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

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_16_067

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF –
sociální 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

100 000 000 Kč

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

-

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

100 000 000 Kč

Předsedkyně VK v úvodu jednání informoval přítomné o výši alokace výzvy. Stanovení výše rezervy není vzhledem
k dostatečné výši alokace relevantní, příp. rezerva je do výše alokace.
II.

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

1

Počet členů výběrové komise

5

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

31. 1. 2017

Čas jednání (od – do)

9:00 – 12:00

Místo jednání

MPSV, Kartouzská 4, Praha 5, místnost č. 1

Předsedající jednání

Svatava Škantová

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

III.
Záznam o školení členů výběrové komise
V úvodu 1. jednání VK proběhlo školení přítomných členů výběrové komise zaměřené na jejich práva a povinnosti,
nestrannost, způsob rozhodování o výběru projektů vhodných pro financování, vedení průkazné evidence o procesu
výběru, dále představení dané výzvy a řešení možných problémů.
Datum a místo konání školení – viz výše v části Přehled uskutečněných jednání. Školení trvalo od 9:00 do 9:20 h.
Osoba, která školení provedla: Svatava Škantová
Seznam školených osob: viz prezenční listina v příloze tohoto zápisu
IV.
Závěry z projednávání žádostí:
Informace o žádosti
Pořadové číslo

1.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005753

Žadatel

Eterle, s.r.o.

Název projektu

Sociální podnik Eterle CZ, s.r.o. - Integrace dlouhodobě nezaměstných osob na trh
práce

Požadovaná podpora (Kč)

5 983 777,50 Kč

Body z věcného hodnocení

78,750

Shrnutí projednání žádosti

Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 785 400,00 Kč, viz tabulka
Položka

1.1.1.1.1

Popis položky

Ředitelka sociálního
podniku

původní
částka

Krácení

804 000,00

80 400,00

616 400,00

616 400,00

5 500,00
1 800,00
4 000,00
12 500,00

5 500,00
1 800,00
4 000,00
12 500,00

1.1.3.2.2.04 Mobilní telefon

2 300,00

2 300,00

1.1.3.2.2.05 Tiskárna

2 500,00

2 500,00

420 000,00

60 000,00

1.1.6.1.1

Office manager
Kancelářský balík MS
Office pro
1.1.3.2.1.1 podnikatele
1.1.3.2.2.01 Kancelářská židle
1.1.3.2.2.02 Pracovní stůl
1.1.3.2.2.03 Notebook

1.1.4.01

Nájemné

Krácení celkem

Zůstatek na
položce

Odůvodnění
V popisu práce jsou uvedené aktivity spadající
do nepřímých nákladů (komunikace s
poskytovatelem dotace, zajištění finanční
stránky projektu), úvazek pracovníka krátíme
723 600,00 na 0,9
Náplň práce spadá do nepřímých nákladů:
0,00 není možné nárokovat z přímých nákladů

0,00
0,00
0,00
0,00

Kráceno v souvislosti s krácením 1.1.6.1.1
Kráceno v souvislosti s krácením 1.1.6.1.1
Kráceno v souvislosti s krácením 1.1.6.1.1
Kráceno v souvislosti s krácením 1.1.6.1.1

0,00 Kráceno v souvislosti s krácením 1.1.6.1.1
0,00 Kráceno v souvislosti s krácením 1.1.6.1.1
Krátíme na 15 000,- Kč/měsíc, z důvodu
nedoložení nájemní smlouvy nebo detailních
informacích o pronajímaných prostorách.
360 000,00 Položka je nadhodnocena.

785 400,00 Kč

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede úpravu harmonogramu (v případě
příp. posunutí zahájení realizace projektu). Tuto příp. změnu zohlední ve všech relevantních částech žádosti.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

5 002 027,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou
komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s uvedenými
připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

2.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005844

Žadatel

Plavnická s.r.o.

Název projektu

Plavnická s.r.o - výroba a prodej malých hranatých balíků sena

Požadovaná podpora (Kč)

5 979 204,00 Kč

Body z věcného hodnocení

77,500

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 541 606,00 Kč: viz tabulka níže
Položka

Popis položky

Skladovací hala
1.1.3.1.2.4 Halmont 4060
Plachta silážní
1.1.3.2.2.3 černá
Dopravníky 1.1.3.2.2.4 materiál
Odprášení 1.1.3.2.2.5 materiál
Materiál na
přístřešek nad
1.1.3.2.2.6 výrobní linkou

původní
částka

Krácení

250 000,00

250 000,00

35 000,00

35 000,00

190 000,00

0,00

20 000,00

0,00

120 000,00

120 000,00

45 000,00

0,00

40 000,00

0,00

1.1.4.6

Dopravníky projektová
dokumentace
Dopravníky služby oživení
Design a vytvoření
www výstupů a
brandu

110 000,00

55 000,00

1.1.6.1

Mzdové příspěvky

1 958 544,00

1.1.4.2
1.1.4.3

Krácení celkem

Zůstatek na
položce

Odůvodnění
V případě jednoho ze dvou možných míst pro
provozovnu není nezbytná (rozsáhlý zastřešený
0,00 objekt); položka nemá přímou vazbu na práci CS
Není zřejmá přímá vazba na zaměstnávání CS a
0,00 potřebnost projektu.

Položka přesunuta do kapitoly 1.1.3.1.2 pořízení
190 000,00 odpisovaného hmotného majetku
Položka přesunuta do kapitoly 1.1.3.1.2 pořízení
20 000,00 odpisovaného hmotného majetku
V případě jednoho ze dvou možných míst pro
provozovnu není nezbytná (rozsáhlý zastřešený
0,00 objekt); položka nemá přímou vazbu na práci CS
Položka přesunuta do kapitoly 1.1.3.1.2 pořízení
45 000,00 odpisovaného hmotného majetku
Položka přesunuta do kapitoly 1.1.3.1.2 pořízení
40 000,00 odpisovaného hmotného majetku
Položku krátíme na polovinu, dle popisu
55 000,00 obsahuje tvorbu webových stránek (NN)

81 606,00 1 876 938,00 Krátíme v souladu se zněním KA 1 na 23 měsíců
541 606,00 Kč

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede úpravu harmonogramu (v případě
příp. posunutí zahájení realizace projektu). Tuto příp. změnu zohlední ve všech relevantních částech žádosti.
Informujeme žadatele, že v rámci výzvy není podporována podnikatelská činnost spočívající v zemědělské prvovýrobě. V daném
případě tak není možné při realizaci projektu nakupovat či zpracovávat zemědělský produkt (seno) fyzické osoby, která je
současně vlastníkem subjektu žadatele a zemědělským prvovýrobcem. Podpořená podnikatelská činnost může spočívat ve
zpracování a prodeji výhradně sena vykoupeného od jiných dodavatelů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu
v Kč

5 302 196,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené
výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s uvedenými
připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005829

Žadatel

Domovy KLAS, o.p.s.

