácení celkem

Žadatel nezdůvodnil
nezbytnost a výši příspěvku
na jednu os. 100,-Kč, s
ohledem na vzdálenost
odkud plánuje převážet
klienty CS. Zároveň
nepopisuje možnost využít
příspěvek na mobilitu pro
CS. Max. částku navrhuje
10 Kč /cesta
Žadatel nezdůvodnil
nezbytnost a výši příspěvku
na jednu os. 100,-Kč, s
ohledem na vzdálenost
odkud plánuje převážet
klienty CS. Zároveň
nepopisuje možnost využít
příspěvek na mobilitu pro
CS. Max. částku navrhuje
10 Kč /cesta

1 583 680,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování



Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
56
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

9 083 936,35 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

56
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006311
Město Svitavy
Dobrý start - komplexní podpora osob bez přístřeší ve
Svitavách
11 641 245,00 Kč
71,25
Ne
8/1 (8 členů, 1 náhradník)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:

56

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek
na položce
VK

Odůvodnění

1.1.3.2.2.07

mobilní telefon,
klienti KA 2

4 400,00

2 200,00

2 200,00

VK nezdůvodněný počet
jednotek, krácení na 1.

1.1.4.09

Novinky v
legislativě v
oblasti sociální
práce KA 6

8 000,00

VK nezdůvodněný počet
jednotek,
krácení frekvence
opakování kurzů z 2x na
1x.

16 000,00

VK nezdůvodněný počet
jednotek,
krácení frekvence
opakování kurzů z 2x na
1x.

8 000,00

VK nezdůvodněný počet
jednotek,
krácení frekvence
opakování kurzů z 2x na
1x.

16 000,00

VK nezdůvodněný počet
jednotek,
krácení frekvence
opakování kurzů z 2x na
1x.

8 000,00

VK nezdůvodněný počet
jednotek,
krácení frekvence
opakování kurzů z 2x na
1x.

8 000,00

VK nezdůvodněný počet
jednotek,
krácení frekvence
opakování kurzů z 2x na
1x.

8 000,00

VK nezdůvodněný počet
jednotek,
krácení frekvence
opakování kurzů z 2x na
1x.

16 000,00

VK nezdůvodněný počet
jednotek,
krácení frekvence
opakování kurzů z 2x na
1x.

16 000,00

VK nezdůvodněný počet
jednotek,
krácení frekvence
opakování kurzů z 2x na
1x.

1.1.4.10

Základy práva KA
6

1.1.4.11

Metody sociální
práce v práci s
osobami bez
přístřeší KA 6

1.1.4.12

Duhové a finanční
poradenství KA 6

1.1.4.13

Efektivní metody
komunikace s
klientem KA 6

1.1.4.14

Vedení
poradenského
rozhovoru KA 6

1.1.4.15

1.1.4.16

1.1.4.17

Asertivita,
facilitace KA 6

Základy první
pomoci KA 6

Základy efektivní
sebeobrany KA 6

16 000,00

32 000,00

16 000,00

32 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

32 000,00

32 000,00

8 000,00

16 000,00

8 000,00

16 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

16 000,00

16 000,00
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1.1.4.18

Práce se stresem,
prevence
vyhoření
KA 6

Krácení celkem

16 000,00

8 000,00

8 000,00

VK nezdůvodněný počet
jednotek,
krácení frekvence
opakování kurzů z 2x na
1x.

114 200,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně
relevantnosti a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných
hodnot indikátorů.
 VK upozorňuje, že se v KA3 Tréninkové zaměstnávání nesmí využívat tréninková
místa zaměřená na údržbářské a úklidové práce apod. v organizaci žadatele, takovou
činnost nelze hradit z přímých nákladů projektu.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování


Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
57
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

11 498 495,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

57
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006290
MĚSTO NÁCHOD
Terénní práce v Náchodě - podpora osob sociálně
vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených
3 283 872,50Kč
71,25
Ne
8/1 (8 členů, 1 náhradník)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
 Projekt je doporučen k financování za podmínky, že plánovaná supervize v projektu bude
zaměřena pouze na práci s cílovou skupinou a že vzdělávání pracovníků na obcích se bude
týkat pouze vzdělávání členů realizačního týmu projektu.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

57

3 283 872,50 Kč

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
58
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

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

58
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006288
ŠAFRÁN dětem o.p.s.
BEZPEČNÝ PŘÍSTAV
6 770 525,00 Kč
71,25
Ne
8/1 (8 členů, 1 náhradník)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování
Maximální celkové způsobilé
6 770 525,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.
Informace o žádosti
59
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

59
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006345
Město Kroměříž
Asistenti prevence kriminality ve městě Kroměříž
4 652 750,00 Kč
70,63
Ne
8/1 (8 členů, 1 náhradník)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

58
59

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
.
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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1.1.1.3.1

Metodik

172 800,00

57 600,00

115 200,00

VK krátí zapojení metodika na 10
hod/měsíc s ohledem na rozsah
činnosti mentora a následně
supervizora.

1.1.1.3.4

Supervizor

156 000,00

39 000,00

117 000,00

VK provádí snížení zapojení
supervizora na 60 hod/rok, tj.
celkem na 180 hod skupinové
supervize, supervize individuální
není popisována.

1.1.1.3.5

Evaluátor

75 000,00

15 000,00

60 000,00

VK krátí pozici evaluátor o 50 hodin
jeho zapojení na projektu s ohledem
na činnost metodika projektu.

Krácení celkem

111 600,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování



Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
60
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

4 513 250,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

60
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006368
Občanské sdružení Daveláček
S Daveláčkem pro rodinnou pohodu
1 999 887,50 Kč
70
Ne
8/1 (8 členů, 1 náhradník)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů. VK požaduje navýšit
hodnotu indikátoru 6 70 10 na min. 10 v souladu s popisem KA.
 VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle
zákona č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

60

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Strana: 61 z 114

Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
61
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

Projekt doporučený k financování
1 999 887,50 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

61
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006264
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Naproti rodině v Jihočeském kraji
3 602 372,50 Kč
70
Ne
8/1 (8 členů, 1 náhradník)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a
výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
62
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování
61
62

3 602 372,50 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

62
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006405
ELVA HELP z.s.
RODINA NA KŘIŽOVATCE - nabídka dostupné a efektivní
podpory rodině ohrožené rozpadem
4 034 810,00 Kč
69,38
Ne
8/1 (8 členů, 1 náhradník))
Pro

Proti

Zdrželo se

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
.
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

0

0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

1.1.1.2.2

Metodik výzkumu a
garant evaluace
(0,5 úvazku)

900 000,00

540 000,00

360 000,00

1.1.3.2.2.1

Notebook (poradna,
evaluace)
(kráceno dle úvazků
1,4)

23 800,00

5 100,00

18 700,00

1.1.3.2.2.2

Mobilní telefony
(poradna) (kráceno
dle úvazků 1,4)

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík
(kráceno dle sum
úvazků 1,4 za
projekt)

9 100,00

1 950,00

7 150,00

1.1.4.5

Výstupní brožura
programu

40 000,00

10 000,00

30 000,00

Krácení celkem

7 000,00

1 500,00

5 500,00

Odůvodnění
VK krátí pozici na 0,2
úvazku. Výzkum
řešeného problému
nelze hodnotit jako
nezbytný pro přímé
poskytování služeb CS
ani za evaluaci
projektu, která je
popsána samostatně a
jako takový pak za
efektivní a přiměřený
výdaj projektu.
VK krátí dle nové výše
úvazků pracovníků s
ohledem na navržení
krácení položky
Metodika výzkumu. VK
krátí položky dle výše
úvazků v projektu tj.
1,1 úvazku RT celkem.
VK krátí položku ve
vztahu k úvazkům
pracovníků poradny, tj.
1,1 úvazku RT celkem
VK krátí položku ve
vztahu k úvazkům
pracovníků - tj. na 1,1
úvazku RT celkem.
VK krátí položku o 50
ks. Její papírové
vydání v počtu 200
kusů je nepřiměřeným
výdajem.

558 550,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a
výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování


Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

3 336 622,50 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
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63

Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

63
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006414
PROGRES Šumperk, z.s.
Aktivity vedoucí k sociálnímu začleňování v obci Mikulovice
8 111 262,50 Kč
68,75
Ne
8/1 (8 členů, 1 náhradník)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Zdrželo se
0

Proti
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Rozpočet

Popis

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

1.1.1.1.1

Kontaktní
pracovník/ce
cílové skupiny

900 000,00

140 220,00

759 780,00

1.1.1.1.4

koordinátor/ka
prev.pr.

1 080 000,00

168 264,00

911 736,00

1.1.1.1.5

rodinný
poradce

1 080 000,00

168 264,00

911 736,00

1.1.6.2.1

Cestovné

105 000,00

105 000,00

0,00

Krácení celkem

Odůvodnění
VK krátí na 21105
Kč za jednotku,
neboť činnosti
spadají do pozice
sociálního
pracovníka.
VK krátí na 25
326,60 Kč za
jednotku, neboť
činnosti spadají do
pozice sociálního
pracovníka.
VK krátí na 25
326,60 Kč za
jednotku, neboť
činnosti spadají do
pozice sociálního
pracovníka.
VK krátí zcela,
neboť položka není
zdůvodněna.

581 748,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a
výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů
 VK žádá přepracovat harmonogramy tak, aby byl nájem 100% využit.
 VK upozorňuje příjemce, že výdaje na spotřební materiál, který spadá do nepřímých
nákladů, nelze hradit z položky přímých nákladů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování


Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
63

7 384 077,50 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
64
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

s doplněním.

64
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006280
Kostka Krásná Lípa, p.o.
Komunitní centrum Kostka
9 882 375,00 Kč
68,75
Ne
8/1 (8 členů, 1 náhradník)

Pro
Proti
Zdrželo se
9
0
0
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:

64

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Položka

Popis

1.1.1.1.2

Pracovní a
kariérový
poradce 1,0 úv.
KA1

1 260 000,00

630 000,00

630 000,00

1.1.1.1.5

Pedagogický
pracovník péče o děti v
době aktivit 0,3
úv. KA3 (KA1,2)

378 000,00

378 000,00

0,00

1.1.1.3.1

Odborný lektor 10 seminářů
KA1

40 000,00

2 640,00

37 360,00

Krátí se dle výše cen
obvyklých 467
Kč/hod.

1.1.1.3.2

Odborný lektor 10 seminářů KA
2

40 000,00

2 640,00

37 360,00

Krátí se dle výše cen
obvyklých na max.
467 Kč/hod.

1.1.1.3.4

Odborný lektor
seminářů - 10
seminářů
kompetence
žen a rodiny
KA3

40 000,00

2 640,00

37 360,00

Krátí se dle výše cen
obvyklých na max.
467 Kč/hod.

1.1.1.3.6

Odborný lektror
- 6 seminářů
prevence
mládež KA3

24 000,00

1 584,00

22 416,00

Krátí se dle výše cen
obvyklých na max.
467 Kč/hod.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Odůvodnění
Krátí se úvazek
pozice na max. výši
0,5 úvazku, pro větší
zapojení i s ohledem
na velikost CS není
důvod.
Přesouvá se pozice z
kapitoly osobní
náklady a hrazení
hlídání dětí z kapitoly
1.1.6.

