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

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_17_071

Vyhlašovatel

MPSV, Odbor realizace programů ESF –
sociální začleňování

Název investiční priority

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

Alokace na výzvu v Kč

250 000 000 Kč

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

500 000 Kč

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

249 500 000 Kč

II.

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

2

Počet členů výběrové komise

6

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

6. 12. 2017

Čas jednání (od – do)

9:00 – 16:00 hod.

Místo jednání

MPSV, Kartouzská
místnost 318

Předsedající jednání

Mgr. Blanka Myšková

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

4/200,

Praha

5,

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

7. 12. 2017

Čas jednání (od – do)

9:00 – 13:30 hod.

Místo jednání

MPSV, Kartouzská
místnost 318

Předsedající jednání

Mgr. Blanka Myšková

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

1

4/200,

Praha

5,

III.

Záznam o školení členů / náhradníků členů výběrové komise

V úvodu jednání VK proběhlo školení přítomných členů a náhradníků členů výběrové komise
zaměřené na jejich práva a povinnosti, nestrannost, způsob rozhodování o výběru projektů
vhodných pro financování, vedení průkazné evidence o procesu výběru, dále představení
dané výzvy a řešení možných problémů.
Datum a místo konání školení – viz výše v části II. Přehled uskutečněných jednání.
Osoby, které školení provedly: Mgr. Blanka Myšková (školení přítomných členů),
Mgr. Lenka Veverková (představení výzvy).

Individuální školení pro členy a náhradníky členů výběrové komise, kteří nebyli přítomni
v době zahájení 1. jednání výběrové komise, proběhlo:
Datum a místo konání školení: 7. 12. 2017, MPSV, Kartouzská 4/200, Praha 5, místnost 318
Osoba, která školení provedla: Mgr. Blanka Myšková
Seznam školených osob: Mgr. Marcela Šrámková

IV.

Závěry z projednávání žádostí:

Informace o žádosti
Pořadové číslo

1

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007714

Žadatel

Společnost Podané ruce o.p.s.

Název projektu

"HRaní" (harm reduction v prostředí hazardu)

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 698 609,38

Body z věcného hodnocení

98,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Výsledek hlasování

2

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



Odstranit z části Umístění v žádosti v tabulce Dopad projektu Hlavní město Praha. Území
dopadu nesmí být mimo programovou oblast.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
6 698 609,38
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

2

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007615

Žadatel

Člověk v tísni, o.p.s.

Název projektu

ZMĚNA

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 427 825,00

Body z věcného hodnocení

96,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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




Provést revizi indikátorů: Odstranit z popisu indikátoru 6 00 00 započítávání podpory ve formě
závěrečného semináře s auditory (KA 01) a závěrečného semináře s evaluátory (KA 02)
vzhledem k jejich čistě informativnímu charakteru (nejedná se o podporu a rozvoj jednotlivých
zaměstnanců), nelze tuto činnost započítávat do hodnoty indikátoru.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Výběrová komise doporučuje provést výběrové řízení na realizaci externích auditů, které jsou
plánovány v součtu za hraniční částku 399 000 Kč.

3



Vzhledem k zaměření projektu doplnit CS Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb,
služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

1.1.3.2.3.1

kancelářský stůl

18 000,00

0,00

Položka přesunuta z kapitoly
Spotřební materiál do kapitoly
neodpisovaný hmotný majetek.

1.1.3.2.3
1.1.3.2.2

1.1.3.2.3.2

kancelářská
židle

12 000,00

0,00

Položka přesunuta z kapitoly
Spotřební materiál do kapitoly
neodpisovaný hmotný majetek.

1.1.3.2.3
1.1.3.2.2

1.1.3.2.3.3

skříň
policová
nízká s dveřmi

9 000,00

0,00

Položka přesunuta z kapitoly
Spotřební materiál do kapitoly
neodpisovaný hmotný majetek.

1.1.3.2.3
1.1.3.2.2

1.1.3.2.2.3

kancelářský stůl

-18 000,00

18 000,00

Položka přesunuta z kapitoly
Spotřební materiál do kapitoly
neodpisovaný hmotný majetek.

1.1.3.2.3
1.1.3.2.2

1.1.3.2.2.4

kancelářská
židle

-12 000,00

12 000,00

Položka přesunuta z kapitoly
Spotřební materiál do kapitoly
neodpisovaný hmotný majetek.

1.1.3.2.3
1.1.3.2.2

1.1.3.2.2.5

skříň
policová
nízká s dveřmi

-9 000,00

9 000,00

Položka přesunuta z kapitoly
Spotřební materiál do kapitoly
neodpisovaný hmotný majetek.

1.1.3.2.3
1.1.3.2.2

Odůvodnění

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
6 427 825,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007658

Žadatel

Společnost Mana, o.p.s.

Název projektu

"Rozvoj sociálních služeb společnosti Mana na Olomoucku
v oblasti kvality a mezioborové spolupráce"

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 004 500,00

Body z věcného hodnocení

95,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

4

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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



Doplnit cílovou skupinu Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo
zdravotní problematice s ohledem na podporu, kterou má CS v projektu čerpat.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).

Položka

Popis položky

1.1.1.3.3

Sociální pracovníci
(spolupráce na
standardech)

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

23 640,00

Hodinová sazba dle obvyklých mezd v horní
hranici pro DPP činní 197 Kč, kráceno o 6
360 Kč (120 hod. x 197 Kč = 23 640 Kč
zůstatek na položce).

6 360,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
996 550,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

4

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007680

Žadatel

Dementia I.O.V., z.ú.

Název projektu

Podpora neformální péče o lidi s demencí

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 951 331,25

Body z věcného hodnocení

94,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

NE
členů

/

6
Pro

Proti

5

Zdrželo se

6

0

0

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


Vyjmout z CS Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené. Dle textu
výzvy a aktivity 2. Podpora pečujících osob není možné do aktivit projektu a do CS zařadit
osoby, které zatím ještě nepečují o osobu blízkou. Neformální pečovatelé jsou výzvou
vymezeni jako fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči a další osoby
v rámci sociálního prostředí příjemce příspěvku na péči.
V rámci KA 2 Workshopy upravit popis aktivity s ohledem na předchozí podmínku - není
možné, aby se aktivity účastnily osoby, které nesplňují definici neformálního pečujícího.
Provést revizi indikátorů: U indikátoru 6 00 00 odstranit z první věty popisu "bude možné je
identifikovat, resp. dají souhlas s evidencí jejich údajů". Ke každé podpořené osobě je
podmínkou vést evidenci v rozsahu dle pravidel OPZ.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Upozornění VK: V rámci KA 4 není možné uspořádat akci s charakterem veletrhu sociálních
služeb (v rámci výzvy není podporováno prezentování konkrétních sociálních služeb například
přímo zástupci služeb), propagace je zacílena na sociální práci.






Položka

Popis
položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.4.2

Nájem
prostor KA
workshopy

8 800,00

35 200,00

Kráceno na 400 Kč / hodina, vzhledem k
místu realizace projektu se částka jeví jako
nadhodnocená.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 940 331,25
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

5

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007616

Žadatel

Farní charita Beroun

Název projektu

Navýšení kvality sociálních služeb ve Farní charitě Beroun

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 651 830,00

Body z věcného hodnocení

93,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

6

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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


Zahrnout všechny strategické a analytické dokumenty vzniklé za finanční podpory projektu
pod hodnotu indikátoru 8 05 00.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 651 830,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

6

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007570

Žadatel

Centrum Anabell, z. ú.

Název projektu

Kvalitní a efektivní sociální práce v Anabell

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 354 587,50

Body z věcného hodnocení

91,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

7

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


Provést revizi veřejné zakázky a veřejné podpory (je-li to v projektu relevantní).

Položka

1.1.1.1.1.

Popis položky

KA 1-6 Koordinátorka
cílové skupiny - 0,5
úvazek

Krácení

61 104,00

Zůstatek na položce

Odůvodnění

244 416,00

Koncepce pozice na 0,5 na podporu
pracovníků a procesu u 3 služeb po
celou dobu trvání projektu je
nadhodnocená. Výše úvazku
odpovídající 16 hodinám týdně, tj.
0,4, je na uvedený rozsah činností
dostačující. Krácení: 2.546 Kč x 24
měsíců.