Název projektu

Vývařovna Temelín

Požadovaná podpora (Kč)

3 081 421,75 Kč

Body z věcného hodnocení

76,250

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 454 261,60 Kč: viz tabulka níže
Popis
položky

Položka

původní
částka

Krácení

Zůstatek na
položce

1.1.1.1.3

Kuchař

220 336,20

220 336,20

0,00

1.1.1.1.4

Asistent
podniku/řidič 125 906,40

125 906,40

0,00

485 283,00

60 019,00

425 264,00

192 000,00

48 000,00

144 000,00

1.1.3.2.2.3
1.1.4.3

Vybavení
kuchyně různé
pomůcky
Pronájem
provozovny

Krácení celkem

Odůvodnění
Nelze hradit z dotace (rozpor s výzvou): nejedná se
o pracovníky, kteří zajišťují specifickou podporu
zaměstnancům z CS nebo řízení podniku.
Nelze hradit z dotace (rozpor s výzvou): nejedná se
o pracovníky, kteří zajišťují specifickou podporu
zaměstnancům z CS nebo řízení podniku.
Krátíme vybavení, které není určeno pro práci CS změkčovač vody – automat (25 766 Kč), výlevka
kombinovaná (21 798 Kč) a umyvadlo bezdotykové
(5 455 Kč). Dále krátíme pracovní oděvy pro
asistenta podniku/řidiče, pozice byla vyjmuta,
krátíme i náklady na pracovní oděvy tohoto
pracovníka (7 000 Kč)
Krátíme na 18 měsíců z důvodu krácení projektu na
18 měsíců.

454 261,60 Kč

VK navrhuje položku 1.1.6.2.1 Cestovné klientů přejmenovat na cestovné zaměstnanců (jedná se o zaměstnance podniku).
VK navrhuje zkrácení projektu na 18 měsíců – nebyla prokázána potřebnost realizace projektu 24 měsíců (i vzhledem
k čerpaným položkám).
K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede úpravu harmonogramu (v případě
příp. posunutí zahájení realizace projektu). Tuto příp. změnu zohlední ve všech relevantních částech žádosti.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu
2 513 594,75 Kč
v Kč
Podmínky poskytnutí podpory stanovené
výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s uvedenými
připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

4.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005843

Žadatel

Mgr. Ing. Jakub Mertl

Název projektu

Seznamte se, prosím

Požadovaná podpora (Kč)

1 999 512,50 Kč

Body z věcného hodnocení

67,500

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

1

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 110 050,00 Kč: viz tabulka níže
Položka

Popis položky

1.1.1.1.2

Tvůrce portálu
(KA1)

1.1.3.1

Psycholog/vztahový
kouč

Multifunkční
1.1.3.2.2.2 tiskárna (KA4)

původní
částka

Krácení

Zůstatek na
položce

301 800,00

54 300,00

78 750,00

48 750,00

Odůvodnění
Položku přesunujeme do kapitoly 1.1.6.1.
mzdové příspěvky, žadatel osobu na této
pozici uvádí jako osobu z CS. Krátíme
mzdové náklady na pozici na trojnásobek
minimální mzdy za 0,5 úvazek, tak jak je
247 500,00 stanovenou metodikou při zaměstnávání CS.
Krátíme, dle popisu pracovní činnosti je
tento pracovník určen primárně pro práci se
zákazníky, nikoli CS. Formu úvazku a způsob
zapojení pracovníka ponecháváme na
30 000,00 rozhodnutí žadatele.

7 000,00

Nebyla dostatečně zdůvodněna potřeba
multifunkce, krátíme do limitu nákladů na
5 000,00 běžnou tiskárnu.

12 000,00

Krácení celkem

110 050,00 Kč

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede úpravu harmonogramu (v případě
příp. posunutí zahájení realizace projektu). Tuto příp. změnu zohlední ve všech relevantních částech žádosti.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

1 861 950,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou
komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s uvedenými připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

5.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005857

Žadatel

House point, s.r.o.

Název projektu

Sociální podnik House Point, s.r.o.

Požadovaná podpora (Kč)

5 975 100,00 Kč

Body z věcného hodnocení

63,750

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 389 840,00 Kč: viz tabulka níže
Položka
1.1.1.1.3

Popis položky
Servisní manager 2

původní
částka
369 840,00

Krácení
369 840,00

1.1.4.1

Nájemné

200 000,00

20 000,00

Krácení celkem

Zůstatek na
položce
Odůvodnění
0,00 Nedostatečně zdůvodněná potřebnost.
Krátíme vzhledem k informacím v FP - zde
uvedená celková měsíční částka 10 000 Kč
není snížena o nájemné za prostory pro osoby
180 000,00 mimo CS.

389 840,00 Kč

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede úpravu harmonogramu (v případě
příp. posunutí zahájení realizace projektu). Tuto příp. změnu zohlední ve všech relevantních částech žádosti.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

5 487 800,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen
k podpoře s uvedenými připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

6.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005779

Žadatel

Mgr. Marcela Severová, Ph.D.

Název projektu

Sociální podnik Deserteria

Požadovaná podpora (Kč)

1 981 075,00 Kč

Body z věcného hodnocení

62,500

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře.
V klíčových aktivitách není zdůvodněna 1.1.3.2.2.12 pracovní oděv a pomůcky pro CS, nebude krácena, ale v rámci položky není
možné pořizovat spotřební materiál nebo pomůcky spadající do nepřímých nákladů (např. úklidové náčiní).
Žadatel upraví princip reinvestice zisku na více než 50 % a zanese povinnou míru spolufinancování 15% do projektové žádosti.
Žadatel před podpisem právního aktu provede úpravu harmonogramu (v případě příp. posunutí zahájení realizace projektu).
Tuto příp. změnu zohlední ve všech relevantních částech žádosti.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

1 981 075,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

7.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005710

Žadatel

Chráněné dílny Fokus Vysočina s.r.o.