.
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1.1.1.3.5

Lektor
tanečních a
hudebních
aktivit KA 3

Materiál na
akce, dílny,
1.1.3.2.3.3
komunitní
setkání KA3 viz.
příloha č. 3

1.1.6.5.3

Stravné semináře KA1,
KA2, KA3

153 000,00

45 900,00

107 100,00

612 000,00

428 400,00

183 600,00

30 600,00

30 600,00

0,00

1.1.6.1.1

Dotované místo
1 - 3 x12
měsíců KA1

585 000,00

292 500,00

292 500,00

1.1.6.1.2

Dotované místo
1 - 3 x12
měsíců KA2

585 000,00

292 500,00

292 500,00

1.1.6.1.3

Dotované místo
1 - 3 x12
měsíců KA3

585 000,00

292 500,00

292 500,00

1.1.4.4

1.1.6.3.1

1.1.6.5.4

Romská
kuchařka KA3 grafika, tisk,
překlad, foto
Pedagogický
pracovník péče o děti v
době aktivit 0,3
úv. KA3 (KA1,2)
Stravné pravidelná
setkání
účastníků KA3

80 000,00

80 000,00

Položka se krátí,
neboť se jedná o
doplňkové aktivity,
položka je
nadhodnocená. Krátí
se tedy na 630h
Krátí se položky na
1/3 z toho důvodu, že
by se mělo jednat o
doplňkové aktivity,
nezpůsobilosti
některých položek a
nedostatečného
odůvodnění nákladů
a jejich kalkulace.
Krátí se celá položka,
jedná se o nepřímý
náklad
Krátí se na polovinu,
s ohledem na
charakter CS lze
předpokládat, že tato
nebude potřebovat
podporu na
tréninkovém místě
celých 12 měsíců.
Krátí se na polovinu,
s ohledem na
charakter CS lze
předpokládat, že tato
nebude potřebovat
podporu na
tréninkovém místě
celých 12 měsíců.
Krátí se na polovinu,
s ohledem na
charakter CS lze
předpokládat, že tato
nebude potřebovat
podporu na
tréninkovém místě
celých 12 měsíců.

0,00

Krátí se v celém
rozsahu, náklad není
odůvodněn v k vztahu
k cíli projektu.

0,00

-378 000,00

378 000,00

Přesun položky
Pedagogický
pracovník do kapitoly
Přímá podpora.

144 000,00

144 000,00

0,00

Krátí se celá položka,
jedná se o nepřímý
náklad
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Krácení celkem
2 245 904,00 Kč
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
65
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

7 074 995,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

65
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006250
Asociace neúplných rodin, z.s.
Asistované vymáhání výživného jako sociální služba
1 956 320,00Kč
68,13
ANO/1
8/1 (8 členů, 1 náhradník)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
1

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
66
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
65
66

1 956 320,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

66
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006446
Romodrom o.p.s.
Bydlení je základ
12 798 912,00 Kč
68,13
Ne
.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
.
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

8/1 (8 členů, 1 náhradník)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Zdrželo se
0

Proti
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

1.1.1.1.1

Metodik práce s
CS (0,75)

1 409 940,00

469 980,00

939 960,00

1.1.1.1.2

Realitní makléř
(1,0)

1 825 256,00

1 825 256,00

0,00

1.1.1.1.4

Specialista na
bydlení MSK
2(1,0)

1.1.1.1.6

Specialista na
bydlení OLK
2(1,0)

1.1.3.2.1.1

Software kancelářský
balík

Notebook pro
RT v přímé
1.1.3.2.2.1
práci s CS
(součet úvazků
=6)
Mobilní telefony
pro RT v přímé
1.1.3.2.2.2
práci s CS
(součet úvazků
=6)
1.1.3.2.4.3

Pronájem
automobilu

Krácení celkem



Rozpočet

1 369 656,00

1 369 656,00

39 000,00

102 000,00

684 828,00

684 828,00

14 625,00

38 250,00

Odůvodnění
Položka krácena na 0,5
úvazku/měs. z důvodu
nadhodnoceného počtu
členů realizačního týmu
vzhledem k počtu
podpořených osob a
výstupům v projektu.
Krácena celá položka z
důvodu, že popis činností
dané pozice RT
neodpovídá možnosti
realizovat takové činnosti
v projektu.

684 828,00

Položka krácena na 0,5
úvazku/měs. z důvodu
nadhodnoceného počtu
členů realizačního týmu
vzhledem k počtu
podpořených osob a
výstupům v projektu.

684 828,00

Položka krácena na 0,5
úvazku/měs. z důvodu
nadhodnoceného počtu
členů realizačního týmu
vzhledem k počtu
podpořených osob a
výstupům v projektu.

24 375,00

Položka krácena v počtu
jednotek vzhledem ke
krácení v úvazcích RT na
3,75 jednotek.

63 750,00

Položka krácena v počtu
jednotek vzhledem ke
krácení v úvazcích RT na
3,75 jednotek.

30 000,00

11 250,00

18 750,00

Položka krácena v počtu
jednotek vzhledem ke
krácení v úvazcích RT na
3,75 jednotek.

550 000,00

550 000,00

0,00

Položka krácena v plné
výši, výzva neumožňuje
operativní leasing.

4 279 017,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
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indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt doporučený k financování
Maximální celkové způsobilé
7 983 428,75 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.
Informace o žádosti
67
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

67
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006228
Město Vysoké Mýto
Asistenti prevence kriminality ve Vysokém Mýtě
3 116 382,68 Kč
67,5
Ne
8/1 (8 členů, 1 náhradník)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Zdrželo se
0

Proti
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími úpravami a připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

1.1.6.5.1

Ošacení APK

95 026,14

95 026,14

0,00

Převod z kap. 1.6 do kap. 1.3

1.1.3.2.3.1

Ošacení APK

0,00

-95 026,14

95 026,14

Převod z kap. 1.6 do kap. 1.3

Krácení celkem

0,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů (MI 6 00 00 a MI 6 70
01 snížit na 3 osoby).
 Projekt je doporučen k financování za uvedené úpravy rozpočtu projektu (správné zařazení
položky).


Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
68
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
67
68

Projekt zařazen do zásobníku
3 116 382,68 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

68
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006243
Centrum Inspirace, z.ú.
.

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

Strana: 69 z 114

Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

První krok
7 188 411,50 Kč
67,5
Ne
8/1 (8 členů, 1 náhradník)

Pro
9
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Zdrželo se
0

Proti
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

1.1.1.1.1

Evaluátor/-ka

308 736,00

205 824,00

102 912,00

1.1.1.2.1

Lektor/-ka pro
KA 01

617 472,00

274 432,00

343 040,00

1.1.3.2.1.1

Kancelářský
balík SW pro
realizační tým

5 060,00

1 375,00

3 685,00

1.1.3.2.2.1

Notebook
včetně OS pro
realizační tým

12 245,20

3 327,50

8 917,70

1.1.6.2.3

Ubytování
účastníků
kurzů

820 800,00

302 400,00

518 400,00

Odůvodnění
Kráceno vzhledem k
obecně zaměřenému
popisu činností
evaluátora v KA 07 a
příloze Popis
realizačního týmu (není
vyčíslen rozsah
výstupů jeho činnosti) snížení doby zapojení
pozice v projektu na 12
měsíců (tj. na 12 x
8576 Kč = 102 912 Kč).
Krácení položky z
důvodu nadhodnocení
přípravy (opakování
kurzů) na 343 040 Kč
(tj. 640h x 536 Kč).
Kráceno v počtu
jednotek v důsledku
krácení úvazků a počtu
hodin realizačního týmu
v přepočtu na 0,67
celkového úvazku RT,
tj. kráceno na 0,67 ks.
Kráceno v počtu
jednotek v důsledku
krácení úvazků a počtu
hodin realizačního týmu
v přepočtu na 0,67
celkového úvazku RT,
tj. kráceno na 0,67 ks.
Kráceno z důvodu
nadhodnocení sazby a
zároveň vzhledem k
faktu, že není patřičně
zdůvodněna výše
jednotkové ceny 950
Kč/účastník a její
hospodárnost. Kráceno
na 600
Kč/účastník/jednotka.
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Krácení celkem

787 358,50 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt zařazen do zásobníku
Maximální celkové způsobilé
6 204 213,38 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.



Informace o žádosti
69
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

69
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006351
Město Lanškroun
Sociální začleňování rodin ve správním obvodu Města
Lanškroun
3 290 275,00 Kč
67,5
Ne
7/1 (7 členů, 1 náhradník)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
 VK upozorňuje, že v aktivitách projektu nesmí být řešeny a realizovány činnosti shodné se
základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt zařazen do zásobníku
Maximální celkové způsobilé
3 290 275,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.

69
70

Informace o žádosti
70
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu

70
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006431
Alfa Human Service, z.s.
Podpora neformálních pečovatelů

Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení

10 488 500,00 Kč
67,5
.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
.
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

Ne
7/1 (7 členů, 1 náhradník)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

1.1.1.1.1

Psychoterapeut specialista

1 755 000,00

585 000,00

1 170 000,00

1.1.1.1.2

Kouč,
psychoterapeut
specialista

1 620 000,00

540 000,00

1 080 000,00

1.1.1.1.4

Sociální pracovník poradce

599 400,00

199 800,00

399 600,00

1.1.1.1.5

Klíčový pracovník

1 584 000,00

792 000,00

792 000,00

Odůvodnění
Kráceno na 0,5
úvazku/měs. z
důvodu
nadhodnocení a
vzhledem k
hledisku efektivity
a hospodárnosti
(zejména v podílu
evaluace a
zpracování
výstupů).
Kráceno na 0,5
úvazku/měs. z
důvodu
nadhodnocení a
vzhledem k
hledisku efektivity
a hospodárnosti
(zejména v podílu
evaluace a
zpracování
výstupů).
Kráceno na 0,3
úvazku/měs. z
důvodu
nadhodnocení a
vzhledem k
hledisku efektivity
a hospodárnosti
(zejména v podílu
evaluace a
zpracování
výstupů).
Kráceno z 0,8 na
0,4 úvazku/měs. z
důvodu
nadhodnocení a
vzhledem k
hledisku efektivity
a hospodárnosti
(zejména v podílu
evaluace a
zpracování
výstupů).
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1.1.1.1.6

Výchovný pracovník

554 400,00

277 200,00

277 200,00

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

7 260,00

1 282,60

5 977,40

1.1.3.2.2.1

Počítač

39 900,00

7 049,00

32 851,00

1.1.4.04

Sociolog/psycholog
(KA1, 4,5)

200 000,00

100 000,00

100 000,00

1.1.4.06

Recenzenti odborné
publikace (KA6)

9 000,00

9 000,00

0,00

1.1.4.09

Výroba odborné
publikace

72 000,00

42 000,00

30 000,00

Krácení celkem

Kráceno z 0,4 na
0,2 úvazku/měs. z
důvodu
nadhodnocení a
vzhledem k
hledisku efektivity
a hospodárnosti
(zejména v podílu
evaluace a
zpracování
výstupů).
Kráceno vzhledem
ke krácení úvazků
RT v přepočtu na
2,47 úvazků
celkem, tj. z 3 ks
na 2,47 ks.
Kráceno vzhledem
ke krácení úvazků
RT v přepočtu na
2,47 úvazků
celkem, tj. z 3 ks
na 2,47 ks.
Krácena položka
na polovinu z
důvodu efektivity a
hospodárnosti,
položka není
nezbytná pro
realizaci aktivit.
Položka krácena z
důvodu efektivity a
hospodárnosti,
položka není
nezbytná.
Položka krácena z
důvodu efektivity a
hospodárnosti,
položka není
nezbytná.