1.1.1.1.2.

KA 1-6 Metodička a
garantka projektu 0,6 úvazek

80 400,00

402 000,00

Koncepce pozice na 0,6 na podporu
pracovníků a procesu u 3 služeb po
celou dobu trvání projektu je
nadhodnocená. Výše úvazku
odpovídající 20 hodinám týdně, tj.
0,5, je na uvedený rozsah činností
dostačující. Krácení: 3.350 Kč x 24
měsíců.

1.1.3.2.1.1.

KA 1-6 Kancelářský
balík pro notebook

650,00

5 850,00

Personální zajištění je po doporučení
zkráceno na celkových 0,9 úv., tj.
zkrácení 0,1 úv. V tomto smyslu
dochází i ke krácení vybavení.

1.1.3.2.2.1.

KA 1-6 Notebook pro
koordinátorku a
metodičku

1 700,00

15 300,00

Personální zajištění je po doporučení
zkráceno na celkových 0,9 úv., tj.
zkrácení 0,1 úv. V tomto smyslu
dochází i ke krácení vybavení.

1.1.4.7.

KA3 - Ubytování pro
cílovou skupinu
při 2denním setkání
ke
kvalitě/efektivitě OSP
a TKP (20 osob)

0,00

15 000,00

V závorce v popisu položky je
uvedeno 20 osob, rozpočtováno je
ale 15 osob, což odpovídá i počtu
podpořených osob. Tato
nesrovnalost je zavádějící, proto je
doporučeno dát uvedenou informaci
pro realizaci projektu do souladu.

1.1.4.7

KA3 - Ubytování pro
cílovou skupinu
při 2denním setkání
ke
kvalitě/efektivitě OSP
a TKP (20 osob)

15 000,00

0,00

Přesunout položku do kapitoly Přímá
podpora cílové skupiny.

8

1.1.4.8

KA3 - Cestovné pro
cílovou skupinu
při 2denním setkání
ke
kvalitě/efektivitě OSP
a TKP

6 000,00

0,00

Přesunout položku do kapitoly Přímá
podpora cílové skupiny.

1.1.6.2.1

KA3 - Ubytování pro
cílovou skupinu
při 2denním setkání
ke
kvalitě/efektivitě OSP
a TKP (20 osob)

-15 000,00

15 000,00

Přesunuto do kapitoly Přímá podpora
cílové skupiny.

1.1.6.2.2

KA3 - Cestovné pro
cílovou skupinu
při 2denním setkání
ke
kvalitě/efektivitě OSP
a TKP

-6 000,00

6 000,00

Přesunuto do kapitoly Přímá podpora
cílové skupiny.

Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování.
způsobilé

1 174 770,00

Podmínky poskytnutí podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

7

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007630

Žadatel

Město Jeseník

Název projektu

Podpora interdisciplinární spolupráce sociálně právní ochrany dětí na
Jesenicku

Celkové
(Kč)

způsobilé

výdaje

Body z věcného hodnocení

1 168 543,75
91,25

Shrnutí projednání žádosti

9

Střet zájmů

NE

Počet přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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





Provést revizi indikátorů: indikátor 6 26 00 (Účastníci, kteří získali kvalifikaci) nastavit na
nulovou hodnotu, indikátor se sleduje až v průběhu realizace projektu. A dále revize popisu
indikátoru 6 00 00 (Celkový počet účastníků). Z poskytnutých údajů není zřejmé, zda uvedená
hodnota 25 osob tvoří skutečně min. 60% všech podpořených účastníků.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Doplnit, zda bude projekt realizován v režimu Veřejné podpory.

Položka

Popis položky

1.1.4.5.

Nájem prostor na
workshopy

1.1.4.6.

Nájem prostor na
Mezioborová
setkání

1.1.4.8

Výzkum potřeb na
školách

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

0,00

Z důvodu efektivnosti krácení nájmu, jelikož
žadatel v projektu žádá finance na úpravu části
prostor pro realizaci K1. Tento prostor tedy lze
využít i na další aktivity popřípadě využít
zázemí žadatele.

12 800,-

0,00

Z důvodu efektivnosti krácení nájmu, jelikož
žadatel v projektu žádá finance na úpravu části
prostor pro realizaci K1. Tento prostor tedy lze
využít i na další aktivity popřípadě využít
zázemí žadatele.

30 000,00

0,00

Není zřejmá provázanost výdaje s žádnou
z KA.

Krácení

12 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
1 100 043,75
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

8

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007716

10

Žadatel

Péče o duševní zdraví, z.s.

Název projektu

Kvalita Péče o duševní zdraví

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 468 720,00

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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








Provést revizi indikátoru: upřesnit hodnotu a popis indikátoru 6 00 00 (Celkový počet
účastníků) a to v návaznosti na dospecifikování CS.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Upřesnit popis zvolených CS. Žadatel naprosto totožně definuje i kvantifikuje vybrané
kategorie CS Sociální pracovníci a CS Pracovníci v sociálních službách. Také není
transparentně vymezeno, kdy jsou uvedené osoby v postavení CS a kdy v postavení RT.
A dále je doporučeno odstranit CS Osoby sociálně vyloučené/osoby sociálním vyloučením
ohrožené, neboť tito jsou příjemci služeb žadatele (jedná se tedy o druhotnou CS).
Upřesnit způsob výběru dodavatele v kapitole rozpočtu Nákup služeb a to konkrétně
u položek: Expert Kvality a Školení a kurzy, kde žadatel uvádí již konkrétního dodavatele. Je
nutné, aby žadatel při realizaci postupoval v souladu s podmínkami OPZ a doložil průzkum
trhu / porovnání nabídek apod.
Upřesnit informace týkající se partnerství. Žadatel uvádí kladné vyjádření v kolonce
Doplňkové informace, nicméně v kapitole Subjekty projektu žádné informace uvedeny nejsou.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 468 720,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

9

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007612

Žadatel

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

11

Název projektu

ROZMACH (rozvoj, metodika, akceschopnost, charakter)

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 258 960,00

Body z věcného hodnocení

90,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

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





Provést revizi veřejné zakázky a veřejné podpory (je-li to v projektu relevantní).
Provést revizi indikátoru 6 00 00 - směrem dolů (snížit počet těch, kteří překročí bagatelní
podporu), podrobně rozklíčovat počet zapojených osob a výši poskytnuté podpory v I. doplnit,
zda bude podpora poskytnuta v rozmezí 45 minut či 60 minut.
Revize indikátoru 8 05 00 - I by měl být navýšen, je nezbytné uvést jako výstupy metodiky a
zprávu z auditu.
Doplnit CS Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších
služeb na podporu sociálního začleňování.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 258 960,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

10

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007599

Žadatel

Akademický ústav Karviná, z.ú.

Název projektu

Zavádění interdisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji,
etablování metodického postupu do portfolia vzdělávání
pracovníků SPOD

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

716 223,38

12

Body z věcného hodnocení

89,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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




Upřesnit vazbu k území realizace v KA, tj. není jasné, s jakým soudem/soudy bude spolupráce
probíhat.
Upravit hodnotu a popis indikátoru 6 00 00 s ohledem na účast CS na intervizi.
Realizace akreditovaných kurzů je možná pouze pro sociální pracovníky a pracovníky
v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
716 223,38
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

11

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007665

Žadatel

RATOLEST BRNO, z.s.

Název projektu

RATOLEST BRNO - kvalita v sociálních službách

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 570 515,00

Body z věcného hodnocení

89,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6

13

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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




Provést revizi indikátorů: Indikátor 6 00 00 tvoří 10 osob - vycházejí z hodnoty 18 osob - 60 %
je 10,8 - doporučení na navýšení na 11 osob.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Nevyplněna VP ani VŘ na začátku žádosti, doplnit.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.4.2

Kurz na míru - akreditovaný

18 000,00

32 000,00

Kráceno na cenu obvyklou.