Název projektu

Lahůdky Chráněné dílny Fokus Vysočina

Požadovaná podpora (Kč)

2 244 512,50 Kč

Body z věcného hodnocení

60,000

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Pro

Pro

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 16 100,00 Kč: viz tabulka
Položka

Popis položky

původní
částka

Zůstatek na
položce

Krácení

1.1.3.2.2.24 Stojan na tříděný odpad

1 000,00

1 000,00

0,00

1.1.3.2.2.34 Koše na tříděný odpad
Výmalba pronajatých
1.1.4.14
prostor
Deratizace pronajatých
1.1.4.15
prostor

4 000,00

4 000,00

0,00

7 600,00

7 600,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

1.1.6.5.1

6 000,00

500,00

5 500,00

Zdravotní prohlídky (CS)

Krácení celkem

Odůvodnění
Položky spojené s úklidem spadají do
nepřímých nákladů
Položky spojené s úklidem spadají do
nepřímých nákladů
Položky spojené s úklidem spadají do
nepřímých nákladů
Položky spojené s úklidem spadají do
nepřímých nákladů
Kráceno o 1 zdravotní prohlídku pracovníka CS
(pracovník úklidu je NN)

16 100,00 Kč

Položka 1.1.3.2.3.1 navržena k přesunu do nově vytvořené položky 1.1.3.2.2.53 Pracovní oděv - kalhoty (3300 Kč). K výše
uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede úpravu harmonogramu (v případě
příp. posunutí zahájení realizace projektu). Tuto příp. změnu zohlední ve všech relevantních částech žádosti. Žadatel před
podpisem právního aktu provede revizi indikátorů (popis hodnoty indikátoru 60000 v rozporu s uvedenou cílovou hodnotou).
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

2 224 387,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s uvedenými připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

8.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005689

Žadatel

Sociální Institut s.r.o.

Název projektu

První Písecká Polívkárna

Požadovaná podpora (Kč)

4 534 897,50 Kč

Body z věcného hodnocení

60,000

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

0

1 (Francová)

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 1 001 482,00 Kč: viz tabulka
Položka

1.1.1.1.2

1.1.7.1

1.1.3.2.2.1

1.1.3.2.2.2

1.1.3.2.2.3

1.1.3.2.2.4
1.1.4.0.7

1.1.4.0.8

Popis položky
Pracovník marketingu úvazek 0,75 (vč. SP, ZP a
poj. odpovědnosti)
Stavební úpravy pracoviště
CS - výrobny v budově
provozovny (práce vč.
dodávky materiálu)
Vybavení místnosti pro
oddech a zázemí CS
(celkem 7 položek ve
specifikaci dle tabulky č.1
na str. 10
podnikatelského plánu)
Drobné kuchyňské vybavení
provozovny (celkem 11
položek ve specifikaci dle
tabulky č.2 na str. 11
podnikatelského plánu)
Vybavení prodejny
provozovny (celkem 20
položek ve specifikaci dle
tabulky č.3 na str. 11
podnikatelského plánu)
Vybavení výrobny
provozovny (celkem 18
položek ve specifikaci dle
tabulky č.2 na str. 12
podnikatelského plánu)
Reklamní reportáž v
Jihočeské televizi
Licence ochranné známky
Česká kvalita - práce
postižených pro nové
produkty
Pracovník úklidu 0,5 úvazku
(vč. SP, ZP a poj.
odpovědnosti)

původní
částka

602 876,00

148 000,00

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

401 917,00

Nadhodnocení výše úvazku vzhledem
k popsané činnosti, pro tuto pozici
200 959,00 navrhujeme úvazek 0,25

148 000,00

Položka není rozčleněna na dílčí
položky a z jejího popisu je zřejmé, že
plánované činnosti v rámci této
0,00 položky nejsou způsobilými náklady

Zůstatek určen pro pořízení 5ti šatních
skřínek pro zaměstnance z CS. Ostatní
položky nesouvisí s přímou prací CS a
spadají do nepřímých nákladů
Položky nadhodnocené, nejsou
uvedeny požadované parametry
jednotlivých strojů), z rozpočtu nelze
hradit vybavení sociálního zařízení a
svítidla (nesouvisí s přímou prací CS)
Položky nadhodnocené, nejsou
uvedeny požadované parametry
jednotlivých strojů, z rozpočtu nelze
hradit stoly a židle do provozovny
(nesouvisí s přímou prací CS)
Položky nadhodnocené, nejsou
uvedeny požadované parametry
jednotlivých strojů, z rozpočtu nelze
hradit digestoř a ventilátor pro
digestoř do výrobny (nesouvisí s
přímou prací CS)
Nebyla dostatečně prokázána
potřebnost

49 804,00

29 959,00

19 845,00

62 061,00

32 061,00

30 000,00

300 204,00

100 204,00

200 000,00

277 585,00

97 585,00

180 000,00

29 000,00

29 000,00

0,00

11 000,00

11 000,00

Nebyla dostatečně prokázána
0,00 potřebnost

Pracovník úklidu, kterého lze hradit
151 756,00
0,00 z nepřímých nákladů
1 001 482,00
Krácení celkem
Kč
VK požaduje položky rozpracované v podnikatelském plánu uvést i v rámci rozpočtu projektové žádosti.
1.1.6.1.2

151 756,00

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede úpravu harmonogramu (v případě
příp. posunutí zahájení realizace projektu). Tuto příp. změnu zohlední ve všech relevantních částech žádosti.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

3 283 045,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s uvedenými připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

9.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005768

Žadatel

Pasta Fidli, s.r.o.