2 553 331,60 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt zařazen do zásobníku
Maximální celkové způsobilé
7 296 835,50 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.



Informace o žádosti
71
Pořadové číslo
71

71

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006268
PROFICIO, z.s.
Znám se a umím
6 719 018,75 Kč
66,88
Ne
7/1 (7 členů, 1 náhradník)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Zdrželo se
0

Proti
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

1.1.1.2.1

Odborný
garant

1 085 400,00

434 160,00

651 240,00

1.1.1.2.3

Odborný
asistent

723 600,00

434 160,00

289 440,00

1.1.1.2.4

Evaluátor

546 117,00

378 081,00

168 036,00

1.1.3.2.2.02

Multifunkční
zařízení

19 360,00

12 060,00

7 300,00

1.1.3.2.2.14

Laminované
boxy formátu
A4 pro
účastnice
prezenčních
aktivit

12 000,00

12 000,00

0,00

Odůvodnění
Dle popisu náplně
práce se nejedná vždy
o přímou práci s
cílovými skupinami
projektu. Krácení
úvazku z 0,5 na 0,3.
Krácení na 0,2 úvazku.
Nadhodnoceno z
vzhledem k náplni
práce.
Krácení na 0,1 úv. z
důvodu
nedostatečného
odůvodnění potřebnosti
této pozice.
Není dostatečně
odůvodněno pořízení
multifunkčního zařízení
pro intenzivní využití. Z
tohoto důvodu je
položka krácena na
částku odpovídající
ceně multifunkčního
zařízení pro standardní
využití.
Spadá svým
charakterem do
kancelářských potřeb,
tj. do nepřímých
nákladů.
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1.1.3.2.2.0.3

Dataprojektor

12 100,00

12 100,00

0,00

1.1.3.2.2.0.7

Flipchart

2 420,00

2 420,00

0,00

1.1.3.2.2.0.8

Projekční
plátno

3 630,00

3 630,00

0,00

1.1.3.2.2.0.9

Stůl do
učebny

21 175,00

21 175,00

0,00

Žadatel bude KA
realizovat v prostorech,
které si pronajímá
jednotlivě na každý den
realizace KA. Tento
nákup tedy není
efektivní, je třeba si
zajistit pronájem již s
příslušným vybavením.
Rozpočtované částky
na pronájem jsou
dostatečné.
Žadatel bude KA
realizovat v prostorech,
které si pronajímá
jednotlivě na každý den
realizace KA. Tento
nákup tedy není
efektivní, je třeba si
zajistit pronájem již s
příslušným vybavením.
Rozpočtované částky
na pronájem jsou
dostatečné.
Žadatel bude KA
realizovat v prostorech,
které si pronajímá
jednotlivě na každý den
realizace KA. Tento
nákup tedy není
efektivní, je třeba si
zajistit pronájem již s
příslušným vybavením.
Rozpočtované částky
na pronájem jsou
dostatečné.
Žadatel bude KA
realizovat v prostorech,
které si pronajímá
jednotlivě na každý den
realizace KA. Tento
nákup tedy není
efektivní, je třeba si
zajistit pronájem již s
příslušným vybavením.
Rozpočtované částky
na pronájem jsou
dostatečné.
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1.1.3.2.2.0.10

židle do
učebny

14 520,00

14 520,00

0,00

Žadatel bude KA
realizovat v prostorech,
které si pronajímá
jednotlivě na každý den
realizace KA. Tento
nákup tedy není
efektivní, je třeba si
zajistit pronájem již s
příslušným vybavením.
Rozpočtované částky
na pronájem jsou
dostatečné.

1.1.4.06

Programování
webu

50 000,00

50 000,00

0,00

Krácení v plné výši,
jedná se o nepřímý
náklad.

Krácení celkem

1 374 306,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt zařazen do zásobníku
Maximální celkové způsobilé
5 001 136,25 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.



Informace o žádosti
72
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

72
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006303
Centrum Anabell, z. s.
BOZP
5 010 750,00 Kč
66,25
Ne
7/1 (7 členů, 1 náhradník)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

1.1.1.1.1

72

Popis

Rozpočet

Psychoterapeut 1 109 520,00

Krácení VK

Zůstatek
na
položce
VK

554 760,00

554 760,00

1.1.1.1.2

Nutriční
terapeut

1 109 520,00

554 760,00

1.1.1.1.3

Sociální

964 800,00

482 400,00

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Odůvodnění

Neodůvodněný rozsah úvazku,
kráceno na polovinu.
Neodůvodněný rozsah úvazku,
554 760,00
kráceno na polovinu.
482 400,00 Neodůvodněný rozsah úvazku,

.
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pracovník

kráceno na polovinu.

1.1.1.1.4

Metodička a
garantka
projektu

434 160,00

434 160,00

0,00

1.1.1.3.2

Evaluátor
výstupů a
efektivity práce
s klienty

114 000,00

114 000,00

0,00

1.1.3.2.1.1

Kancelářský
balík

7 200,00

3 600,00

3 600,00

1.1.3.2.2.1

Notebook

39 000,00

19 500,00

19 500,00

1.1.4.2

Evaluace a
vývoj databáze
osob

70 000,00

70 000,00

0,00

Krácení celkem

Nedostatečně zdůvodněná
potřebnost. RT je složen z
odborných pozic, které budou
obsazeny zaměstnanci s
dostatečným vzděláním a
praxí.
Položka není dostatečně
zdůvodněná a ani její potřeba
nevyplývá z kontextu projektu.
Nejedná se o komplexní
provázanou podporu, ale
pouze o jednotlivé fakultativní
služby. Není stanoven
předpokládaný dopad projektu,
který by bylo možné evaluovat.
Krácení v souvislosti s
krácením položek 1.1.1.1.11.1.1.1.3 na polovinu
Krácení v souvislosti s
krácením položek 1.1.1.1.11.1.1.1.3
Položka nemá zdůvodněnou
potřebnost pro realizaci
projektu. Není jasné, proč je
nutné databázi evaluovat a
proč je nutné pro zpřístupnění
na www vytvářet (myslí žadatel
programovat?) speciální
databázi.

2 233 180,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů, navýšit MI 6 00 00
na hodnotu 38 a to z důvodu požadavku žadatele na dotaci pro vytvoření databáze
podpořených osob.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt zařazen do zásobníku
Maximální celkové způsobilé
2 219 275,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.



Informace o žádosti
73
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
73

73
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006377
Farní charita Beroun
Farní charita Beroun prakticky pomáhá osobám bez domova
6 943 093,75 Kč
66,25

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

Ne
7/1 (7 členů, 1 náhradník)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Zdrželo se
0

Proti
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

1.1.1.1.3

1.1.1.1.4

Rozpočet

Popis

1) Kouč expert

2) Kouč expert

774 520,00

774 520,00

Krácení celkem

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

619 616,00

VK: v rámci KA 2 je
úvazek kouče s
ohledem na počet
podpořených osob a
práci soc. pracov.
nadhodnocený.
Krácení na 0,4
úvazku.

619 616,00

VK: v rámci KA 2 je
úvazek kouče s
ohledem na počet
podpořených osob a
práci soc. pracov.
nadhodnocený.
Krácení na 0,4
úvazku.

154 904,00

154 904,00

309 808,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt zařazen do zásobníku
Maximální celkové způsobilé
6 555 833,75 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.



Informace o žádosti
74
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

74

74
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006364
A DOMA z. s.
Dispečink kombinované péče (DisKoPéče)
6 823 725,00 Kč
66,25
Ne
7/1 (7 členů, 1 náhradník)
Pro
8

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Proti
0

Zdrželo se
0

.
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

1.1.1.1.1

1.1.1.1.2

Popis

Rodinný průvodce
(0,75)

Metodik

Rozpočet

940 680,00

1 230 120,00

Krácení VK

156 780,00

205 020,00

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

783 900,00

VK krátí pozici na 30
měsíců- s ohledem
na vyřazení KA3,
čímž dochází i ke
krácení projektu o 6
měsíců na dobu 30
měsíců

1 025 100,00

VK krátí pozici na 30
měsíců - s ohledem
na vyřazení KA3,
čímž dochází i ke
krácení projektu o 6
měsíců na dobu 30
měsíců

1.1.1.1.3

Dispečerové

1 386 900,00

1 386 900,00

0,00

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík (PC
dispečink
kombinované péče)

2 420,00

2 420,00

0,00

1.1.3.2.1.2

Kancelářský balík
(notebooky pro
realizační tým)

2 420,00

1 210,00

1 210,00

1.1.3.2.2.1

PC (dispečink
kombinované péče)

13 000,00

13 000,00

0,00

VK krátí v plném
rozsahu s ohledem
na vyřazení KA3.
Účelnost této aktivity
vzhledem k potřebám
CS nebyla
dostatečně
prokázána.
VK krátí v plném
rozsahu s ohledem
na vyřazení KA3.
Účelnost této aktivity
vzhledem k potřebám
CS nebyla
dostatečně
prokázána.
VK krátí - nebylo
jasně uvedeno, kdo z
realizačního týmu
bude dané zařízení
užívat. Krátí se počty
jednotek v poměru k
součtu úvazků členů
rodinného průvodce a
metodika.
VK krátí v plném
rozsahu s ohledem
na vyřazení KA3.
Účelnost této aktivity
vzhledem k potřebám
CS nebyla
dostatečně
prokázána.
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1.1.3.2.2.2

Notebook (realizační
tým)

13 000,00

6 500,00

6 500,00

1.1.3.2.2.3

Mobilní telefon
(realizační tým)

2 400,00

1 200,00

1 200,00

1.1.3.2.2.4

Multifunkční zařízení
pro standardní
využití (dispečink)

7 200,00

7 200,00

0,00

1.1.3.2.2.5

Židle kancelářská
(dispečink)

2 420,00

2 420,00

0,00

1.1.3.2.2.6

Stůl kancelářský
(dispečink)

5 600,00

5 600,00

0,00

1.1.3.2.2.7

Skříň policová vysoká
s dveřmi
(dispečink)

5 000,00

5 000,00

0,00

1.1.4.1

Tisk a předtisková
úprava metodiky
udržitelnosti
neformální péče

18 000,00

18 000,00

0,00

VK krátí - nebylo
jasně uvedeno, kdo z
realizačního týmu
bude dané zařízení
užívat. Krátí se počet
jednotek v poměru k
součtu úvazků členů
rodinného průvodce a
metodika.
VK krátí - nebylo
jasně uvedeno, kdo z
realizačního týmu
bude dané zařízení
užívat. Krátí se počet
jednotek v poměru k
součtu úvazků členů
rodinného průvodce a
metodika.
VK krátí v plném
rozsahu s ohledem
na vyřazení KA3.
Účelnost této aktivity
vzhledem k potřebám
CS nebyla
dostatečně
prokázána.
VK krátí v plném
rozsahu s ohledem
na vyřazení KA3.
Účelnost této aktivity
vzhledem k potřebám
CS nebyla
dostatečně
prokázána.
VK krátí v plném
rozsahu s ohledem
na vyřazení KA3.
Účelnost této aktivity
vzhledem k potřebám
CS nebyla
dostatečně
prokázána.
VK krátí v plném
rozsahu s ohledem
na vyřazení KA3.
Účelnost této aktivity
vzhledem k potřebám
CS nebyla
dostatečně
prokázána.
VK krátí - žadatel
neodůvodnil
potřebnost tisku
metodik a není
uvedeno, pro koho je
20 výtisků metodiky
určeno. Z důvodu
hospodárnosti
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metodiky ponechat
pouze v elektronické
podobě a položka se
krátí v plném
rozsahu.