1.1.1.3.1

Konzultanti metodik

3 642,00

11 958,00

Kráceno na cenu obvyklou (499,-/h.).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 543 462,50
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

12

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007561

Žadatel

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Název projektu

Podpora zkvalitňování sociálních služeb poskytovatele

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 357 325,00

Body z věcného hodnocení

88,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

14

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



Do projektové žádosti bude doplněna cílová skupina Sociální pracovníci.
Do projektové žádosti bude doplněna cílová skupina Pracovníci v sociálních službách.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 357 325,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

13

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007536

Žadatel

PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.

Název projektu

PAHOP - podpora procesů ve službách

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 597 471,25

Body z věcného hodnocení

87,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

15

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






Provést revizi indikátorů: indikátor 6 00 00 - chybně nastavena cílová hodnota: celkem 21
účastníků.
Provést úpravu rozpočtu (zařízení a vybavení) – chybně uvedena cena jednotky/ počet
jednotek.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Nejsou vyplněny doplňkové informace (zaškrtnout případné VŘ, VP)
Začátek realizace nastaven na 1. 1. 2018. Realizaci projektu je možné zahájit nejdříve od
1. března 2018.

Položka

1.1.1.3.05

Popis položky

Krácení

Koordinátor týmu KA 3

8 280,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

0,00

Dle charakteru činností koordinátora a s
ohledem na jeho úvazek v KA 2 (0,5) je
tento dostačující i na zajištění činností v
KA 3 a KA 5.

1.1.1.3.08

Koordinátor týmu KA 5

14 040,00

0,00

Dle charakteru činností koordinátora a s
ohledem na jeho úvazek v KA 2 (0,5) je
tento dostačující i na zajištění činností v
KA 3 a KA 5.

1.1.3.2.2.8

Kávovar

5 940,00

0,00

Není nezbytný pro realizaci projektu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 562 146,25
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

14

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007736

Žadatel

Meridiem o.p.s.

Název projektu

Podpora neformálních
s Alzeimerovou nemocí

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

8 291 188,13

Body z věcného hodnocení

87,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6

16

pečovatelů

pečujících

o

osoby

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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




Provést revizi indikátoru: upravit hodnotu indikátoru 6 70 01 (Kapacita podpořených služeb) na
nulu, neboť tento indikátor se sleduje až při realizaci projektu.
Provést revizi Veřejné zakázky: v kapitole Nákup služeb přesahují 2 položky hodnotu
400.000 Kč. Je tedy nutná realizace VŘ a doplnění této informace do žádosti.
Upravit položky rozpočtu 1.1.1.1 - 1.1.1.5. Není zřejmé, proč žadatel stanovil hodinové
jednotky v rámci pracovních smluv těchto pozic. Doporučeno je tedy vytvořit položky pod
kapitolu DPP 1.1.3.1 - 1.1.3.5 a výše uvedené položky zde převést.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
8 291 188,13
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

15

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007609

Žadatel

Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Název projektu

Sluníčko pro seniory

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 664 815,00

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

17

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





Provést revizi veřejné zakázky a veřejné podpory (je-li to v projektu relevantní).
Vymazat cílovou hodnotu u indikátoru 6 26 00, 6 28 00, u kterých se cílová hodnota v čase
předložení žádosti o podporu neuvádí.
Doplnit CS Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších
služeb na podporu sociálního začleňování.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 664 815,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

16

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007671

Žadatel

Agentura Osmý den, o.p.s.

Název projektu

SPOLUPRÁCE

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 854 330,00

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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


Vzdělávání v akreditovaných kurzech MPSV je možné jen pro cílovou skupinu sociální
pracovníci a pracovníci v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

18

Odůvodnění

1.1.1.1.4

Koordinátor/ka vzdělávání

24 120,00

136 680,00

Krácen počet měsíců zapojení na 17
dle popisu KA a harmonogramu KA, ve
které je koordinátor vzdělávání zapojen.

1.1.6.2.3

Stravné pro účastníky
(během stáží)

13 200,00

0,00

Položka krácena. Jedná se o nepřímé
náklady.

1.1.3.2.2.1

Notebook pro CS (1
notebook do každé služby
v každé organizaci)

77 350,00

24 650,00

Krácen počet ks dle součtu úvazku
realizačního týmu tj 1,45. Využívání
cílovou skupinou není dostatečně
odůvodněno.

1.1.3.2.2.2

Kancelářský balík

29 575,00

9 425,00

Krácen počet ks dle součtu úvazku
realizačního týmu tj 1,45. Využívání
cílovou skupinou není dostatečně
odůvodněno.

1.1.6.5.1

Vzdělávání CS
(akreditované kurzy)

165 000,00

0,00

Chybně zařazena položka. Přesunout
do kapitoly 1.1.4 Nákup služeb.

1.1.6.5.2

Poplatek za umožnění
odborné stáže

12 000,00

0,00

Chybně zařazena položka. Přesunout
do kapitoly 1.1.4 Nákup služeb.

1.1.6.5.3

Koučink CS

99 000,00

0,00

Chybně zařazena položka. Přesunout
do kapitoly 1.1.4 Nákup služeb.

1.1.4.5

Vzdělávání CS
(akreditované kurzy)

-165 000,00

165 000,00

Nově vytvořená položka. Chybné
zařazení položky v kap. 1.1.6.

1.1.4.6

Poplatek za umožnění
odborné stáže

-12 000,00

12 000,00

Nově vytvořená položka. Chybné
zařazení položky v kap. 1.1.6.

1.1.4.7

Koučink CS

-99 000,00

99 000,00

Nově vytvořená položka. Chybné
zařazení položky v kap. 1.1.6.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 674 023,75
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

17

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007685

19

Žadatel

CEDR Pardubice o.p.s.

Název projektu

Vytvoření nabídky následných sociálních služeb pro osoby po
získaném poškození mozku, cévní mozkové příhodě a rozvoj
metod sociální práce pro tuto cílovou skupinu

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 596 810,00

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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




Provést revizi indikátorů: do indikátoru 6 00 00 nelze započítat podpořené klienty služeb pilotáž, i když získají nebagatelní podporu. Jasně identifikovat, kolik osob získá bagatelní
a nebagatelní podporu.
Sjednotit počet zapojených organizací - mezi žádostí o podporu a přílohou byl nalezen
nesoulad, jednou je uvedeno 6 a následně 8 zapojených organizací.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li to v projektu relevantní).

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.1.2

Sociální pracovník KA 5

116 580,00

349 740,00

Snížení úvazku z 1,0 na 0,75 z důvodu
časové náročnosti plánovaného pilotního
ověření (6 hodin denně) nové metody

1.1.1.1.3

Ergoterapeut

116 580,00

349 740,00

Snížení úvazku z 1,0 na 0,75 z důvodu
časové náročnosti plánovaného pilotního
ověření (6 hodin denně) nové metody

1.1.1.3.1

Expertní metodik

61 200,00

150 000,00

Počet hodin snížen ze 704 na 500,
přiměřená časová dotace na vytvoření
metodiky je 3 hod./str., jeho pracovní
náplň se částečně překrývá s jinými
pracovníky, např. Koordinátorem,
metodikem

1.1.1.1.1

Koordinátor, metodik

373 056,00

559 584,00

Snížení úvazku z 1 na 0,6 z důvodu
nadhodnocení úvazku, který nebyl
dostatečně odůvodněn, není odpovídající
rozsahu aktivit a rozsahu celého RT.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 762 540,00
projektu v Kč
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Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

18

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007506

Žadatel

Oblastní charita Hradec Králové

Název projektu

Rozvoj kvality sociálních služeb Oblastní charity Hradec Králové

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 129 125,00

Body z věcného hodnocení

85,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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







Z klíčové aktivity KA2 Tvorba a revize metodik celé organizace a jednotlivých poskytovaných
sociálních služeb bude vyjmuta část KA, týkající se revize metodik celé organizace Hospodářské středisko. Tato část KA není plně v souladu s výzvou.
Akreditované vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách je možné
pouze v kurzech s akreditací MPSV.
Akreditované/certifikované sebezkušenostní výcviky je možné podpořit pouze při splnění
podmínek daných výzvou.
Do projektové žádosti bude doplněna cílová skupina Poskytovatelé a zadavatelé sociálních
služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování.
Bude provedena revize indikátoru 6 00 00 s ohledem na velikost cílové skupiny a na příp.
nemocnost a fluktuaci zaměstnanců.
Z indikátoru 8 05 00 bude vyjmut metodický materiál, týkající se Hospodářského střediska.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

1.1.1.1.1

Provozní koordinátor,
nulový úvazek - KA1

10 400,00

0,00

Pracovní pozice se převádí na DPP.
Jednotková sazba je krácená na
180,- Kč/hod.
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1.1.1.1.4

Koordinátor vzdělávání
odborných pracovníků,
nulový úvazek - KA4

72 000,00

0,00

Pracovní pozice je krácená na nulu.
Dle popisu pracovních činností spadá
tato pozice do NN.