Název projektu

Rozšíření výrobny čerstvých těstovin

Požadovaná podpora (Kč)

3 877 402,50 Kč

Body z věcného hodnocení

56,250

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 1 426 600,00 Kč: viz tabulka
Položka

1.1.1.2

1.1.1.1

1.1.3.2.2.3
1.1.3.2.2.7

1.1.3.2.3.3
1.1.4.1
1.1.4.5

1.1.4.7

Popis položky

Vedoucí cílové
skupiny - metodik
Manažer
sociálního
podniku

Chladící vitrína
Digitální
fotoaparát
USB flash disky
pro zákazníky s
logem
Školení CS gastro poradce
e-marketing face, youtube
Procesní
poradenství kontrola
kvality procesů u
CS, aktualizace
nových procesů

Krácení celkem

původní
částka

Krácení

964 800,00

578 880,00

771 840,00

385 920,00

132 000,00

132 000,00

15 000,00

10 000,00

69 800,00

44 800,00

96 000,00

48 000,00

252 000,00

167 000,00

60 000,00

60 000,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění
Vzhledem k popisu práce a celkové reálné
intenzity spolupráce a poskytování odborné
podpory budoucím zaměstnancům
385 920,00 snižujeme úvazek pozice na úvazek 0,4
Nadhodnocená položka, navrhujeme snížení
385 920,00 pracovního úvazku na 0,4
Položka není určena přímo pro práci CS a
není jednoznačné, že by se vitríny
0,00 nevyužívaly pro současnou produkci žadatele
Neprokázaná potřebnost pro novou
5 000,00 podnikatelskou aktivitu
Nadhodnocená položka, není pro přímou
práci CS, ani nezbytně nutné pro
25 000,00 provozování soc. podniku
48 000,00 Školení je časově nadhodnoceno
Neprokázáno, že je určeno pouze pro novou
85 000,00 podnikatelskou aktivitu

0,00 Neprokázaná potřebnost

1 426 600,00 Kč

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede úpravu harmonogramu (v případě
příp. posunutí zahájení realizace projektu). Tuto příp. změnu zohlední ve všech relevantních částech žádosti.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

2 094 152,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s uvedenými připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

10.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005840

Žadatel

Centrum rehabilitačních služeb, člen skupiny Jitro s.r.o.

Název projektu

Lokomoční centrum Jitro

Požadovaná podpora (Kč)

5 789 168,75 Kč

Body z věcného hodnocení

56,250

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 653 871,00 Kč: viz tabulka
Položka
1.1.1.1.1

původní
Popis položky
částka
Manažer lokomočního centra 494 400,00

1.1.3.2.2.03 Multifunkční zařízení pro
19 360,00
intenzivní využití
1.1.3.2.2.04 Vysavač
4 840,00
1.1.3.2.2.06 Označení přístrojů, návody,
9 680,00
tabule
1.1.3.2.3.2 Kancelářské potřeby pro
25 200,00
marketing (CS)
1.1.3.2.3.3 Dezinfekční a hygienické
25 200,00
prostředky (provoz služeb v
rámci divize LC - CS)
1.1.4.1
Marketingové služby ( PR
108 000,00
akce,
reklamní
kampaně,webhosting,
správa webových stránek)
1.1.4.9
Odborné lékařské konzulatce 139 200,00
pro LC
1.1.5.1
Drobná rekonstrukce
42 000,00
pronajatých prostor
(vymalování, stavba příček,
položení obkladů)
1.1.6.1.1
Fyzioterapeut/-ka
501 696,00
1.1.6.1.2

Pomocný pracovník sanitář/-ka

313 560,00

1.1.6.1.3

Pomocný pracovník ošetřovatel/-ka

313 560,00

1.1.6.1.4

Marketingový pracovník/-ce

250 848,00

Krácení celkem

Zůstatek
Krácení
na položce
Odůvodnění
247 200,00 247 200,00 Krátíme na 0,2 úvazku, v popisu pracovní
náplně je i vedení projektových aktivit,
které spadá do NN
12 060,00
7 300,00 Nebyla zdůvodněna potřebnost tiskárny
pro intenzivní využití
4 840,00
0,00 Nepřímý náklad - úklidové vybavení
9 680,00
0,00 Položka nebyla popsána ani zdůvodněna
25 200,00

0,00 Nepřímý náklad - úklidové vybavení

25 200,00

0,00 Nepřímý náklad - úklidové vybavení

12 000,00

139 200,00
42 000,00

96 000,00 Krátíme o 500 Kč/měsíčně, položka
zahrnuje správu webových stránek a
webhosting (NN)

0,00 Položka nemá vazbu na práci CS a je
součástí úhrady od zákazníka
0,00 V rozporu s výzvou (úpravy prostor jsou
určeny pouze pro osoby se zdravotním
postižením z CS)

20 904,00 480 792,00 Krátíme o 1 měsíc, aby vznikl prostor pro
výběr CS a na vybavení provozovny
76 407,00 237 153,00 Krátíme o 1 měsíc, aby vznikl prostor pro
výběr CS a na vybavení provozovny, dále o
0,05 úvazku (úklidové činnosti jsou NN) a
sazba mzdy bude snížena na výši mzdy
obvyklé (ISPV 5329 sanitář Pracovníci
osobní péče ve zdravotní a sociální
oblasti, průměr za 1. pololetí 2016 činí
17099 Kč hrubé mzdy, 0,45 úvazku 7695
Kč HM), tj. SHM 10311 Kč
28 728,00 284 832,00 Krátíme o 1 měsíc, aby vznikl prostor pro
výběr CS a na vybavení provozovny a dále
na sazbu mzdy obvyklé (5321 Ošetřovatelé a prac. sociálních služeb v
obl. pobytové péče, průměr za 1. pololetí
2016 činí 18 483 Kč hrubé mzdy, 0,5
úvazku 9242 Kč HM), tj. SHM 12384 Kč
10 452,00 240 396,00 Krátíme o 1 měsíc, aby vznikl prostor pro
výběr CS a na vybavení provozovny.
Úvazek není krácen, aby neklesl pod
minimální hranici povolenou ve výzvě, ale
z náplně práce je nutné vyřadit správu
webových stránek, což je NN
653 871,00
Kč

Provedeným krácením se investiční výdaje dostanou nad limit 20%, žadatel provede krácení investičních položek do tohoto
limitu. K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu
v rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů - vzhledem k
chybnému nastavení indikátoru 60000 je třeba opravit jeho cílovou hodnotu na 4,0. Žadatel před podpisem právního aktu
provede úpravu harmonogramu (v případě posunutí zahájení realizace projektu). Tuto příp. změnu zohlední ve všech
relevantních částech žádosti.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

4 806 287,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s uvedenými připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

11.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005757

Žadatel

Přirozenou cestou s.r.o.