1.1.4.2

Technický provoz
Response/Distribution
systému
dispečinku

300 000,00

300 000,00

0,00

1.1.7.1

Pořízení
Response/Distribution
sofware pro dispečink
kombinované
péče

300 000,00

300 000,00

0,00

Krácení celkem

VK krátí v plném
rozsahu s ohledem
na vyřazení KA3.
Účelnost této aktivity
vzhledem k potřebám
CS nebyla
dostatečně
prokázána. Kalkulace
výše položky nebyla
objasněna.
VK krátí v plném
rozsahu s ohledem
na vyřazení KA3.
Účelnost této aktivity
vzhledem k potřebám
CS nebyla
dostatečně
prokázána. Kalkulace
výše položky nebyla
objasněna.

2 411 250,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
 VK navrhuje krátit projekt z důvodu krácení celé KA3. KA3 je krácena z důvodu
nedostatečného prokázání účelnosti vzhledem k potřebám CS.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt zařazen do zásobníku
Maximální celkové způsobilé
3 809 662,50 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.


Informace o žádosti
75
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
75

75
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006429
Edukana, spolek
Nová příležitost pro rodiče
1 238 237,50 Kč
66,25
Ne
7/1 (7 členů, 1 náhradník)

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Výsledek hlasování

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.


VK - požaduje doplnit indikátory:
-

MI 6 70 01 nastavit na min. hodnotu 12 vzhledem k popisu KA4 A KA5

- MI 6 70 10 doplnit vzhledem k aktivitě KA3 i o počet hlídaných dětí
Závěr
Vhodný k financování
Projekt zařazen do zásobníku
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 238 237,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
76
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

76
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006415
Oblastní charita Most
Centra pomoci rodinám ohroženým sociálním vyloučením v
Mostě a Duchcově
6 734 500,00 Kč
65
Ne
7/1 (7 členů, 1 náhradník)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt zařazen do zásobníku
Maximální celkové způsobilé
6 734 500,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.

76

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Informace o žádosti
77
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel

77
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006439
Liga vozíčkářů

Název projektu

Uspět může každý

Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5 073 447,50 Kč
65
Ne
7/1 (7 členů, 1 náhradník)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Výsledek hlasování

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt zařazen do zásobníku
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 073 447,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
78
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

78
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006458
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Pomáháme pečujícím
3 593 090,00 Kč
65
Ne
7/1 (7 členů, 1 náhradník)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:

77
78

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a
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výběru indikátorů, ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů
VK požaduje u položky 1.1.1.3.1. Odborný poradce soc. právní oblast a technická podpora ujasnit, zda se jedná o OSVČ nebo DPP, a dle toho položku zařadit. V žádosti je uvedeno, že
se jedná o OSVČ ale v popisu RT uváděno DPP.
 VK požaduje upravit hodnotu a popis MI 6 70 10 tak, aby se zároveň nezapočítávaly osoby
zároveň uváděné v MI 6 00 00, tj. na hodnotu 135
 VK Požaduje navýšit kapacitu podpořených služeb MI 6 70 01 např. dle aktuálního počtu
pracovníků v terénu – v přirozeném domácím prostředí (KA 2) a k popisu KA3 na max.
možnou hodnotu.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt zařazen do zásobníku
3 593 090,00 Kč
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.


Informace o žádosti
79
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

79
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006387
Farní charita Dobruška
Cesta k novému začátku pro rodiče
2 457 732,50 Kč
65
Ne
7/1 (7 členů, 1 náhradník)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

1.1.6.3

Příspěvek
na péči o
dítě

Krácení celkem

Rozpočet

276 000

Krácení VK

138 000,00

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

138 000,00

kráceno s ohledem na
skupinové, nikoliv individuální
hlídání dětí, kalkulace 100,Kč/hod/dítě je nadhodnocená

138 000,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt zařazen do zásobníku
Maximální celkové způsobilé
2 285 232,50 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.


79

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Strana: 84 z 114

Informace o žádosti
80
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

80
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006459
GLE o.p.s.
Kariérové poradenství pro ženy ohrožené domácím násilím
1 514 618,75 Kč
65
Ne
7/1 (7 členů, 1 náhradník)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

1.1.1.2.3

proFem,
terénní
pracovnice

1.1.1.3.1

Respondeo,
terénní
pracovnice

1.1.4.3

GLE, KA4
finanční
příspěvek na
kvalifikace

1.1.4.4

GLE, KA4
personalistka

11 200,00

11 200,00

0,00

1.1.6.3.1

GLE, KA4
příspěvek na
péči o dítě

36 000,00

36 000,00

0,00

Krácení celkem

Rozpočet

Zůstatek
na
položce
VK

120 750,00

96 075,00

75 000,00

Krácení VK

48 300,00

72 450,00

38 430,00

57 645,00

75 000,00

0,00

Odůvodnění
Krácení vzhledem k nadhodnocené
časové dotaci a náplni práce z 525
hodin na 315 hodin.
Krácení vzhledem k nadhodnocené
časové dotaci a náplni práce z 525
hodin na 315 hodin.
Vymezení celé položky z důvodu
nedostatečného prokázání
potřebnosti a přínosu pro cílovou
skupinu.
Vymezení celé položky z důvodu
nedostatečného prokázání
potřebnosti a přínosu pro cílovou
skupinu.
Vymezení celé položky z důvodu
nedostatečného prokázání
potřebnosti a přínosu pro cílovou
skupinu.

208 930,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů
 VK upozorňuje, že v aktivitách projektu nesmí být řešeny a realizovány činnosti shodné se
základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování
Projekt zařazen do zásobníku
1 253 456,25 Kč
Maximální celkové způsobilé
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výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
81
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

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

81
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006218
Město Slavkov u Brna
Asistenti prevence kriminality ve Slavkově u Brna
4 395 225,00 Kč
64,38
Ne
7/1 (7 členů, 1 náhradník)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Zdrželo se
0

Proti
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

1.1.1.3.1

Popis

Expert evaluátor

Rozpočet

180 000,00

Krácení celkem

Krácení VK

Zůstatek
na položce
VK

Odůvodnění

120 000,00

Krácení položky na 40% původní
výše z důvodu adekvátnosti k
popsaným výstupům. tj. krácení
rozsahu zapojení evaluátora na
500h.

60 000,00

60 000,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů
Závěr
Vhodný k financování
Projekt zařazen do zásobníku
Maximální celkové způsobilé
4 320 225,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.



Informace o žádosti
82
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
81
82

82
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006463
EDLiT Human o.p.s.
Díky patří Vám
1 976 697,50 Kč
63,75
Ne
.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/1 (7 členů, 1 náhradník)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Zdrželo se
0

Proti
0

Výsledek hlasování

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:

 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů (navýšit MI 6 00 00 na
27 osob, nastavit hodnotu u MI 6 70 10).
Závěr
Vhodný k financování
Projekt zařazen do zásobníku
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 976 697,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
83
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

83
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006299
Oblastní charita Trutnov
Komplexní péče o rodiny s dětmi v obtížné situaci
2 231 112,50 Kč
63,75
Ne
7/1 (7 členů, 1 náhradník)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Zdrželo se
0

Proti
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

1.1.3.2.1.2

Popis

Rozpočet

Elektronická
15 000,00
databáze

Krácení celkem

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

15 000,00

0,00

VK: elektronická
databáze pro evidenci
práce s CS není nutná

15 000,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt zařazen do zásobníku
Maximální celkové způsobilé
2 212 362,50 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
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stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
84
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

s doplněním.

84
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006346
Asociace občanských poraden
Komplexní program podpory žen samoživitelek
5 041 523,75 Kč
63,75
Ne
7/1 (7 členů, 1 náhradník)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt zařazen do zásobníku
Maximální celkové způsobilé
5 041 523,75 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.
Informace o žádosti
85
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

85
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006304
Spolek PORTAVITA
PORTAVITA - program bydlení
9 565 237,50 Kč
62,5
Ne
7/1 (7 členů, 1 náhradník)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

84
85

Popis

Rozpočet

Zůstatek
na
položce

Krácení VK

.
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VK

1.1.1.1.1

Koordinátor
KA a
1 374 840,00
stakeholderů

687 420,00

687 420,00

nadhodnocený úvazek, krácení
na 0,5, krácen podíl účasti na
krácené aktivitě domovník,
preventista - není podporovaná
aktivita

1.1.1.1.2

Case
manager

1 061 280,00

1 061 280,00

0,00

nadhodnocený úvazek vzhledem
k popisu činnosti, ponechat jen 1
úvazek case managera

1.1.1.1.7

Poradce CS
pro řádné
užívání bytů

916 560,00

916 560,00

0,00

nadhodnocený úvazek vzhledem
k popisu činnosti, ponechat jen 1
úvazek

1.1.3:2.1.1

Office
balíček

16 940,00

6 050,00

10 890,00

krácení o 2,5 (podle
navrhovaného krácení úvazků)

1.1.3.2.2.1

Notebook

93 170,00

33 275,00

59 895,00

krácení o 2,5 (podle
navrhovaného krácení úvazků)

1.1.3.2.2.3

Mobilní
telefon

16 940,00

6 050,00

10 890,00

krácení o 2,5 (podle
navrhovaného krácení úvazků)

1.1.1.3.1

Domovník,
preventista

324 000,00

324 000,00

0,00

ve výzvě není pro spolek
podporovaná aktivita domovník,
preventista

Krácení celkem

3 034 635,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů
Závěr
Vhodný k financování
Projekt zařazen do zásobníku
Maximální celkové způsobilé
5 771 943,75 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.