1.1.1.3.x

Provozní koordinátor KA1

-7 200,00

7 200,00

Převod pracovní pozice na DPP.
Počet jednotek dané pozice je 40
hod. a jednotková sazba po krácení
činí 180,- Kč/hod.

1.1.1.1.3

Vedoucí služby, nulový
úvazek, 8 osob, 8 hod
měsíčně/osobu, 24
měsíců - KA2

460 800,00

0,00

Zapojení pracovní pozice je částečně
neefektivní a neekonomické. Úvazek
pracovní pozice je krácený na 584
hod. a jednotková sazba je krácená
na 180,- Kč/hod. Pracovní pozice se
současně převádí na DPP.

1.1.1.3.x

Vedoucí služby, 8 osob, 8
hod měsíčně/osobu, 24
měsíců - KA2

-105 120,00

105 120,00

Převod pracovní pozice na DPP.
Počet jednotek po krácení je 584 hod.
a jednotková sazba po krácení činí
180,- Kč/hod.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 590 525,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

19

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007549

Žadatel

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

Název projektu

Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce
v DSS Litvínov

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 512 730,00

Body z věcného hodnocení

85,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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







Provést revizi indikátorů 6 00 00 a 8 05 00.
U indikátoru 6 00 00 je nezbytné jasně stanovit, kolik ze 79 zapojených pracovníků získá
více než bagatelní podporu.
Dále je nezbytné revidovat indikátor 8 05 00 - příjemce uvádí, že v tomto indikátoru budou
zařazeny následující dokumenty - Smlouva o poskytování sociální služby, Pravidla pro
přijímání stížností a Hodnotící dotazník pro každou službu. Místo těchto dokumentů, které
nenaplňují definici analytických a strategických dokumentů, je nezbytné do indikátoru 8 05
00 zařadit metodiky 3 služeb žadatele, které jsou aktualizovány v rámci KA 03.
Doplnit CS Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti
a dalších služeb na podporu sociálního začleňování.
Provést revizi veřejné zakázky a veřejné podpory (je-li to v projektu relevantní).

Položka

Popis položky

1.1.4.1

Akreditované
vzdělávání
(kurzy,
KKPSS)

1.1.4.2

Audity kvality,
konzultace,
supervize

Krácení

390 000,00

318 900,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

0,00

Rozdělit položku na Kurzy pro cílovou skupinu
22 kurzů x 15 000 Kč a na Kurz Pracovník
v sociálních službách 8 osob x 7 500 Kč.
Rozdělení navrženo dle popisu uvedeného
v přehledu nákladů klíčových aktivit.

0,00

Rozdělit položky na Audit kvality 2 ks x 60 000
Kč, Konzultace k metodikám 150 hodin x 850
Kč a Supervize 84 hodin x 850 Kč. Rozdělení
navrženo dle popisu uvedeného v přehledu
nákladů klíčových aktivit.
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1.1.3.2.1.1

Kancelářský
balík MS Office

1.1.3.2.2.1

Notebook

1.1.3.2.2.2

Kompaktní
přenosný
dataprojektor

1.1.3.2.2.3

1.1.3.2.2.4

1.1.3.2.2.5

Mobilní telefon

Digitální
fotoaparát

Flipchart

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 950,00

Upravit pole Cena jednotky, tak aby odpovídalo
ceně za celý produkt - tedy na 6 500 Kč, nikoli
pouze požadované části (příjemce do pole
Cena jednotky uvedl pouze cenu produktu,
která odpovídá úvazku realizačního týmu, pro
který produkt je). Formální úprava položky.

5 100,00

Upravit pole Cena jednotky, tak aby odpovídalo
ceně za celý produkt - tedy 17 000 Kč, nikoli
pouze požadované části (příjemce do pole
Cena jednotky uvedl pouze cenu produktu,
která odpovídá úvazku realizačního týmu, pro
který produkt je). Formální úprava položky.

3 630,00

Upravit pole Cena jednotky, tak aby odpovídalo
ceně za celý produkt - tedy 12 100 Kč, nikoli
pouze požadované části (příjemce do pole
Cena jednotky uvedl pouze cenu produktu,
která odpovídá úvazku realizačního týmu, pro
který produkt je). Formální úprava položky.

1 500,00

Upravit pole Cena jednotky, tak aby odpovídalo
ceně za celý produkt - tedy 5 000 Kč, nikoli
pouze požadované části (příjemce do pole
Cena jednotky uvedl pouze cenu produktu,
která odpovídá úvazku realizačního týmu, pro
který produkt je). Formální úprava položky.

930,00

Upravit pole Cena jednotky, tak aby odpovídalo
ceně za celý produkt - tedy 3 100 Kč, nikoli
pouze požadované části (příjemce do pole
Cena jednotky uvedl pouze cenu produktu,
která odpovídá úvazku realizačního týmu, pro
který produkt je). Formální úprava položky.

750,00

Upravit pole Cena jednotky, tak aby odpovídalo
ceně za celý produkt - tedy 2 500 Kč, nikoli
pouze požadované části (příjemce do pole
Cena jednotky uvedl pouze cenu produktu,
která odpovídá úvazku realizačního týmu, pro
který produkt je). Formální úprava položky.

1 110,00

Upravit pole Cena jednotky, tak aby odpovídalo
ceně za celý produkt - tedy 3 700 Kč, nikoli
pouze požadované části (příjemce do pole
Cena jednotky uvedl pouze cenu produktu,
která odpovídá úvazku realizačního týmu, pro
který produkt je). Formální úprava položky.

1.1.3.2.2.6

Projekční
plátno

1.1.3.2.2.7

Multifunčkní
zařízení pro
standartní
využití

0,00

2 190,00

Upravit pole Cena jednotky, tak aby odpovídalo
ceně za celý produkt - tedy 19 400 Kč, nikoli
pouze požadované části (příjemce do pole
Cena jednotky uvedl pouze cenu produktu,
která odpovídá úvazku realizačního týmu, pro
který produkt je). Formální úprava položky.

1.1.3.2.2.8

Diktafon

720,00

0,00

Kráceno z důvodu pořizování obdobného
vybavení. Dalším výdaj je tedy neefektivní.

1.1.3.2.2.9

Digitální
kamera

2 550,00

0,00

Kráceno z důvodu pořizování obdobného
vybavení. Dalším výdaj je tedy neefektivní.

0,00
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1.1.4.1

Kurzy pro
cílovou
skupinu

-330 000,00

330 000,00

Rozdělení položky. Formální úprava položky.

1.1.4.2

Kurz Pracovník
v sociálních
službách

-60 000,00

60 000,00

Rozdělení položky. Formální úprava položky.

1.1.4.3

Audit kvality

-120 000,00

120 000,00

Rozdělení položky. Formální úprava položky.

1.1.4.4

Konzultace k
metodikám

-127 500,00

127 500,00

Rozdělení položky. Formální úprava položky.