Název projektu

Rozšíření sociálního podniku Přirozenou cestou

Požadovaná podpora (Kč)

2 984 895,00 Kč

Body z věcného hodnocení

55,000

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 248 200,00 Kč: viz tabulka
Položka

1.1.1.1.1

Popis položky
Manažer podniku (KA provozování soc. podniku)

Pult prodejní pro
prodavače (KA - provoz
1.1.3.2.2.6 sociálního podniku)

1.1.4.03

Kurz práce s účetním
programem základy pro
prodavače (KA - vzdělávání
zam. z CS)

Krácení celkem

původní
částka

Krácení

482 400,00

241 200,00

18 000,00

5 000,00

2 000,00

2 000,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Navrhujeme snížit položku na
polovinu, tj. na úvazek 0,3, a to
241 200,00 vzhledem k již fungujícímu podniku

13 000,00 Nadhodnocená položka
Položka je nepřímým nákladem, není
možné jej financovat z přímých
0,00 nákladů projektu

248 200,00 Kč

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede úpravu harmonogramu (v případě
příp. posunutí zahájení realizace projektu). Tuto příp. změnu zohlední ve všech relevantních částech žádosti.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

2 674 645,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s uvedenými připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

12.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005686

Žadatel

ZELENÝ OSTROV s.r.o.

Název projektu

Zelený ostrov - úklid

Požadovaná podpora (Kč)

2 591 125,00 Kč

Body z věcného hodnocení

51,250

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

0

1 (Francová)

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 588 000,00 Kč: viz tabulka
Položka

Popis položky

Psychosociální
1.1.1.1.2 pracovník
Mistr pracovní
1.1.1.1.4 skupiny
1.1.4.2 Grafické práce
Manuály pracovní,
publikace, tisk a
1.1.4.3 výroba
Krácení celkem

původní
částka

Krácení

216 000,00

108 000,00

360 000,00
90 000,00

360 000,00
45 000,00

150 000,00

75 000,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění
Nedostatečně vysvětleno vzhledem k počtu
osob z CS, úvazek z 1/3 na 1/6, formu úvazku a
způsob zapojení pracovníka ponecháváme na
108 000,00 rozhodnutí žadatele
Nedostatečně vysvětleno vzhledem k počtu
0,00 osob z CS
45 000,00 Položka nebyla dostatečně konkretizována

75 000,00 Položka nebyla dostatečně konkretizována

588 000,00 Kč

U položky 1.1.4.4 navrhuje VK formální úpravu – změnit cenu jednotky a počty jednotek.
K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede úpravu harmonogramu (v případě
příp. posunutí zahájení realizace projektu). Tuto příp. změnu zohlední ve všech relevantních částech žádosti.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

1 856 125,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou
komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s uvedenými připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

13.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005785

Žadatel

podnos restaurant, s.r.o.

Název projektu

Pivárna

Požadovaná podpora (Kč)

1 999 740,00 Kč

Body z věcného hodnocení

51,250

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů a harmonogramu (v případě příp. posunutí zahájení realizace
projektu). U MI 10213 bude upraveno datum cílové hodnoty na 30. 9. 2019, resp. na datum skutečného ukončení projektu. VK
navrhuje snížit indikátor 60000 na hodnotu 4 tak, aby bylo garantováno jeho naplnění i v případě, že nedojde k odchodu
pracovníků z CS v průběhu projektu.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

1 999 740,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou
komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s uvedenými připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

14.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005798

Žadatel

Hustířanka služby s.r.o.

Název projektu

Vznik sociálního podniku Hustířanka služby s.r.o.

Požadovaná podpora (Kč)

4 393 800,00 Kč

Body z věcného hodnocení

51,250

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 283 540,00 Kč: viz tabulka
Položka

původní
částka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Kancelářské potřeby pro mistra
údržby a školení pracovníků
1.1.3.2.3.2 údržby

4 840,00

4 840,00

Čistící a hygienické prostředky
pro pracovníky údržby a mistra
1.1.3.2.3.3 údržby

3 300,00

3 300,00

1.1.4.1

Vstupní marketing (analýza
zdrojů, výroba plakátů, bannerů,
webu, vizitek, tiskových zpráv)

100 000,00

80 000,00

1.1.4.2

Pravidelný marketing (aktualizace
webu, inzerce, akce)

220 000,00

180 000,00

0,00 Nepřímý náklad
Položky 1.1.4.1 a 1.1.4.2
navrhujeme sloučit do jedné
položky Marketing, kterou
krátíme celkově na 60 000 Kč.
Tvorba a údržba webových
stránek je nepřímý náklad,
vzhledem k charakteru podnikání
není potřebný takto nákladný
20 000,00 marketing.
Položky 1.1.4.1 a 1.1.4.2
navrhujeme sloučit do jedné
položky Marketing, kterou
krátíme celkově na 60 000 Kč.
Tvorba a údržba webových
stránek je nepřímý náklad,
vzhledem k charakteru podnikání
není potřebný takto nákladný
40 000,00 marketing.

15 400,00

Nadhodnocená položka,
navrhujeme krácení s ohledem na
doložené smlouvy a vzhledem k
tomu, že pronájem kanceláře pro
účetní a energie a služby spojené
15 400,00 s nájmem jsou nepřímé náklady.

1.1.4.6

Nájem provozoven a nástrojů - 7
obcí

30 800,00

Krácení celkem

0,00 Nepřímý náklad

283 540,00 Kč

Položky 1.1.4.1 a 1.1.4.2 navrhujeme sloučit do jedné položky Marketing, kterou krátíme celkově na 60 000 Kč.
Informujeme žadatele, že v průběhu realizace je nutné oddělit hospodářskou činnost obce a sociálního podniku a dbát na
zachování pravidel zaměstnávání VPP.
K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede úpravu harmonogramu (v případě
příp. posunutí zahájení realizace projektu). Tuto příp. změnu zohlední ve všech relevantních částech žádosti.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

4 039 375,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou
komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s uvedenými připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

15.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005865

Žadatel

PAPERMAX,s.r.o.