Informace o žádosti
86
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

86
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006354
bfz o.p.s.
Pomoc pro osoby se zdravotním postižením se začleněním na
trh práce
14 996 485,20 Kč
61,25
Ne
7/1 (7 členů, 1 náhradník)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Výsledek hlasování

86

Proti
0

Zdrželo se
0

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek
na položce
VK

1.1.1.1.1

Osobní
poradce bfz Litoměřice

874 752,00

546 720,00

328 032,00

1.1.1.1.2

Osobní
poradce bfz Most

874 752,00

546 720,00

328 032,00

1.1.1.1.3

Osobní
poradce bfz Teplice

874 752,00

546 720,00

328 032,00

1.1.1.1.4

Osobní
poradce bfz Sokolov

874 752,00

546 720,00

328 032,00

1.1.1.1.5

Osobní
poradce Edost Chomutov

874 752,00

546 720,00

328 032,00

1.1.1.1.6

Osobní
poradce Edost Ústí nad Labem

874 752,00

546 720,00

328 032,00

Odůvodnění
S ohledem na nedostatečný
popis zapojení ve výši 0,8
úvazku, a pouze obecné
nastavení, není zřejmá
nezbytnost výše. Tedy při
porovnání s jednotlivými
aktivitami a jejich
zastoupením navrhuje se
max. 0,3 úvazek
S ohledem na nedostatečný
popis zapojení ve výši 0,8
úvazku, a pouze obecné
nastavení, není zřejmá
nezbytnost výše. Tedy při
porovnání s jednotlivými
aktivitami a jejich
zastoupením navrhuje se
max. 0,3 úvazek
S ohledem na nedostatečný
popis zapojení ve výši 0,8
úvazku, a pouze obecné
nastavení, není zřejmá
nezbytnost výše. Tedy při
porovnání s jednotlivými
aktivitami a jejich
zastoupením navrhuje se
max. 0,3 úvazek
S ohledem na nedostatečný
popis zapojení ve výši 0,8
úvazku, a pouze obecné
nastavení, není zřejmá
nezbytnost výše. Tedy při
porovnání s jednotlivými
aktivitami a jejich
zastoupením navrhuje se
max. 0,3 úvazek
S ohledem na nedostatečný
popis zapojení ve výši 0,8
úvazku, a pouze obecné
nastavení, není zřejmá
nezbytnost výše. Tedy při
porovnání s jednotlivými
aktivitami a jejich
zastoupením navrhuje se
max. 0,3 úvazek
S ohledem na nedostatečný
popis zapojení ve výši 0,8
úvazku, a pouze obecné
nastavení, není zřejmá
nezbytnost výše. Tedy při
porovnání s jednotlivými
aktivitami a jejich
zastoupením navrhuje se
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max. 0,3 úvazek

1.1.1.1.7

Osobní
poradce Edost Karlovy Vary

874 752,00

546 720,00

328 032,00

1.1.1.3.01

Lektor
poradenského
programu bfz Litoměřice

60 000,00

26 400,00

33 600,00

1.1.1.3.02

Lektor
poradenského
programu bfz Most

60 000,00

26 400,00

33 600,00

1.1.1.3.03

Lektor
poradenského
programu bfz Teplice

60 000,00

26 400,00

33 600,00

1.1.1.3.04

Lektor
poradenského
programu bfz Sokolov

60 000,00

26 400,00

33 600,00

1.1.1.3.05

Lektor
poradenského
programu
Edost Chomutov

60 000,00

26 400,00

33 600,00

S ohledem na nedostatečný
popis zapojení ve výši 0,8
úvazku, a pouze obecné
nastavení, není zřejmá
nezbytnost výše. Tedy při
porovnání s jednotlivými
aktivitami a jejich
zastoupením navrhuje se
max. 0,3 úvazek
Nastavení počtu hodin pro
CS není zdůvodněno.
Navrhujeme max. 56 hod.
práce v rámci nastavení.
Tedy při přepočtu na
jednotlivé účastníky je
hodinová dotace max. 672
hodin pro bfz, tedy max. 168
hod./lektor na položce.
Nastavení počtu hodin pro
CS není zdůvodněno.
Navrhuje se max. 56 hod.
práce v rámci nastavení.
Tedy při přepočtu na
jednotlivé účastníky je
hodinová dotace max. 672
hodin pro bfz, tedy max. 168
hod./lektor na položce.
Nastavení počtu hodin pro
CS není zdůvodněno.
Navrhuje se max. 56 hod.
práce v rámci nastavení.
Tedy při přepočtu na
jednotlivé účastníky je
hodinová dotace max. 672
hodin pro bfz, tedy max. 168
hod./lektor na položce.
Nastavení počtu hodin pro
CS není zdůvodněno.
Navrhuje se max. 56 hod.
práce v rámci nastavení.
Tedy při přepočtu na
jednotlivé účastníky je
hodinová dotace max. 672
hodin pro bfz, tedy max. 168
hod./lektor na položce.
Nastavení počtu hodin pro
CS není zdůvodněno.
Navrhuje se max. 56 hod.
práce v rámci nastavení.
Tedy při přepočtu na
jednotlivé účastníky je
hodinová dotace max. 504
hodin pro Edost, tedy max.
168 hod./lektor na položce.
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1.1.1.3.06

Lektor
poradenského
programu
Edost - Ústí n.
Labem

60 000,00

26 400,00

33 600,00

1.1.1.3.07

Lektor
poradenského
programu
Edost - Karlovy
Vary

60 000,00

26 400,00

33 600,00

1.1.1.3.08

Lektor finanční
gramotnosti bfz
- Litoměřice

18 000,00

13 200,00

4 800,00

1.1.1.3.09

Lektor finanční
gramotnosti bfz
- Most

18 000,00

13 200,00

4 800,00

1.1.1.3.10

Lektor finanční
gramotnosti bfz
- Teplice

18 000,00

13 200,00

4 800,00

1.1.1.3.11

Lektor finanční
gramotnosti bfz
- Sokolov

18 000,00

13 200,00

4 800,00

Nastavení počtu hodin pro
CS není zdůvodněno.
Navrhuje se max. 56 hod.
práce v rámci nastavení.
Tedy při přepočtu na
jednotlivé účastníky je
hodinová dotace max. 504
hodin pro Edost, tedy max.
168 hod./lektor na položce.
Nastavení počtu hodin pro
CS není zdůvodněno.
Navrhuje se max. 56 hod.
práce v rámci nastavení.
Tedy při přepočtu na
jednotlivé účastníky je
hodinová dotace max. 504
hodin pro Edost, tedy max.
168 hod./lektor na položce.
Nastavení počtu hodin pro
CS není zdůvodněno.
Navrhuje se max. 12 hod.
práce v rámci nastavení.
Tedy při přepočtu na
jednotlivé účastníky je
hodinová dotace max. 96 pro
bfz, tedy max. 24 hod./lektor
na položce.
Nastavení počtu hodin pro
CS není zdůvodněno.
Navrhuje se max. 12 hod.
práce v rámci nastavení.
Tedy při přepočtu na
jednotlivé účastníky je
hodinová dotace max. 96 pro
bfz, tedy max. 24 hod./lektor
na položce.
Nastavení počtu hodin pro
CS není zdůvodněno.
Navrhuje se max. 12 hod.
práce v rámci nastavení.
Tedy při přepočtu na
jednotlivé účastníky je
hodinová dotace max. 96 pro
bfz, tedy max. 24 hod./lektor
na položce.
Nastavení počtu hodin pro
CS není zdůvodněno.
Navrhuje se max. 12 hod.
práce v rámci nastavení.
Tedy při přepočtu na
jednotlivé účastníky je
hodinová dotace max. 96 pro
bfz, tedy max. 24 hod./lektor
na položce.
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1.1.1.3.12

Lektor finanční
gramotnosti
Edost Chomutov

18 000,00

13 200,00

4 800,00

1.1.1.3.13

Lektor finanční
gramotnosti
Edost - Ústí n.
Labem

18 000,00

13 200,00

4 800,00

1.1.1.3.14

Lektor finanční
gramotnosti
Edost - Karlovy
Vary

18 000,00

13 200,00

4 800,00

1.1.1.3.15

Lektor právní
gramotnosti bfz
- Litoměřice

18 000,00

13 200,00

4 800,00

1.1.1.3.16

Lektor právní
gramotnosti bfz
- Most

18 000,00

13 200,00

4 800,00

1.1.1.3.17

Lektor právní
gramotnosti bfz
- Teplice

18 000,00

13 200,00

4 800,00

Nastavení počtu hodin pro
CS není zdůvodněno.
Navrhuje se max. 12 hod.
práce v rámci nastavení.
Tedy při přepočtu na
jednotlivé účastníky je
hodinová dotace max. 72 pro
Edost, tedy max. 24
hod./lektor na položce.
Nastavení počtu hodin pro
CS není zdůvodněno.
Navrhuje se max. 12 hod.
práce v rámci nastavení.
Tedy při přepočtu na
jednotlivé účastníky je
hodinová dotace max. 72 pro
Edost, tedy max. 24
hod./lektor na položce.
Nastavení počtu hodin pro
CS není zdůvodněno.
Navrhuje se max. 12 hod.
práce v rámci nastavení.
Tedy při přepočtu na
jednotlivé účastníky je
hodinová dotace max. 72 pro
Edost, tedy max. 24
hod./lektor na položce.
Nastavení počtu hodin pro
CS není zdůvodněno.
Navrhuje se max. 12 hod.
práce v rámci nastavení.
Tedy při přepočtu na
jednotlivé účastníky je
hodinová dotace max. 96 pro
bfz, tedy max. 24 hod./lektor
na položce.
Nastavení počtu hodin pro
CS není zdůvodněno.
Navrhuje se max. 12 hod.
práce v rámci nastavení.
Tedy při přepočtu na
jednotlivé účastníky je
hodinová dotace max. 96 pro
bfz, tedy max. 24 hod./lektor
na položce.
Nastavení počtu hodin pro
CS není zdůvodněno.
Navrhuje se max. 12 hod.
práce v rámci nastavení.
Tedy při přepočtu na
jednotlivé účastníky je
hodinová dotace max. 96 pro
bfz, tedy max. 24 hod./lektor
na položce.
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1.1.1.3.18

Lektor právní
gramotnosti bfz
- Sokolov

18 000,00

13 200,00

4 800,00

1.1.1.3.19

Lektor právní
gramotnosti
Edost Chomutov

18 000,00

13 200,00

4 800,00

1.1.1.3.20

Lektor právní
gramotnosti
Edost - Ústí n.
Labem

18 000,00

13 200,00

4 800,00

1.1.1.3.21

Lektor právní
gramotnosti
Edost - Karlovy
Vary

18 000,00

13 200,00

4 800,00

1.1.2.2.1

Cesta
zahraničního
experta na
závěrečný
workshop do
ČR v režimu
Per diems

1.1.4.01

Účast
zahraničního
experta na
workshopu v
ČR

1.1.4.02

Pronájem
poradenské
centrum bfz 4
střediska *
8800 na měsíc
- (LT, MO, TP,
SO)

2 027,00

10 800,00

1 161 600,00

2 027,00

10 800,00

633 600,00

Nastavení počtu hodin pro
CS není zdůvodněno.
Navrhuje se max. 12 hod.
práce v rámci nastavení.
Tedy při přepočtu na
jednotlivé účastníky je
hodinová dotace max. 96 pro
bfz, tedy max. 24 hod./lektor
na položce.
Nastavení počtu hodin pro
CS není zdůvodněno.
Navrhuje se max. 12 hod.
práce v rámci nastavení.
Tedy při přepočtu na
jednotlivé účastníky je
hodinová dotace max. 72 pro
Edost, tedy max. 24
hod./lektor na položce.
Nastavení počtu hodin pro
CS není zdůvodněno.
Navrhuje se max. 12 hod.
práce v rámci nastavení.
Tedy při přepočtu na
jednotlivé účastníky je
hodinová dotace max. 72 pro
Edost, tedy max. 24
hod./lektor na položce.
Nastavení počtu hodin pro
CS není zdůvodněno.
Navrhuje se max. 12 hod.
práce v rámci nastavení.
Tedy při přepočtu na
jednotlivé účastníky je
hodinová dotace max. 72 pro
Edost, tedy max. 24
hod./lektor na položce.