1.1.4.5

Supervize

-71 400,00

71 400,00

Rozdělení položky. Formální úprava položky.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 267 259,70
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

20

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007564

Žadatel

Centrum pro rodinu a sociální péči

Název projektu

Zavedení metody reminiscence jako nástroje prevence sociálního
vyloučení osamělých seniorů

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 677 476,56

Body z věcného hodnocení

85,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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


Z projektové žádosti bude vyjmuta cílová skupina Osoby sociálně vyloučené a osoby
sociálním vyloučením ohrožené. Klienti služby nejsou v rámci výzvy cílovou skupinou.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 677 476,56
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

21

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007696

Žadatel

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s.

Název projektu

Sociální služby odborně

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 234 295,00

Body z věcného hodnocení

85,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

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







Odstranit z popisu činností odborného garanta a koordinátora cílové skupiny nepřímé nákladybez krácení položky.
Revidovat hodnotu a popis indikátoru 8 05 00. Letáky nenaplňují definici indikátoru.
Uvést do souladu popis KA 4 koučink s ohledem na popis zapojení cílových skupin.
Upravit nesoulad v počtu zapojených organizací/členů do kulatých stolů KA 01 (15) a přílohy
Podrobný popis klíčových aktivit. Upravit popis KA dle kalkulace rozpočtu tj. na max. 10 členů.
Upravit popis CS sociální pracovníci, kde jsou chybně zařazeni také ředitelé a metodici. Tyto
pozice patří do CS Poskytovatelé sociálních služeb.
Vzdělávání v akreditovaných kurzech je možné pouze u sociálních pracovníků a pracovníků
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v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb.
Položka

1.1.2.1.1

1.1.2.1.2

1.1.2.1.3

1.1.2.1.4

1.1.2.1.5

1.1.2.1.6

1.1.2.1.7

1.1.2.1.8

1.1.2.1.9

Popis položky

Zpáteční letenka Holandsko

Zpáteční letenka Rakousko

Zpáteční letenka Slovinsko

Ubytování Holandsko

Ubytování Rakousko

Ubytování Slovinsko

Zahraniční stravné
Holandsko

Zahraniční stravné
Rakousko

Zahraniční stravné
Slovinsko

Krácení

4 000,00

1 200,00

6 000,00

4 800,00

4 800,00

3 600,00

5 860,00

5 860,00

4 558,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

44 000,00

Položka je krácena o letenku pro tlumočníka,
který je přeřazen do nákupu služeb. V rámci
kapitoly 1.1.2 lze nárokovat k proplacení pouze
náklady RT. Náklady lze nárokovat v rámci
položky 1.1.4.11 Tlumočení.

13 200,00

Položka je krácena o letenku pro tlumočníka,
který je přeřazen do nákupu služeb. V rámci
kapitoly 1.1.2 lze nárokovat k proplacení pouze
náklady RT. Náklady lze nárokovat v rámci
položky 1.1.4.11 Tlumočení.

66 000,00

Položka je krácena o letenku pro tlumočníka,
který je přeřazen do nákupu služeb. V rámci
kapitoly 1.1.2 lze nárokovat k proplacení pouze
náklady RT. Náklady lze nárokovat v rámci
položky 1.1.4.11 Tlumočení.

52 800,00

Položka je krácena o ubytování pro tlumočníka,
který je přeřazen do nákupu služeb. V rámci
kapitoly 1.1.2 lze nárokovat k proplacení pouze
náklady RT. Náklady lze nárokovat v rámci
položky 1.1.4.11 Tlumočení.

52 800,00

Položka je krácena o ubytování pro tlumočníka,
který je přeřazen do nákupu služeb. V rámci
kapitoly 1.1.2 lze nárokovat k proplacení pouze
náklady RT. Náklady lze nárokovat v rámci
položky 1.1.4.11 Tlumočení.

39 600,00

Položka je krácena o ubytování pro tlumočníka,
který je přeřazen do nákupu služeb. V rámci
kapitoly 1.1.2 lze nárokovat k proplacení pouze
náklady RT. Náklady lze nárokovat v rámci
položky 1.1.4.11 Tlumočení.

64 460,00

Položka je krácena o stravné pro tlumočníka,
který je přeřazen do nákupu služeb. V rámci
kapitoly 1.1.2 lze nárokovat k proplacení pouze
náklady RT. Náklady lze nárokovat v rámci
položky 1.1.4.11 Tlumočení.

64 460,00

Položka je krácena o stravné pro tlumočníka,
který je přeřazen do nákupu služeb. V rámci
kapitoly 1.1.2 lze nárokovat k proplacení pouze
náklady RT. Náklady lze nárokovat v rámci
položky 1.1.4.11 Tlumočení.

50 138,00

Položka je krácena o stravné pro tlumočníka,
který je přeřazen do nákupu služeb. V rámci
kapitoly 1.1.2 lze nárokovat k proplacení pouze
náklady RT. Náklady lze nárokovat v rámci
položky 1.1.4.11 Tlumočení.
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1.1.4.4

Tlumočení

-40 678,00

40 678,00

Nově vytvořená položka navýšena o chybně
zařazené náklady na cestu tlumočníka
v kapitole 1.1.2 Cestovné. Položka bude
zahrnovat kompletní náklady související s
tlumočením. Bude vyčíslena celková částka na
zajištění služby tlumočení.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 234 295,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

22

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007649

Žadatel

Česká asociace streetwork, z.s.

Název projektu

Nové výzvy pro streetwork

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

12 488 195,00

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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





Provést revizi indikátorů: Indikátor 6 00 00 - do podpory nelze započítávat závěrečnou
konferenci (KA č. 5) vzhledem k jejímu charakteru.
Indikátor 6 00 00 - navýšit na hodnotu 96 vzhledem k uvedeným 160 osobám, které se
zúčastní akreditovaného vzdělávání KA 04. V závislosti na úpravě hodnoty indikátoru upravit
také jeho slovní popis.
Mezi CS doplnit Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, z důvodu
aktivity zaměřené na propagaci sociální práce.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
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Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1 786 488,00

Měsíční sazba při plném úvazku krácena na
40602 Kč měsíčně, což odpovídá odbornému
pracovníku projektu dle tabulky obvyklých cen a
mezd. 5 osob zapojených na 0,4 úvazku po dobu
22 měsíců.

472 752,00

974 448,00

Částka vzhledem k náplni práci se upravuje na
výši obvyklou pro projekty OPZ, tj. 40 602
Kč/měs. při plném úvazku - pozice Odborný
pracovní/asistent.

specialista
komunikace KA 03

286 200,00

286 200,00

Vzhledem k uvedené náplni práce pozice se jeví
jako dostačující úvazek 0,15.

content
manažer KA03

190 800,00

381 600,00

Kráceno o nepřímé náklady v náplni práce na
úvazek 0,2.

1.1.4.01

pronájem
konferenčních
prostor
včetně
techniky

40 000,00

80 000,00

Nadhodnocená položka, kráceno vzhledem k
rozsahu aktivity na částku 80 000 Kč.

1.1.4.06

Pronájem
pracovní
setkání KA č.
1, 2, 4

59 000,00

177 000,00

Nadhodnoceno, kráceno ze 4000 Kč/den na
3000 Kč/den. U jednotlivých setkání není určeno,
kde budou probíhat.

Položka

Popis
položky

1.1.1.2.2

Regionální
krajský
koordinátor

1.1.1.1.2

Odborný
pracovník

1.1.1.2.5

1.1.1.2.6

Krácení

866 712,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
10 093 865,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

23

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007651

Žadatel

Cochem.cz, z.s.

Název projektu

Metodická podpora při etablování interdisciplinární spolupráce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 446 437,75

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

29

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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




Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
V KA04 uvést do souladu místo realizace dané KA: "aktivita bude realizována ve třech krajích
ČR (středočeský a liberecký).
Upozornění VK: Při realizaci projektu mimo programovou oblast je územím dopadu území, se
kterým je propojena CS. V případě činností, které se vztahují k CS Poskytovatelé
a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu
sociálního začleňování je územím dopadu sídlo organizace. V případě sídla organizace
v Praze je výdaj nezpůsobilým.

Položka

Popis položky

1.1.3.2.3.1 odborná literatura

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

5 000,00

5 000,00

Nadsazená cena za literaturu, při
využití experta a garanta je dostatečná
poloviční částka na literaturu.