Název projektu

Rozšíření chráněné dílny Papermax

Požadovaná podpora (Kč)

3 823 640,00 Kč

Body z věcného hodnocení

51,250

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 259 600,00 Kč: viz tabulka
Položka

původní
částka

Popis položky

Pracovník marketingu
1.1.1.1.3 (0,4 úvazek)
1.1.1.3.1 Koordinátor pro CS
Externí zajištění
1.1.4.4 optimalizace eshopu

1.1.4.5

Marketingová podpora a
obchodní podpora
(internetovévyhledávače)

Zůstatek na
položce

241 200,00

120 600,00

55 000,00

55 000,00

45 000,00

30 000,00

Odůvodnění
Krátíme na 0,2 úvazku (druh pracovněprávního vztahu zvolí žadatel), z důvodu
zahrnutí obchodních činností do náplně
práce a nedostatečně zdůvodněné
potřebnosti vzhledem k již fungujícímu
120 600,00 podniku
Neprokázaná potřebnost (vzhledem k
0,00 zapojení pozice 1.1.1.3.2)
Uznána je pouze část nákladů související s
15 000,00 novou činností firmy

54 000,00

Uznána je pouze část nákladů související
36 000,00 pouze s novou činností firmy

90 000,00

Krácení celkem

Krácení

259 600,00 Kč

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede úpravu harmonogramu (v případě
příp. posunutí zahájení realizace projektu). Tuto příp. změnu zohlední ve všech relevantních částech žádosti.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

3 499 140,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou
komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s uvedenými připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

16.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005846

Žadatel

Czech organic cosmetics s.r.o.

Název projektu

Česká přírodní kosmetika - myšlenka, která pomáhá

Požadovaná podpora (Kč)

5 262 306,25 Kč

Body z věcného hodnocení

51,250

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

0

1 (Francová – střet zájmu)

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 268 888,00 Kč: viz tabulka
Položka
1.1.1.1.1
1.1.1.1.2
1.1.3.1.2.3

Popis položky
původní částka
Manažer podniku včetně
marketingového specialisty
808 176,00
Vedoucí pracovního týmu - Ing.
Andrea Snopková
1 029 120,00
Vzduchotechnika a rekuperace
vzduchu
52 456,00

Krácení celkem

Krácení
87 792,00
128 640,00
52 456,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

720 384,00 Nadhodnocená položka
900 480,00 Nadhodnocená položka
Není zřejmá vazba na práci CS
0,00 a potřebnost pro projekt.

268 888,00 Kč

V náplni práce pomocného pracovníka (výroba) je čištění a sanitace výroby, žadatel úklidové činnosti z náplně práce vyřadí
(jedná se o nepřímý náklad). Z náplně práce manažera podniku žadatel přesune činnosti spojené s publicitou projektu do
náplně práce projektového manažera (nepřímé náklady).
K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede úpravu harmonogramu (v případě
příp. posunutí zahájení realizace projektu). Tuto příp. změnu zohlední ve všech relevantních částech žádosti.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

4 926 196,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou
komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s uvedenými připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

17.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005729

Žadatel

Osoblažské odpady s.r.o.

Název projektu

Sběr a využití odpadových materiálů na Osoblažsku

Požadovaná podpora (Kč)

3 313 460,00 Kč

Body z věcného hodnocení

50,000

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 413 148,00 Kč: viz tabulka
Položka

Popis položky

Asistent CS (20
1.1.1.3.1 hodin měsíčně)
Pořízení
odpisovaného
hmotného
1.1.3.1.2 majetku
Neodpisovaný
1.1.3.2.2 hmotný majetek

1.1.4.6

1.1.4.7

Vytvoření loga
Grafický návrh
letáku A4
dvoustranného

Tisk letáku A4
oboustranně
Ochranné
pomůcky pro
1.1.6.5.1 zaměstnance
1.1.4.8

původní
částka

115 000,00

527 584,00
213 564,00

Zůstatek
na položce

Krácení

Odůvodnění
Krátíme na 230 hodin z důvodu nadhodnocení
vzhledem k počtu zaměstnanců z CS a jejich
57 500,00 57 500,00 potřebám
Nedostatečně zdůvodněny výše cen a rozpor v
popisu (v rozpočtu je elektrický vysokozdvižný vozík,
na odkazu uvedeném v PŽ je LPG), parametry nejsou
227 584,00 300 000,00 dostatečně odůvodněné)
Nedostatečně zdůvodněné ceny jednotlivých
113 564,00 100 000,00 podpoložek

5 000,00

5 000,00

Nedostatečně zdůvodněna potřebnost vzhledem k
0,00 charakteru podnikání

7 000,00

7 000,00

Nedostatečně zdůvodněna potřebnost vzhledem k
0,00 charakteru podnikání

2 500,00

2 500,00

Nedostatečně zdůvodněna potřebnost vzhledem k
0,00 charakteru podnikání

30 000,00

0,00

Krácení celkem

30 000,00 Převést položku 1.1.6.5.1 do kapitoly 1.1.3.2.

413 148,00 Kč

VK navrhuje převést položku 1.1.6.5.1 do kapitoly 1.1.3.2.
Informujeme žadatele, že v průběhu realizace je nutné oddělit hospodářskou činnost obce a sociálního podniku a dbát na
zachování pravidel zaměstnávání VPP.
K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede úpravu harmonogramu (v případě
příp. posunutí zahájení realizace projektu). Tuto příp. změnu zohlední ve všech relevantních částech žádosti.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

2 797 025,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou
komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s uvedenými připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

18.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005738

Žadatel

FT & Catering s.r.o.