0,00

Není dostatečně
specifikována nezbytnost
realizace aktivity pro cíl
projektu, a tedy se navrhuje
neuznatelnost v plné výši

0,00

Není dostatečně
specifikována nezbytnost
realizace aktivity pro cíl
projektu, a tedy se navrhuje
neuznatelnost v plné výši

528 000,00

Nastavená částka pronájmu
8.800,- za místnost a měsíc
není hospodárná a nezbytná.
Navrhuje se max. 4.000,Kč/měsíc.
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1.1.4.03

Pronájem
poradenské
centrum Edost
3 střediska *
8800 na měsíc
- (CV, UL, KV)

1.1.4.04

Pronájem
učebny bfz 4
střediska *
60800 na
cyklus *3 cykly

1.1.4.05

Pronájem
učebny Edost 3
střediska *
60800 na
cyklus *3 cykly

1.1.4.08

1.1.4.09

1.1.4.10

Ergodiagnostik
a bfz 24 osob
(2
osoby/cyklus/ok
res)
Ergodiagnostik
a Edost 18
osob (2
osoby/cyklus/ok
res)
Zajištění
úvodního a
průběžného
workshopu v
Německu

871 200,00

729 600,00

475 200,00

193 800,00

396 000,00

Nastavená částka pronájmu
8.800,- za místnost a měsíc
není hospodárná a nezbytná.
Navrhuje se max. 4.000,Kč/měsíc.

535 800,00

Při porovnání se sníženými
hodinami kurzů a jejich
nezbytnosti není dostatečně
hospodárná částka za
pronájmy. Navrhuje se
upravit na max. 2820 hodin
(235*3*4)

547 200,00

145 350,00

401 850,00

Při porovnání se sníženými
hodinami kurzů a jejich
nezbytnosti není dostatečně
hospodárná částka za
pronájmy. Navrhuje se
upravit na max. 2115 hodin
(235*3*3)

192 000,00

192 000,00

0,00

Náklad není v žádosti
popsán, navrhuje se
neuznatelnost v plné výši

144 000,00

144 000,00

0,00

Náklad není v žádosti
popsán, navrhuje se
neuznatelnost v plné výši

0,00

Není dostatečně
specifikována nezbytnost
realizace aktivity pro cíl
projektu, a tedy navrhuje se
neuznatelnost v plné výši

0,00

Není dostatečně
specifikována nezbytnost
realizace aktivity pro cíl
projektu, a tedy navrhuje se
neuznatelnost v plné výši

58 000,00

58 000,00

1.1.4.11

Doprava busem
na úvodní a
průběžný
workshop v
Německu

1.1.4.12

Zajištění
závěrečného
workshopu v
ČR

25 000,00

25 000,00

0,00

1.1.6.2.1

Cestovné
účastníků
(soubor) bfz

345 600,00

345 600,00

0,00

1.1.6.2.2

Cestovné
účastníků
(soubor) Edost

216 000,00

216 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

Není dostatečně
specifikována nezbytnost
realizace aktivity pro cíl
projektu, a tedy navrhuje se
neuznatelnost v plné výši
Není dostatečně
specifikována nezbytnost
nákladu, jak jej žadatel
stanovil. Navrhuje se
neuznatelnost nákladu v plné
výši.
Není dostatečně
specifikována nezbytnost
nákladu, jak jej žadatel
stanovil. Navrhuje se
neuznatelnost nákladu v plné
výši.
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Krácení celkem

6 668 017,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů
 VK požaduje vyjmout celou KA 2, neboť není dostatečně specifikována nezbytnost realizace
aktivity pro cíl projektu.
 Při navrženém krácení nelze snižovat počty účastníků.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt zařazen do zásobníku


Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 286 317,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
87
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

87
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006383
NOMIA, z.ú.
Psychosociální podpora rodin s výskytem násilí ve vztazích v
rozvodových a porozvodových konfliktech
7 787 737,50,- Kč
60
Ne
7/1 (7 členů, 1 náhradník)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Zdrželo se
0

Proti
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:

87

Položka

Popis

1.1.1.1.1

Sociální
pracovník - 1,0
úvazku pro
dvě osoby

1.1.1.1.3

Psychoterapeut
- 0,8 úvazku
jedna
osoba

1.1.2.1.1

Stravné zahraniční stáž
Oslo,
Norsko, 10 dnů

Rozpočet

1 398 960,00

1 543 680,00

74 250,00

Krácení VK

279 792,00

578 880,00

74 250,00

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

1 119 168,00

VK: KA2 není nezbytná
a efektivní pro
dosažení cílů projektu,
krácení poměrné
položky 0,2 úvazku.

964 800,00

VK: KA2 není nezbytná
a efektivní pro
dosažení cílů projektu,
krácení poměrné
položky 0,3 úvazku.

0,00

VK: KA2 není nezbytná
a efektivní pro
dosažení cílů projektu,
krácení položky v plné
výši.

.
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1.1.2.1.2

Kapesné - 40%
stravného, 10
dnů

1.1.2.1.3

Mimořádné
výdaje
(jízdenky
MHD),
10 dní, 5 osob

1.1.2.1.4

Ubytování na
zahraniční
stáži,
Norsko, Oslo, 9
nocí, 5 osob

1.1.3.2.3.1

Výtvarné a
psací potřeby
pro CS ke
skupinové
terapii

1.1.4.1

Právník pro
cílovou skupinu
rozvodové
právní
poradenství

Krácení celkem

29 700,00

9 000,00

135 000,00

20 000,00

1 080 000,00

29 700,00

9 000,00

135 000,00

5 000,00

270 000,00

0,00

VK: KA2 není nezbytná
a efektivní pro
dosažení cílů projektu,
krácení položky v plné
výši.

0,00

VK: KA2 není nezbytná
a efektivní pro
dosažení cílů projektu,
krácení položky v plné
výši.

0,00

VK: KA2 není nezbytná
a efektivní pro
dosažení cílů projektu,
krácení položky v plné
výši.

15 000,00

VK : Výdaje na psací
potřeby CS patří do
NN. Položku
přejmenujte na
Výtvarné potřeby pro
CS ke skupinové
terapii

810 000,00

VK : Není zřejmé, na
základě čeho byl
stanoven měsíční
počet 60 hodin
právních služeb, tudíž i
celkový počet jednotek
v položce -krácení
externích právních
služeb o 25%, tj. o 540
h

1 381 622,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a
výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů - MI 6 70
01 (Kapacita podpořených služeb) nastavit na hodnotu 20. MI 8 05 00 v důsledku zrušení
KA 2 nastavit na 0.
 VK navrhuje zrušit KA Sdílení příkladů dobré praxe a metodické podchycení systému
podpory a to z důvodu neefektivnosti a neprokázání nezbytnosti pro dosažení cílů projektu.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt zařazen do zásobníku
Maximální celkové způsobilé
6 060 710,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.


Informace o žádosti
88
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
88

88
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006363
Cesta integrace, o.p.s.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Název projektu

FINANČNÍ A PRÁVNÍ GRAMOTNOST, JAKO CESTA
Z DLUHŮ
4 692 600,00 Kč
60

Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

Ne
7/1 (7 členů, 1 náhradník)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

1.1.1.1.1

Rozpočet

Popis

Pracovní smlouvasociální pracovník
a koordinátor CS

1 350 720,00

Krácení VK

75 040,00

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

1 275 680,00

VK krátí - zapojení
sníženo z 36 měsíců na
34 měsíců s ohledem na
popis, popis příprav
činnosti poradny je
obecný, zapojení na 36
měsíců není zdůvodněno

1 184 560,00

VK krátí - zapojení
sníženo z 36 měsíců na
34 měsíců s ohledem na
popis, popis příprav
činnosti poradny je
obecný, zapojení na 36
měsíců není zdůvodněno

1.1.1.1.2

Pracovní smlouvaodborný poradce
1,0 úv

1.1.4.4

Nájem místnosti
pro práci s CS
Říčany

144 000,00

8 000,00

136 000,00

1.1.4.5

Nájem místnosti
pro práci s CS
Benešov

72 000,00

4 000,00

68 000,00

1.1.4.6

Právní poradenství
od právníka

144 000,00

8 000,00

136 000,00

1 254 240,00

Krácení celkem



69 680,00

VK krátí - sníženo na
dobu 34 měsíců, kdy
bude trvat přímá práce s
CS, poradna začne
činnost od 3/2018
VK krátí - sníženo na
dobu 34 měsíců, kdy
bude trvat přímá práce s
CS, poradna začne
činnost od 3/2018
VK krátí - sníženo na
dobu 34 měsíců, kdy
bude trvat přímá práce s
CS, práce s CS začne od
3/2018

164 720,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a
výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.

Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory

Projekt zařazen do zásobníku
4 486 700,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
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stanovené výběrovou komisí

s doplněním.

Informace o žádosti
89
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

89
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006442
Centrum pro rodinu a sociální péči
Od sebe k sobě
3 371 673,75 Kč
59,38
Ne
7/1 (7 členů, 1 náhradník)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

1.1.4.4

Inzerce

144 100,00

144 100,00

0,00

VK: přesun položky do NN

1.1.3.2.2.3

Tablet

5 000,00

5 000,00

0,00

VK: krátí, vzhledem k
úvazkům a skutečnosti, že v
rozpočtu je plánován již PC

1.1.1.1.3

Odborný
asistent
lektora

90 450,00

90 450,00

0,00

VK: přesun z kapitoly
Osobní náklady, pol..
1.1.1.1.3 do kap. 1.1.6
Přímá podpora

1.1.6.6

Odborný
asistent
lektora

0,00

-90 450,00

90 450,00

VK: přesun mezi kapitolami

Krácení celkem

149 100,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt zařazen do zásobníku
3 185 298,75 Kč
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.



Informace o žádosti
90
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
89
90

90
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006443
Obec Vápenná
Program sociálního začleňování v obci Vápenná
.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
.
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

7 500 987,50 Kč
58,13
Ne
7/1 (7 členů, 1 náhradník)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Zdrželo se
0

Proti
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

1.1.1.1.1

Kontaktní
pracovník

1.1.1.1.3

Odborný
dluhový
poradce

1.1.1.1.4

Manažer
volného času

1.1.1.1.5

Rodinný
poradce

1.1.3.2.2.5

Digitální
fotoaparát - pro
realizační
tým

1.1.3.2.2.6

1.1.3.2.3.1

1.1.6.2.1

CD přehrávač

Materiály pro
práci cílové
skupiny

Cestovné

Rozpočet

900 000,00

1 260 000,00

1 080 000,00

1 080 000,00

3 000,00

1 450,00

61 200,00

57 600,00

Krácení VK

140 220,00

196 308,00

1 080 000,00

1 080 000,00

3 000,00

1 450,00

61 200,00

28 800,00

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

759 780,00

VK: Překročeny
obvyklé mzdy pro
OPZ, krácení dle
tabulky obvyklé
mzdy

1 063 692,00

VK: Překročeny
obvyklé mzdy pro
OPZ, krácení dle
tabulky obvyklé
mzdy

0,00

VK krátí v
návaznosti na
zrušení KA
Program
prevence.