1.1.4.8

Tvorba grafické animace

45 387,00

136 113,00

Kráceno s ohledem na velikost aktivity
a využití již vzniklých infografik o 1/4.

1.1.3.2.2.1

Notebook vč. myši a
brašny

4 420,00

4 080,00

Krácení do výše úvazku (součet
metodik + odb.asistent = 971h/24
měsíců = 40,45h/ 168h (plný úvazek) =
0,24 kusu).

792,00

Dle popisů KA bude diktafon používán
předně pro vytváření metodiky (KA 01)
na které pracuje realizační tým se
zahraničním expertem, nikoliv CS.
Z tohoto důvodu kráceno do výše
úvazku RT - 0,33 ks.

1.1.3.2.2.2 Diktafon

1 608,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 375 919,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

24

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007602

Žadatel

SKP-CENTRUM, o.p.s.
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Název projektu
Celkové
(Kč)

Systémová podpora kvality sociálních služeb

způsobilé

výdaje

Body z věcného hodnocení

1 732 475,00
83,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných
náhradníků členů

členů

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Výsledek hlasování

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







Doplnit CS Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších
služeb na podporu sociálního začleňování.
Revize indikátoru 6 00 00 - není zcela jasně vysvětleno, zda zapojení pracovníků v KA2-KA4
vykazuje znaky podpory vykazované v rámci indikátorů nebo se jedná se o pouze spolupráci
na nastavení procesů a dokumentů formou účasti v šetřeních, analýzách a poradách. Doplnit
komentář k indikátoru 6 00 00 o tuto informaci, respektive rozšířit celkový počet účastníků
v rámci tohoto indikátoru. Dále v popisu indikátoru 6 00 00 uvést, kteří pracovníci získají
podporu v jakých kurzech (vedoucí pracovníci, PSSL a SP).
Provést revizi veřejné zakázky a veřejné podpory (je-li to v projektu relevantní).
Upřesnit počet registrovaných a zapojených služeb do projektu - v KA 5 se hovoří o
18 registrovaných službách - dle systému jich žadatel má 17 i ve Vyjádření jich je uvedeno
také 17.
V popisu CS PSS se v odst. 3 hovoří o SP, V KA 02 je odkaz na přílohu č. 8 ale má to být
př. č. 9 - upravit.
Zůstatek na
položce

Odůvodnění

74 700,00

252 000,00

Není dostatečně zdůvodněna a doložena
jednotková cena kurzů v položce 1.1.4.2
Vzdělávání vedoucích sociálních
pracovníků, navrhnuto krácení na 28000 Kč
za 1 den kurzu pro 10 pracovníků.

Notebook

17 000,00

0,00

Položka je vztažena pouze ke KA 1, která
bude trvat pouze jeden měsíc realizace
projektu, přičemž není nijak odůvodněn její
nákup ani význam v projektu.

1.1.3.2.2.2

Multifunkční zařízení

7 300,00

0,00

Položka je vztažena pouze ke KA 1, která
bude trvat pouze jeden měsíc realizace
projektu, přičemž není nijak odůvodněn její
nákup ani význam v projektu.

1.1.3.2.2.3

Flipchart

2 500,00

0,00

Položka

Popis položky

1.1.4.2

Vzdělávání
vedoucích
sociálních
pracovníků - pro 10
osob - KA 5

1.1.3.2.2.1

Krácení
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Položka je vztažena pouze ke KA 1, která
bude trvat pouze jeden měsíc realizace
projektu, přičemž není nijak odůvodněn její

nákup ani význam v projektu.

1.1.3.2.2.4

Diktafon

2 400,00

0,00

Položka je vztažena pouze ke KA 1, která
bude trvat pouze jeden měsíc realizace
projektu, přičemž není nijak odůvodněn její
nákup ani význam v projektu.

1.1.3.2.2.5

Kancelářská židle

4 400,00

0,00

Položka je vztažena pouze ke KA 1, která
bude trvat pouze jeden měsíc realizace
projektu, přičemž není nijak odůvodněn její
nákup ani význam v projektu.

1.1.3.2.2.6

Stůl pracovní
kancelářský vč.
šuplíků

0,00

Položka je vztažena pouze ke KA 1, která
bude trvat pouze jeden měsíc realizace
projektu, přičemž není nijak odůvodněn její
nákup ani význam v projektu.

7 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
1 588 350,00
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

25

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007684

Žadatel

Farní charita Starý Knín

Název projektu

Zvýšení kvality a další rozvoj NZDM Hořovice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 524 806,25

Body z věcného hodnocení

83,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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





Provést revizi indikátoru 8 05 00 v souvislosti s popisem indikátoru a uvedeným informacím
o zveřejnění dokumentů, které podléhají pravidlům OPZ.
Doplnit CS Zaměstnanci veřejné správy vzhledem k obsahu KA 1.
Doplnit CS Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené vzhledem
k obsahu KA 1.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 524 806,25
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

26

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007559

Žadatel

Arkadie, o.p.s.

Název projektu

Rozvoj a kvalita v sociálních službách Arkadie, o.p.s.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 740 425,00

Body z věcného hodnocení

81,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

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



Upravit formální chyby v žádosti: V KA 01 chybně uvedeno číslo indikátoru - správně je 8 05
00 pro zprávy z auditu; doplnit do textu KA supervize - jsou uvedeny pouze v rozpisu nákladů
ve více aktivitách. Zařadit supervize do textu a upřesnit dle rozpisu rozpočtu.
Provést revizi veřejné zakázky.
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Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

300 000,00

Položka je krácena. Položka nadhodnocena: audit
bude trvat 3 dny, plus zpracování zprávy. Pak lze
předpokládat pracovní vytížení auditora v rozsahu
4 dnů. Částka 80 000 Kč (1 den 20 000 Kč) je
nadhodnocená. V porovnání s položkou 1.1.4.2,
která zahrnuje 1,5 dne auditu a požadovaná částka
je 25 000 Kč. Položka je krácena na 15 000
Kč/den. 4 dny a 15 000,- = 60 000 Kč.

1.1.4.1

Audit kvality
služby (5 druhů
služeb)

1.1.6.2.1

Cestovné CS na
stáže, kurzy

21 000,00

42 000,00

Položka nadhodnocena (žadatel předpokládá
realizaci 2 vzdělávání a 2 stáží). Položka je
krácena na přiměřenou částku 500 Kč na jednu
cestu (tam i zpět), tzn. krácení z uvedených 3000
Kč na 2000 Kč /osoby.

1.1.6.2.2

Stravné pro CS na
stážích a kurzech

4 200,00

0,00

Položka krácena. Položka patří do nepřímých
nákladů.

1.1.6.5.1

Vzdělávání CS
(akreditované
kurzy)

105 000,00

0,00

Položka špatně zařazena. Patří do kapitoly 1.1.4
Nákup služeb.

1.1.3.2.3

Spotřební materiál

24 000,00

0,00

Položka není dostatečně odůvodněna, je
nepotřebná a nehospodárná, zároveň patří do NN

1.1.4.5

Vzdělávání CS
(akreditované
kurzy)

-105 000,00

105 000,00

Nově založená položka, přeřazení vzdělávání CS
z položky 1.1.6.5.1

100 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 553 925,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

27

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007656

Žadatel

Institut sociální práce, z.s.

Název projektu

Pečovatelská služba - příležitost pro život doma II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 167 649,50

Body z věcného hodnocení

81,88

Shrnutí projednání žádosti
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Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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




Provést revizi indikátorů: 6 00 00 - není jasný celkový počet zapojených osob a tedy není
možné stanovit hodnotu indikátoru. Je třeba upřesnit.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Vzhledem k tomu, že náklady na pronájem ve výši 3 500 Kč v rámci KA 4 a KA 8 jsou
přiměřené, doporučeno položku 1.1.4.1 rozdělit. KA 4 a KA 8 ve výši 3 500 Kč za jednotku
a nově založit položku Pronájem prostor KA 5, 6 ve výši 1750 Kč za jednotku.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

377 558,40

Úvazek krácen na 0,2 z důvodu
dublování s dalšími odbornými
pozicemi na DPP a DPČ a koordinací
projektu z NN.