Název projektu

Služby parku Brniště

Požadovaná podpora (Kč)

4 240 500,00 Kč

Body z věcného hodnocení

50,000

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 669 120,00 Kč: viz tabulka
Položka
1.1.1.1.3
1.1.1.1.4
1.1.1.1.5
1.1.1.1.6

Popis položky
Pomocník kuchaře
Pomocník kuchaře
Obsluha kavárny
Obsluha kavárny
Pracovník
1.1.1.1.7 technického zázemí

Pracovník
1.1.1.1.8 technického zázemí
1.1.6.2.1 Cestovné
Marketing,
1.1.4.2
propagace
Poradce pro
1.1.4.3
finanční řízení

původní
částka
289 440,00
289 440,00
289 440,00
289 440,00

Krácení
0,00
0,00
0,00
0,00

225 120,00

0,00

225 120,00

225 120,00

126 000,00

126 000,00

396 000,00

198 000,00

120 000,00

120 000,00

Krácení celkem

Zůstatek na
položce
289 440,00
289 440,00
289 440,00
289 440,00

Odůvodnění
Převést do kapitoly 1.1.6.1 - jedná se o mzdy CS
Převést do kapitoly 1.1.6.1 - jedná se o mzdy CS
Převést do kapitoly 1.1.6.1 - jedná se o mzdy CS
Převést do kapitoly 1.1.6.1 - jedná se o mzdy CS

225 120,00 Převést do kapitoly 1.1.6.1 - jedná se o mzdy CS
Část činností v popisu pozice spadá do
nepřímých nákladů (úklid, péče o zeleň,
technická výpomoc), není zřejmá potřebnost
0,00 vzhledem k 1.1.1.1.7
0,00 Položka je pro projekt nezpůsobilá
Položka bez dostatečné specifikace a
198 000,00 odůvodnění
Nedostatečně doložená potřebnost (finance a
0,00 účetnictví je v kompetenci manažera podniku)

669 120,00 Kč

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede úpravu harmonogramu (v případě
příp. posunutí zahájení realizace projektu). Tuto příp. změnu zohlední ve všech relevantních částech žádosti.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

3 404 100,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou
komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s uvedenými připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

19.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005718

Žadatel

Nataliya Baykalova

Název projektu

Rozšíření sociálního podniku - výrobna Mrazík

Požadovaná podpora (Kč)

2 693 518,75 Kč

Body z věcného hodnocení

50,000

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů
Výsledek hlasování

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 190 121,00 Kč: viz tabulka
Položka

Popis položky

Manager podniku
(0,3 úvazku)
Flashdisk pro
1.1.3.2.2.5 managera výroby
Mobilní telefon pro
1.1.3.2.2.7 managera výroby
Vzdělávací kurz pro
managera - řízení
1.1.4.1
gastroprovozu
Nákupní tašky
1.1.4.4
plátěné s potiskem
Drobné stavební
1.1.5.1
úpravy výrobny
1.1.1.1.1

1.1.6.5.2

Vzdělávací kurzy
gastro provozu pro
cílovou skupinu

původní
částka

Krácení

240 000,00

120 000,00

315,00

315,00

1 750,00

56,00

8 500,00

8 500,00

29 750,00

29 750,00

6 000,00

6 000,00

51 000,00

25 500,00

Krácení celkem

Zůstatek na
položce

Odůvodnění
Vzhledem k náplni práce Manažera SP a již
fungujícímu SP krátíme úvazek o polovinu, tj. na
120 000,00 0,15 úvazku
0,00 Nebyla zdůvodněna potřebnost
1 694,00 Kráceno na cenu obvyklou
Nebyla zdůvodněna potřebnost vzhledem k již
fungujícímu SP, manager deklaruje praxi i
0,00 kvalifikaci pro gastronomický provoz
Nebyla prokázána účelnost a hospodárnost
0,00 výdaje
Výzvou omezeno na úpravy pracovního místa
0,00 pro zdravotně postižené
Převést do subkapitoly 1.1.4 Nákup služeb.
Vzhledem k neuvedení předpokládaného
rozsahu vzdělávacích aktivit krátíme cenu za 1
25 500,00 ks o polovinu

190 121,00 Kč

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede úpravu harmonogramu (v

případě příp. posunutí zahájení realizace projektu). Tuto příp. změnu zohlední ve všech relevantních částech
žádosti.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

2 455 867,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou
komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s uvedenými připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

20.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005693

Žadatel

1.SDZP družstvo

Název projektu

Podpora rozvoje sociálního podnikání v severních Čechách

Požadovaná podpora (Kč)

2 936 807,50 Kč

Body z věcného hodnocení

50,000

Shrnutí projednání žádosti

Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 121 409,00 Kč: viz tabulka
Položka

1.1.3.2.1.1

Popis položky
Softwarové vybavení
PC - kancelářský balík

původní
částka

Krácení

Zůstatek na
položce

23 788,00

2 988,00

20 800,00

82 612,00

38 612,00

44 000,00

7 260,00

3 260,00

4 000,00

1.1.3.2.2.03 Multifunkční tiskárna

20 232,00

13 232,00

7 000,00

1.1.3.2.2.04 Kancelářská židle
1.1.3.2.2.06 Skříň šatní
Skříň policová
1.1.3.2.2.07 s dveřmi

10 796,00
3 222,00

2 796,00
3 222,00

8 000,00
0,00

3 872,00

572,00

3 300,00

1.1.3.2.2.10 Mobilní telefon
1.1.3.2.2.12 Projekční plátno
1.1.3.2.2.13 Dataprojektor
Tištěné propagační
materiály, včetně
výroční zprávy
1.1.4.5
(publicita)
Inzerce v regionálním
1.1.4.6
tisku (publicita)

8 470,00
2 157,00
12 100,00

4 470,00
2 157,00
12 100,00

4 000,00
0,00
0,00

50 000,00

30 000,00

8 000,00

8 000,00

1.1.3.2.2.0.1 Počítač
Telefon se
1.1.3.2.2.02 záznamníkem

Krácení celkem

Odůvodnění
Nastavená cena položky je vyšší než cena
obvyklá, vyšší cena nebyla zdůvodněna (kus
á 5 200 Kč)
Nastavená cena položky je vyšší než cena
obvyklá, vyšší cena nebyla zdůvodněna (kus
á 11 000 Kč)
Nastavená cena položky je vyšší než cena
obvyklá, vyšší cena nebyla zdůvodněna (kus
á 2 000 Kč)
Nastavená cena položky je vyšší než cena
obvyklá, vyšší cena nebyla zdůvodněna
Nastavená cena položky je vyšší než cena
obvyklá, vyšší cena nebyla zdůvodněna (kus
á 2 000 Kč)
Nebyla dostatečně zdůvodněna potřebnost
Nastavená cena položky je vyšší než cena
obvyklá, vyšší cena nebyla zdůvodněna
Nastavená cena položky je vyšší než cena
obvyklá, vyšší cena nebyla zdůvodněna (kus
á 2 000 Kč)
Nebyla dostatečně zdůvodněna potřebnost
Nebyla dostatečně zdůvodněna potřebnost

Z této položky nebude vytištěna výroční
20 000,00 zpráva - není zřejmá potřebnost
Žadatel uvádí, že také půjde o publicitu
0,00 projektu, patří do nepřímých nákladů

121 409,00 Kč

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede úpravu harmonogramu (v

případě příp. posunutí zahájení realizace projektu). Tuto příp. změnu zohlední ve všech relevantních částech
žádosti.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

2 785 046,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou
komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s uvedenými připomínkami.