0,00

VK krátí v
návaznosti na
zrušení KA Klub
pro rodiny s dětmi.

0,00

VK krátí v
návaznosti na
zrušení KA Klub
pro rodiny s dětmi
a KA Program
prevence.

0,00

VK krátí v
návaznosti na
zrušení KA Klub
pro rodiny s dětmi
a KA Program
prevence.

0,00

VK krátí v
návaznosti na
zrušení KA Klub
pro rodiny s dětmi
a KA Program
prevence.

28 800,00

VK krátí
poměrnou část v
návaznosti na
zrušení KA Klub
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pro rodiny s dětmi
a KA Program
prevence.
Krácení celkem





2 590 978,00 Kč

VK navrhuje zrušit KA Program prevence a KA Klub pro rodiny s dětmi. Ve své podstatě jde
o podporu volnočasových aktivit, kde žadatel nijak nedokládá dostatečně silné výstupy
podporující specifický cíl výzvy 64, kterým je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených
sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené ve společnosti a na trhu práce.
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a
výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.

Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
91
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

Projekt zařazen do zásobníku
4 262 265,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

91
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006437
Česká asociace vzdělávacích institucí, z.s.
Vracíme rodiče na trh práce ve Středočeském kraji!
5 185 000,00 Kč
58,13
Ne
7/1 (7 členů, 1 náhradník)

Pro
Proti
Zdrželo se
8
0
0
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
 VK požaduje navýšit MI 6 70 01 a doplnit MI 6 70 10.
 VK upozorňuje žadatele, že služby mentora mohou probíhat v sídle ČAVI v Praze, ale CS
musí odpovídat pravidlům výzvy, tj. musí být "způsobilá".
Závěr
Vhodný k financování
Projekt zařazen do zásobníku
Maximální celkové způsobilé
5 185 000,00 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.
Informace o žádosti
92
Pořadové číslo

91
92

92

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
.
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006237
Město Slavkov u Brna
Komunitní centrum ve Slavkově u Brna
5 025 692,50 Kč
57,5
Ne
7/1 (7 členů, 1 náhradník)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Zdrželo se
0

Proti
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

1.1.4.2

Ergodiagnostika

72 000,00

72 000,00

0,00

VK krátí s ohledem na
nedostatečný popis a
zdůvodnění.

1.1.4.3

Kurz: agemanagement

144 000,00

144 000,00

0,00

VK krátí s ohledem na
hospodárnost a efektivitu.

Krácení celkem

216 000,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů.
 VK požaduje revizi MI, včetně doplnění MI 6 70 10 a navýšení 6 70 01 vzhledem k popisu KA4.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt zařazen do zásobníku
Maximální celkové způsobilé
4 755 692,50 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.


Informace o žádosti
93
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

93
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006447
Město Nové Strašecí
Komunitní centrum pro mládež Nové Strašecí
5 578 357,50 Kč
57,5
Ne
7/1 (7 členů, 1 náhradník)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
93

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Proti
0

Zdrželo se
0

.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

1.1.5.1

výstavba vodovodní
přípojky 4 m x
5.500 Kč

22 000,00

22 000,00

0,00

VK: krátí v celém
rozsahu, patří k
rekonstrukci budovy

1.1.5.2

výstavba
kanalizační přípojky
3mx
5.500 Kč

16 500,00

16 500,00

0,00

VK: krátí v celém
rozsahu, patří k
rekonstrukci budovy

1.1.7.1

Celková
rekonstrukce
přízemí 1. NP:
obestavěný prostor
cca 147,5 m3 x
3.000 Kčí

442 500,00

442 500,00

0,00

VK: vzhledem k tomu, že
v popisu není uvedeno
vlastnictví budovy a není
dostatečně popsána
budova komunitního
centra, vyřazení KF

1.1.3.2.3.1

papír do tiskárny k
využití pro CS

2 400,00

2 400,00

0,00

VK: přesun položky do
NN

1.1.3.2.3.2

cartridge do
tiskárny černé

3 360,00

3 360,00

0,00

VK: přesun položky do
NN

1.1.3.2.3.3

barvy pro
vymalování a
dekoraci
interiéru KC členy
komunity
(Primalex, 4 balení
á 15 kg, obarvená)

2 000,00

2 000,00

0,00

VK: přesun do NN,
oprava

1.1.1.1.2

pracovník/ice KC
(sociální pracovník
specialista pro děti
a mládež), 0,8
úvazek/36 měs.

943 200,00

353 700,00

589 500,00

VK: kráceno na 0,5
úvazku

Krácení celkem

842 460,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Projekt zařazen do zásobníku
Maximální celkové způsobilé
4 525 282,50 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.


Informace o žádosti
94
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
94

94
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006262
Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.
Já a moje zaměstnání
7 267 728,68 Kč

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

56,88
Ne
7/1 (7 členů, 1 náhradník)

Pro
Proti
Zdrželo se
8
0
0
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek
na
položce
VK

Odůvodnění
dle popisu náplně práce se
nejedná vždy o přímou práci s
cílovými skupinami projektu,
VK krátí jednotkovou cenu
z 35.510,- Kč na 23.673,- Kč
dle popisu náplně práce se
nebude jednat vždy o přímou
práci s cílovými skupinami
(reklamní kampaň, texty pro
letáky a informační brožuru,
oslovení zaměstnavatelů a
vytváření jejich databáze
apod.) navrženo krácení
úvazku na max. 0,3

1.1.1.1.1

Odborný garant

1 278 360,00

426 132,00

852 228,00

1.1.1.1.3

Sociální
pracovník

583 905,00

116 795,00

467 110,00

1.1.3.2.3

Spotřební
materiál

6 720,00

6 720,00

0,00

1.1.4.01

Grafik letáky

5 445,00

5 445,00

0,00

1.1.4.02

Právník letáky

4 116,42

4 116,42

0,00

1.1.4.03

Černokostelecký
zpravodaj 1/2 str

22 839,96

22 839,96

0,00

1.1.4.04

Českobrodský
zpravodaj 1/2 str

17 400,00

17 400,00

0,00

1.1.4.05

Zápraží 1/4
stránky

91 476,00

91 476,00

0,00

1.1.4.06

Říčanský kurýr
1/2 str

39 930,00

39 930,00

0,00

1.1.4.07

Videokiosek
Kostelec nad
Černými lesy

7 986,00

7 986,00

0,00

jedná se o publicitu projektu,
spadá svým charakterem do
nepřímých nákladů

1.1.4.08

Život Mnichovic
1/2 stránky

21 780,00

21 780,00

0,00

jedná se o publicitu projektu,
spadá svým charakterem do
nepřímých nákladů

Položka není zdůvodněna,
popsána ani kalkulována,
kráceno v plném rozsahu
jedná se o publicitu projektu,
spadá svým charakterem do
nepřímých nákladů
jedná se o publicitu projektu,
spadá svým charakterem do
nepřímých nákladů
jedná se o publicitu projektu,
spadá svým charakterem do
nepřímých nákladů
jedná se o publicitu projektu,
spadá svým charakterem do
nepřímých nákladů
jedná se o publicitu projektu,
spadá svým charakterem do
nepřímých nákladů
jedná se o publicitu projektu,
spadá svým charakterem do
nepřímých nákladů
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1.1.4.09

Strančický
zpravodaj 1/2 str

10 164,00

10 164,00

1.1.4.10

Zpravodaj z
Kamenice 1/2 str

31 944,00

31 944,00

1.1.1.1.4

psycholog

1 050 560,00

300 160,00

1.1.3.2.2.5

Tablet 2 ks

12 100,00

12 100,00

1.1.4.13

Telefonní tarif

43 211,52

43 211,52

Krácení celkem

jedná se o publicitu projektu,
spadá svým charakterem do
nepřímých nákladů
jedná se o publicitu projektu,
0,00
spadá svým charakterem do
nepřímých nákladů
Úvazek nadhodnocen, kráceno
z 0,7 na 0,5 úvazku,
750 400,00
z jednotkové mzdy 30.016,- Kč
na 21.400,- Kč za měsíc
kráceno vzhledem k úvazkům
0,00
RT.
0,00

0,00

patří do nepřímých nákladů

1 158 199,90 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů
Závěr
Vhodný k financování
Projekt zařazen do zásobníku
Maximální celkové způsobilé
5 819 978,80 Kč
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
stanovené výběrovou komisí
s doplněním.


Informace o žádosti
95
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

95
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006408
Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.
Denní klub Kladno
5 518 275,00 Kč
56,88
Ne
7/1 (7 členů, 1 náhradník)

Pro
8
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek
na položce
VK

Odůvodnění

1.1.4.2

KA 4 - kurz
čtenářské
gramotnosti

480 000,00

480 000,00

0,00

VK není zdůvodněno opodstatnění
této aktivity – krácena celá položka.

Krácení celkem

480 000,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů
Závěr



95

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

V.

Projekt zařazený do zásobníku
4 918 275,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Přehled projektů doporučených k financování:

Název projektu

Max. celkové
způsobilé
výdaje projektu
v Kč

Č.

Číslo projektu

Žadatel

1.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006413

2.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006358

3.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006365

Společná šance II.

Rodina u nás, o.s.

4

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006424

V jednom kole II

Attavena, o.p.s.

14 981 178,00
3 933 000,00

CÍL - cílevědomé investice pro Český svaz žen
lepší život na Vysočině
z.s.
Společnost
REPLAY (Práce hrou)
Podané ruce
o.p.s.

8 937 382,50
8 152 500,00
5 500 427,50

5.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006435

S naší podporou na trh práce

Kvalifikační a
personální
agentura, o. p. s.

6.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006422

Rodina - klíč k úspěchu

Magdaléna, o.p.s.

6 000 501,20

7.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006372

"Doprovázení přes hranici"
(mobilní tým pro neformální
pečovatele na Olomoucku)

Nejste sami mobilní hospic,
z.ú.

1 990 250,00

8.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006395

"Podané ruce na cestě k
udržitelnému bydlení"

Společnost
Podané ruce
o.p.s.

5 010 250,00

9.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006335

Podpora pečujících osob v
regionu ORP Mohelnice a
Zábřeh

Charita Zábřeh

7 225 500,00

10.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006293

(NE)POVALEČ

LEADER
ACADEMY o.p.s.

5 049 575,00

11.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006235

12.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006436

Prevence ztráty bydlení a
sociální práce zaměřená na
zplnomocňování a participaci Město Kraslice
cílové skupiny na rozhodování
v oblasti bydlení
S Lomikamenem úspěšně na
Lomikámen, z.ú.
trh práce

4 086 802,50

5 878 250,00

13.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006378

Preventivní profesionální
práce s rodiči v rodinách
ohrožených sociálním
vyloučením a sociální
patologií

14.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006263

Asistenti prevence kriminality
ve městě Rotava

Město Rotava

5 020 950,00

15.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006450

Fénix II

Attavena, o.p.s.