1.1.1.1.1

Odborný garant 0,4 úvazku

1.1.1.1.2

Odborný regionální
pracovník 4x 0,5 úvazku

1 887 792,00

1 887 792,00

úvazek krácen na 4 x 0,25 z důvodu
dublování s dalšími odbornými
pozicemi na DPP a DPČ a koordinací
projektu z NN.

1.1.3.2.2.2

Multifunkční zařízení pro
intenzivní využití

12 100,00

7 300,00

Tento typ zařízení není v obsahu
projektu zdůvodněn - kráceno na
standartní.

605 968,00

Z popisu KA není zřejmé jaký rozsah
bude mít kurz. Žadatel počítá 16 hod.
na jeden lektorský den, včetně
poskytnutí zpětné vazby a
vyhodnocení. Nicméně propočet hodin
potřebných na zajištění kurzů neuvádí.
Celkový počet hodin včetně zpětné
vazby a vyhodnocení se v tomto
případě zdá nadhodnocený vzhledem
k tomu, že se kurz 8x opakuje.
Doporučeno krácení na 384 hod., tzn.
8 hodin/ jeden den lektorování + 4
hodiny příprava, zpětná vazba a
vyhodnocení.

220 500,00

KA 5 - Pronájem prostor pro 12 - 15
osob v hodnotě 3.500 Kč je
nadhodnocený. Doporučeno snížení
na 1750 Kč/den/8 hod.
KA 6 - pronájem prostor na jeden
kulatý stůl pro
cca 12 osob v hodnotě 3.500 Kč je
nadhodnocený. Doporučeno snížení
na 1750 Kč/den.

1.1.1.2.1

1.1.4.1

Lektoři - KA č. 2, KA č.4,
KA č. 6, KA č.
8, KA č. 9

Pronájem prostor - KA č.
4,5,6,8 kurzy, semináře, kulaté
stoly

377 558,40

80 128,00

66 500,00
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1.1.3.2.1.1

Nákup software - MS Office

650,00

12 350,00

Kráceno dle výše úvazků po jejich
zkrácení (celkem 1,9 úvazku).

1.1.3.2.2.1

Nákup notebooku

1 700,00

32 300,00

Kráceno dle výše úvazků po jejich
zkrácení (celkem 1,9 úvazku).

1.1.1.2.3

metodik

40 200,00

147 600,00

Kráceno na cenu obvyklou (492 Kč/h.).

1.1.1.3.2

průvodci stáží

16 950,00

38 100,00

Kráceno na cenu obvyklou (pozice
odborný pracovník 254 Kč/h.).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
6 063 176,50
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007731

Žadatel

RENADI, o.p.s.

Název projektu

Rozvoj kvality služeb - Renadi GO

Celkové
(Kč)

způsobilé

výdaje

Body z věcného hodnocení

1 038 062,50
81,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

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





Provést revizi indikátoru: provést revizi popisu a hodnoty indikátoru 6 00 00 (Celkový počet
účastníků), nutno započítat do hodnoty celkově podpořených osob i peer konzultanta i přesto,
že obdrží podporu menší, než 40 hod. Celkový počet účastníků tedy bude 11. Podporu 40hod
obdrží min. 60% z celkového počtu účastníků, tedy 7 účastníků.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Doložit před začátkem realizace (1. 3. 2018) Vyjádření objednatele sociální služby. Dle
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poskytnutých informací má být žadatel zařazen do sítě poskytovatelů na začátku roku 2018.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.3.2.2.2

Notebook pro
metodika

2 550,00

10 200,00

Kráceno dle výše celkového úvazku RT (tedy
0,6 metodik).

1.1.3.2.2.5

Židle kancelářská
(metodik a peer
konzultant)

600,00

2 400,00

Kráceno dle výše celkového úvazku RT (tedy
0,6 metodik).

1.1.3.2.2.6

Kancelářský stůl
(metodik a peer
konzultant)

900,00

3 600,00

Kráceno dle výše celkového úvazku RT (tedy
0,6 metodik).

1.1.4.1

Audit

30 000,00

90 000,00

Kráceno z důvodu nepřiměřené částky na celkovou
realizaci auditu (3 služby), návrh na 30.000
Kč/služba.

1.1.4.4

Právní konzultace

7 500,00

0,00

Aktivita nesouvisí s kvalitou sociální služby
a výkonem sociální práce.

1.1.4.6

On-line
hodnocení kvality

5 000,00

5 000,00

Uvedený náklad není adekvátní rozsahu činnosti on-line zpětnovazební dotazník, proto návrh na
krácení 50%.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
979 875,00
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007537

Žadatel

CEMA Žamberk, z.ú.

Název projektu

Třemi kroky ke zkvalitnění služeb

Celkové
(Kč)

způsobilé

výdaje

1 277 435,00
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Body z věcného hodnocení

81,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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





Provést revizi indikátoru 6 00 00 - není jasně určeno, zda se v rámci vzdělávání jedná
o 45 minutové či 60 minutové hodiny.
Doplnit CS - Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní
problematice na základě KA3.
Provést revizi veřejné podpory (je-li to v projektu relevantní).

Položka

Popis
položky

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

1.1.1.3.1

Asistent
metodika č.
1 (KA č. 1)

8 540,00

26 460,00

Kráceno na základě obvyklých mez/odměn
v rámci OPZ na 189 Kč/hod.

1.1.1.3.2

Asistent
metodika č.
2 (KA č. 1)

4 270,00

13 230,00

Kráceno na základě obvyklých mez/odměn
v rámci OPZ na 189 Kč/hod.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
1 261 422,50
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007635

Žadatel

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

Název projektu

Rozvoj sociální práce u sociálních pracovníků působících na
Úřadu práce v Moravskoslezském kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 816 225,00
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Body z věcného hodnocení

81,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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




Akreditované vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách je možné
pouze v kurzech s akreditací MPSV. Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních službách v akreditovaných/certifikovaných sebezkušenostních výcvicích je možné
pouze za podmínek stanovených výzvou. V projektu nelze realizovat neakreditované kurzy.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.1.1

Odborný garant

321 600,00

643 200,00

Krácení dle obvyklého úvazku k rozsahu projektu,
krácení úvazku z 0,6 na 0,4. Vypočet 0,4 úvazek x
24 měsíců x 67 000 Kč = 643 200 Kč.

1.1.1.2.2

Odborný lektor

272 800,00

1 377 200,00

Kráceno na cenu obvyklou pro pozici odborný lektor,
vyšší cena není odůvodněna, 750 Kč/hod na 626
Kč/hod. Kráceno na 626 Kč x 2 200 hod = 1 377 200
Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
6 073 225,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007640

Žadatel

Centrum pro komunitní Práci Jižní Čechy

Název projektu

Rozvoj sociálního zemědělství v ČR II

39

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 497 462,50

Body z věcného hodnocení

81,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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

1.1.1.3.1

1.1.1.3.2

Popis položky

5 x Sociální pracovníci
poskytovatelů SS

4 x odborný pracovník

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

251 175,00

Cena jednotky je krácená na 197
Kč/hod. Jednotková mzda přesahuje
obvyklou mzdu 197 Kč/hod. u
sociálního pracovníka na DPP.
Opravit formální chybu - u položky je
zaměněn počet jednotek a jednotková
cena.

205 920,00

Oprava formální chyby - v položce je
zaměněn počet jednotek a jednotková
cena. Cena jednotky je 360 Kč/hod. a
počet jednotek je 572 hodin.

16 575,00

0,00

1.1.4.2

Videoprůvodce

50 000,00

30 000,00

Položka je krácená na 30.000 Kč.
Není jednoznačně vysvětlena
a doložena výše jednotkové ceny
80.000 Kč v položce 1.1.4.2
Videoprůvodce. Oprava formální
chyby - v položce je zaměněn počet
jednotek a jednotková cena.
Jednotková cena je 30.000 Kč a počet
jednotek je 1 ks.