Informace o žádosti

Pořadové číslo

21.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005854

Žadatel

Info Expres s.r.o.

Název projektu

BODY FOOD - restaurace moderního životního stylu

Požadovaná podpora (Kč)

5 987 700,00 Kč

Body z věcného hodnocení

50,000

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 553 088,00 Kč: viz tabulka

Položka

Popis položky

původní částka

1.1.1.1.2

Marketingový pracovník
(0,4 úvazku)

1.1.3

Zařízení a vybavení,
včetně pronájmu a odpisů

Zůstatek na
položce

Krácení

224 000,00

224 000,00

1 096 960,00

329 088,00

Krácení celkem

Odůvodnění
Krátíme z důvodu absence
popisu náplně práce a značné
částky na marketingové
0,00 aktivity
Pro nekonzistenci údajů v
rozpočtu a FP navrhujeme
krácení celé kapitoly 1.1.3 o
767 872,00 30%

553 088,00 Kč

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede úpravu harmonogramu

(v případě příp. posunutí zahájení realizace projektu). Tuto příp. změnu zohlední ve všech relevantních částech
žádosti.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

5 296 340,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou
komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s uvedenými připomínkami.

V.

Přehled projektů doporučených k financování:
Název organizace

1

Eterle CZ, s.r.o.

2

Plavnická s.r.o.

Celý název projektu

Registrační číslo projektu

Sociální podnik Eterle CZ, s.r.o. Integrace dlouhodobě
nezaměstných osob na trh práce
Plavnická s.r.o - výroba a prodej
malých hranatých balíků sena

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005753

Doporučená výše
finanční podpory
5 002 027,50 Kč

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005844

5 302 196,50 Kč

3

Domovy KLAS, o.p.s.

Vývařovna Temelín

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005829

2 513 594,75 Kč

4

Mgr.Ing. Jakub Mertl

Seznamte se, prosím.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005843

1 861 950,00 Kč

5

House Point, s.r.o.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005857

5 487 800,00 Kč

6

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005779

1 981 075,00 Kč

Lahůdky Chráněné dílny Fokus
Vysočina
První Písecká Polívkárna

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005710

2 224 387,50 Kč

8

Mgr. Marcela Severová,
Ph.D.
Chráněné dílny Fokus
Vysočina s.r.o.
Sociální Institut s.r.o.

Sociální podnik House Point,
s.r.o.
Sociální podnik Deserteria

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005689

3 283 045,00 Kč

9

Pasta Fidli, s.r.o.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005768

2 094 152,50 Kč

10

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005840

4 806 287,50 Kč

11

Centrum rehabilitačních
služeb, člen skupiny Jitro
s.r.o.
Přirozenou cestou s.r.o.

Rozšíření výrobny čerstvých
těstovin
Lokomoční centrum Jitro

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005757

2 674 645,00 Kč

12

ZELENÝ OSTROV s.r.o.

Rozšíření sociálního podniku
Přirozenou cestou
Zelený ostrov - úklid

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005686

1 856 125,00 Kč

13

podnos restaurant, s.r.o.

Pivárna

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005785

1 999 740,00 Kč

14

Hustířanka služby s.r.o.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005798

4 039 375,00 Kč

15

PAPERMAX,s.r.o.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005865

3 499 140,00 Kč

16

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005846

4 926 196,25 Kč

17

Czech organic cosmetics
s.r.o.
Osoblažské odpady s.r.o.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005729

2 797 025,00 Kč

18

FT & Catering s.r.o.

Vznik sociálního podniku
Hustířanka služby s.r.o.
Rozšíření chráněné dílny
Papermax
Česká přírodní kosmetika myšlenka, která pomáhá
Sběr a využití odpadových
materiálů na Osoblažsku
Služby parku Brniště

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005738

3 404 100,00 Kč

19

Nataliya Baykalova

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005718

2 455 867,50 Kč

20

1.SDZP družstvo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005693

2 785 046,25 Kč

21

Info Expres s.r.o.

Rozšíření sociálního podniku výrobna Mrazík
Podpora rozvoje sociálního
podnikání v severních Čechách
BODY FOOD - restaurace
moderního životního stylu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005854

5 296 340,00 Kč

7

VI.
Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů: Není relevantní.
VII.
Přehled projektů nedoporučených k financování: Není relevantní.
VIII.
Přílohy: Prezenční listina
Soulad zápisu s průběhem a výsledky jednání potvrzuje:
Zástupce sekretariátu výběrové komise

Předsedkyně výběrové komise

Datum

23.2.2017

Datum

23.2.2017

Jméno

Veronika

Jméno

Svatava

Příjmení

Pokorná

Příjmení

Škantová

Podpis

Digitálně podepsal
Veronika Pokorná
DN: C=CZ, CN=Veronika Pokorná,
O=MPSV, OU=Ministerstvo práce a
sociálních věcí,
GN=Veronika, SN=Pokorná,
serialNumber=ICA - 10356596
Důvod: Schvaluji tento dokument
Umístění:
Kontakt:
Datum: 23.02.2017 13:56:27

Podpis

Digitálně podepsal Mgr. Svatava Škantová
DN: CN=Mgr. Svatava Škantová, C=CZ,
O=MPSV, OU=Ministerstvo práce a
sociálních věcí, GN=Svatava, SN=Škantová,
serialNumber=ICA - 10378417
Důvod: Schvaluji tento dokument
Umístění:
Kontakt:
Datum: 23.02.2017 13:25:41