5 283 637,50

HoSt - HomeStart Česká
republika, z.ú.

4 323 467,50
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16.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006355

Komunitní centrum Spolku pro Spolek pro
integraci
integraci

1 997 631,25

17.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006344

Je mi líp a něco pro to dělám

Masopust, z.s.

3 550 043,75

18.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006407

Komunitně v Jiříkově

CEDR - komunitní
spolek

2 306 676,25

19.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006397

Vzdělávání neformálních
pečovatelů pečujících o vážně Meridiem o.p.s.
nemocné děti II.

9 195 336,08

Poradenské
centrum pro
sluchově
postižené
Kroměříž, o.p.s.
Město Moravské
Budějovice

20.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006292

Lépe slyšet, lépe žít II.

21.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006267

Sociální začleňování na
Moravskobudějovicku

22.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006465

Náš společný kraj

Centrum pro
integraci cizinců,
o.p.s.

4 909 412,50

23.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006276

Z kruhu ven

RATOLEST
BRNO, z.s.

2 719 474,38

24.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006270

Peer mentoring- aktivizační
program pro vozíčkáře s
poraněním míchy a jejich
pečující

Česká asociace
paraplegiků CZEPA

8 219 800,00

25.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006452

Nejste sami!

Girasole, sdružení
pro pomoc a
rozvoj z. s.

5 106 250,00

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006433

Podpora neformálních
pečovatelů duševně
nemocných - Vykročení ze
začarovaného kruhu

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

5 781 620,00

26.

DaR - Centrum
pro dítě a rodinu,
o.p.s., zkratka
společnosti: DaR,
o.p.s.
Generace Care
z.ú.

2 230 036,25

3 121 300,00

27.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006451

Rozvoj odborných služeb pro
rodiny s dětmi v Pardubicích

28.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006425

Generace - podpora
pečujících

29.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006298

INSPIRACE

LEADER
ACADEMY o.p.s.

4 081 287,50

30.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006421

Tréninková místa pro aktivní
uživatele návykových látek
jako součást komplexního
přístupu adiktologických
služeb

Magdaléna, o.p.s.

4 997 127,50

31.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006444

"Klíče pro rodinu" koordinovaná spolupráce s
rodinami a institucemi

EUROTOPIA.CZ,
o.p.s.

5 611 250,00

32.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006297

33.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006348

Návrat na trh práce Jesenicko
Podpora migrantů při jejich
začleňování na trh práce a do
společnosti

ZAHRADA 2000
z. s.
Organizace pro
pomoc
uprchlíkům, z.s.

2 924 627,50

1 999 350,00

5 128 837,50

9 155 192,50
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4 616 800,00

Město Kostelec
nad Orlicí

2 698 125,00

MĚSTO
BROUMOV

1 898 375,00

VOL Šanci pro dlužníky

VOLONTÉ
CZECH, o.p.s.

3 052 515,00

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006400

Podpora neformálních
pečovatelů o děti s poruchami
senzorického vnímání

Meridiem o.p.s.

7 205 370,60

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006390

Podpora zaměstnatelnosti lidí
s duševním onemocněním
metodou Place and Train

SPOLEK NUDZ

8 163 125,-

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006457

Mobilní domácí péče pro
neformální pečovatele

Nadační fond pro
předčasně
narozené děti a
jejich rodiny

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006278

35.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006467

36.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006461

37.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006229

38.

39.

40.

Asistenti prevence kriminality
v Kutné Hoře
Psychosociální podpora
sociálně vyloučených rodin na
Kostelecku
Podpora prevence kriminality
a patologického chování ve
městě Broumov

Město Kutná Hora

34.

41.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006357

42.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006428

43.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006366

44.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006456

45.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006257

46.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006464

47.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006440

48.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006370

49.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006418

50.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006279

51.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006360

Asistent prevence kriminality =
vyšší bezpečnost a
Město Orlová
prostředník sociálního
začleňování ve městě Orlová
Sdružení
Komunitní centrum TULIPAN
TULIPAN, z.s.
Asociace rodičů a
přátel zdravotně
Neformální pečovatelství bez
postižených dětí v
bariér
ČR, z.s. Klub
Blansko
Centrum DOBRÉ RODINNÉ
Dobrá rodina
péče
o.p.s.
Komplexní podpora
ohrožených rodin v lokalitách Šance pro Tebe,
Chrudim, Prachovice,
z.s.
Hrochův Týnec a Chrast
Začleňování lidí s duševním
Práh jižní Morava,
onemocněním prostřednictvím
z.ú.
komunitní práce
Učí (se) celá rodina
Aufori, o.p.s.
Podpora soc.začleňování
MAGDALENIUM,
rodin s oběťmi domácího
z.s.
násilí
Diecézní charita
Vykročit z kruhu
Brno
Art Movement,
Paralelní životy IV.
o.s.
Podpora přístupu OZP k
zaměstnání a jeho udržení na
Jesenicku

Občanské
sdružení SALET

2 766 343,75

5 910 365,00

9 092 775,00

4 059 625,00

9 433 750,00

7 959 725,00

14 124 960,00
12 578 928,00
4 118 070,00
6 941 287,50
11 262 240,00

5 716 350,00
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52.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006462

Podpora aktivit a programů v
rámci sociálního začleňování
v oblasti bydlení a služeb pro
orhožené děti, rodiny a další
potřebné ve vybraných
regionech MSK

53.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006342

P-I-P SAMUEL II

54.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006403

Centrum vzdělávání a práce
Contact Line

EUROPEAN
INITIATORY
INSTITUTE o.s.
Contact Line,
o.p.s.

55.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006411

Komunitní centrum Háta

Háta, o.p.s.

56.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006311

57.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006290

58.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006288

59.

Dobrý start - komplexní
podpora osob bez přístřeší ve
Svitavách
Terénní práce v Náchodě podpora osob sociálně
vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených

Slezská diakonie

8 739 312,50

9 147 035,00
5 435 071,25
9 083 936,35

Město Svitavy

11 498 495,00

MĚSTO
NÁCHOD

3 283 872,50

BEZPEČNÝ PŘÍSTAV

ŠAFRÁN dětem
o.p.s.

6 770 525,00

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006345

Asistenti prevence kriminality
ve městě Kroměříž

Město Kroměříž

4 513 250,00

60.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006368

S Daveláčkem pro rodinnou
pohodu

Občanské
sdružení
Daveláček

1 999 887,50

61.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006264

Naproti rodině v Jihočeském
kraji

Jihočeská
rozvojová o.p.s.

3 602 372,50

62.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006405

RODINA NA KŘIŽOVATCE nabídka dostupné a efektivní
podpory rodině ohrožené
rozpadem

ELVA HELP z.s.

3 336 622,50

63.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006414

Aktivity vedoucí k sociálnímu
začleňování v obci Mikulovice

PROGRES
Šumperk, z.s.

7 384 077,50

64.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006280

Komunitní centrum Kostka

Kostka Krásná
Lípa, p.o.

7 074 995,00

65.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006250

Asociace
Asistované vymáhání
neúplných rodin,
výživného jako sociální služba
z.s.

1 956 320,00

66.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006446

Bydlení je základ

7 983 428,75

Romodrom o.p.s.

celkem 387 816 855, 86 Kč
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VI.

Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů:

Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

Max. celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006228

Asistenti prevence
kriminality ve
Vysokém Mýtě

Město Vysoké
Mýto

3 116 382,68

2. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006243

První krok

Centrum
Inspirace, z.ú.

6 204 213,38

3. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006351

Sociální začleňování
rodin ve správním
obvodu Města
Lanškroun

Město
Lanškroun

3 290 275,00

4. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006431

Podpora neformálních
pečovatelů

Alfa Human
Service, z.s.

7 296 835,50

5. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006268

Znám se a umím

PROFICIO,
z.s.

5 001 136,25

6. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006303

BOZP

Centrum
Anabell, z. s.

2 219 275,00

7. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006377

Farní charita Beroun
prakticky pomáhá
osobám bez domova

Farní charita
Beroun

6 555 833,75

8. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006364

Dispečink
kombinované péče
(DisKoPéče)

A DOMA z. s.

3 809 662,50

9. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006429

Nová příležitost pro
rodiče

Edukana,
spolek

1 238 237,50

10. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006415

Centra pomoci
rodinám ohroženým
sociálním vyloučením
v Mostě a Duchcově

Oblastní
charita Most

6 734 500,00

11. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006439

Uspět může každý

Liga vozíčkářů

5 073 447,50

12. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006458

Pomáháme pečujícím

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

3 593 090,00

13. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006387

Cesta k novému
začátku pro rodiče

Farní charita
Dobruška

2 285 232,50

14. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006459

Kariérové poradenství
pro ženy ohrožené
domácím násilím

GLE o.p.s.

1 253 456,25

Asistenti prevence
Město Slavkov
kriminality ve
u Brna
Slavkově u Brna

4 320 225,00

EDLiT Human
o.p.s.

1 976 697,50

Komplexní péče o
Oblastní
rodiny s dětmi v
charita Trutnov
obtížné situaci

2 212 362,50

Č.

15. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006218

16. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006463
17. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006299

Díky patří Vám
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18. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006346

Komplexní program
podpory žen
samoživitelek

Asociace
občanských
poraden

5 041 523,75

19. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006304

PORTAVITA program bydlení

Spolek
PORTAVITA

5 771 943,75

Pomoc pro osoby se
zdravotním postižení
se začleněním na trh
práce
Psychosociální
podpora rodin s
výskytem násilí ve
vztazích v
rozvodových a
porozvodových
konfliktech
FINANČNÍ A PRÁVNÍ
GRAMOTNOST,
JAKO CESTA Z
DLUHŮ

bfz o.p.s.

7 286 317,50

NOMIA, z.ú.

6 060 710,00

Cesta
integrace,
o.p.s.

4 486 700,00

Od sebe k sobě

Centrum pro
rodinu a
sociální péči

3 185 298,75

Program sociálního
začleňování v obci Obec Vápenná
Vápenná

4 262 265,00

25. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006437

Vracíme rodiče na trh
práce ve
Středočeském kraji!

Česká
asociace
vzdělávacích
institucí, z.s.

5 185 000,00

26. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006237

Komunitní centrum ve
Slavkově u Brna

Město Slavkov
u Brna

4 755 692,50

27. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006447

Komunitní centrum
pro mládež Nové
Strašecí

Město Nové
Strašecí

4 525 282,50

Terapeutické
28. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006262 Já a moje zaměstnání centrum Modré
dveře, z.ú.

5 819 978,80

Centrum
podpory
podnikání
Praha, o.p.s.

4 918 275,00

20. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006354

21. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006383

22. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006363

23. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006442

24. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006443

29. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006408

I.

Denní klub Kladno

Přehled projektů nedoporučených k financování

Č.

Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

1.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006373

Práce pro neslyšící

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

2.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006382

ICV Šárka o.p.s.

3.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006438

Cesta je cíl, pojďme společně
Komplexní program podpory
pro osoby opouštějící prostředí
dětských domovů

4.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006341

Odborné služby pro rodiny a
děti v Karlovarském kraji

Centrum pro dítě a rodinu
Valika, z. s.

Forkys, o.s.
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