1.1.4.3

Konference

0,00

35 000,00

Oprava formální chyby - v položce je
zaměněn počet jednotek a jednotková
cena.

1.1.4.4

Tísk - publikace Příklady
dobré praxe

0,00

4 000,00

Oprava formální chyby - v položce je
zaměněn počet jednotek a jednotková
cena.

1.1.4.5

Grafické zpracování
informačního letáku a
publikace

0,00

25 000,00

Oprava formální chyby - v položce je
zaměněn počet jednotek a jednotková
cena.

1.1.4.6

Kurz Úvod do sociálního
zemědělství

0,00

72 000,00

Oprava formální chyby - v položce je
zaměněn počet jednotek a jednotková
cena.
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1.1.4.7

Odborné kurzy pracovní
rehabilitace/terapie

0,00

Oprava formální chyby - v položce je
zaměněn počet jednotek a jednotková
cena.

78 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 414 243,75
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007710

Žadatel

EDLiT Human o.p.s.

Název projektu

Podpora neformálních pečovatelů na Třinecku a Jablunkovsku

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 277 223,75

Body z věcného hodnocení

81,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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





Provést revizi indikátorů.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Nejsou vyplněny doplňkové informace (zaškrtnuto případné VŘ, VP) na začátku žádosti. Tyto
údaje je třeba doplnit.
Je třeba očíslovat klíčové aktivity pořadovým číslem.

Položka

Popis položky

1.1.1.1.1

Odborný koordinátor CS úvazek 0,4 z částky 29 000,-,
tj. 11 600,- Kč/měsíc + odvody

1.1.1.1.2

Odměna za celou dobu
realizace projektu - 10 000,- +
odvody

1.1.1.2.3

Odměny pro členy RT za
celou dobu realizace projektu 24000,- + odvody

1.1.1.3.3

Poradce - finanční poradenství
pro CS (v rámci svép. skupin),
4 hodiny x 3 skupiny, tj. 12
hodin + 5 hodin příprava
podklad. materiálů + on-line
poradna - 3 x 10 hodin, tj.
celkem 46 hodin x 300,- Kč, tj.
13 800,- Kč

1.1.1.3.4

Poradce - právní poradenství
pro CS (v rámci svép. skupin)
- 3 x 4 hodiny + 5 hodin
příprava podklad. materiálů +
3 x 10 hodin on-line
poradenství, tj. celkem 46
hodin x 400,- Kč, tj. celkem 18
400,- Kč

1.1.1.3.5

Poradce - informace o
možnostech péče (v rámci
svép. skupin), 3 x 4 hodiny + 5
hodin příprava podklad.
materiálů + 3 x 10 hodin online poradentví, tj. celkem 46
hodin x 300,- Kč, tj. celkem 13
800,- Kč

Krácení

93 264,00

13 400,00

32 160,00

0,00

0,00

0,00
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Zůstatek na
položce

Odůvodnění

279 792,00

V popisu práce Odborného koordinátora se
vyskytují činnosti, které částečně spadají do
nepřímých nákladů (vedení dokumentace
projektu a aktivit, zajištění věcné realizace
aktivit, organizační činnosti spojené
s kurzy). Náplň práce se také do značné
míry kryje s prací odborného garanta. Proto
je snížen úvazek z 0,4 na 0,3. =>
Související: úprava názvu položky
a jednotkové ceny: 11.658 x 24 měsíců =
279.792 Kč zůstatek na položce

0,00

Položka není dostatečně zdůvodněna a pro
realizaci projektu se nejeví jako nezbytná.
Odměny nejsou dostatečně vysvětleny,
není uveden způsob a podmínění jejich
vyplácení a zdůvodnění. Položka
vymezena.

0,00

Položka není dostatečně zdůvodněna a pro
realizaci projektu se nejeví jako nezbytná.
Odměny nejsou dostatečně vysvětleny,
není uveden způsob a podmínění jejich
vyplácení a zdůvodnění. Položka
vymezena.

14 100,00

Formální úprava názvu položky: v názvu
položky je chybně uvedený součet hodin místo 47 hodin je uvedeno 46. Ve sloupci
počet jednotek je nárokováno správně
hodin 47.

18 800,00

Formální úprava názvu položky: v názvu
položky je chybně uvedený součet hodin místo 47 hodin je uvedeno 46. Ve sloupci
počet jednotek je nárokováno správně
hodin 47.

14 100,00

Formální úprava názvu položky: v názvu
položky je chybně uvedený součet hodin místo 47 hodin je uvedeno 46. Ve sloupci
počet jednotek je nárokováno správně
hodin 47.

Multifunkční zařízení pro
intenzivní využití - možnost
především pro CS tisknout
1.1.3.2.2.1
potřebné dokumenty a
materiály - 90% ceny
vzhledem k součtu úvazků RT,
který činí 0,9

1 940,00

15 520,00

Žadatel vycházel z limitu ceny pro multif.
zařízení nastavené na 19.400 Kč vč. DPH
a do rozpočtu zahrnul (jak odpovídá název
položky) částku odpovídající 90 % této
částky, 17.460 Kč. Takto není možné
položku kalkulovat. Musí být nastavena
celková cena zařízení (19.400 Kč) krát
součet úvazků RT, který po snížení úvazku
koordinátora vychází celkem na 0,781 (0,3
koordinátor + 0,481 v dohodách);
zaokrouhleno matematicky na 0,8:
Související => změna názvu položky
(odstranění informace o součtu úvazků);
znázornění v rozpočtu: cena jednotky
19.400 Kč x počet jednotek 0,8 = 15.520 Kč
zůstatek na položce

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 101 268,75
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007584

Žadatel

Aufori, o.p.s.

Název projektu

Podpora kvality terénního programu v Královéhradeckém kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 210 820,00

Body z věcného hodnocení

80,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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





Provést revizi indikátorů: Upravit cílovou hodnotu indikátoru 6 70 01 na 0. Pro projekt není
relevantní.
Upravit popis indikátoru 6 00 00 - nelze do podpory CS započítávat účast na pracovních
skupinách zaměřených na tvorbu metodických materiálů.
Doplnit CS Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších
služeb na podporu sociálního začleňování.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).

Položka

1.1.1.3.1

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Koordinátor
vzdělávání CS KA2

96 000,00

96 000,00

Náplň práce koordinátora, jak je v žádosti
popsána, spadá z významné části pod položky
zahrnované do nepřímých nákladů.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 090 820,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007597

Žadatel

JITRO Olomouc, o.p.s.

Název projektu

Lepší JITRO pro všechny II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 716 500,00

Body z věcného hodnocení

80,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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



Provést revizi indikátorů.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).

Položka

Popis
položky

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

1.1.3.2.2.06

USB Flash
disk pro
školicí
místnost

800

0

Náklady na nosiče pro záznam dat spadají do
NN projektu.

1.1.3.2.2.08

Externí
HDD pro
odborný RT

2800

0

Náklady na nosiče pro záznam dat spadají do
NN projektu.

1.1.3.2.2.09

USB Flash
disk pro
odborný RT

560

0

Náklady na nosiče pro záznam dat spadají do
NN projektu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 711 300,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

35

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007723

Žadatel

IQ Roma servis, z.s.

Název projektu

Kvalita především - komplexní evaluace a podpora rozvoje kvality
v IQ Roma servis

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 565 073,00

Body z věcného hodnocení

80,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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





Provést revizi indikátorů.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Nejsou vyplněny doplňkové informace (případné VŘ, VP,…) na začátku žádosti. Tyto údaje je
třeba doplnit.
Je třeba očíslovat klíčové aktivity pořadovým číslem.

Položka

1.1.1.3.1

1.1.1.1.1

1.1.3.2.2.1

1.1.3.2.1.1

1.1.3.2.2.2

1.1.3.2.2.4

Popis položky

Odborný garant pro rozvoj
kvality (expertní pracovník)

Metodik (1,0 úv.)

Notebook pro členy
realizačního týmu (1,2 ks)

MC Office pro notebooky
realizačního týmu

Mobilní telefon pro členy
realizačního týmu

Židle kancelářská pro
realizační tým

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

16 148,00

Výše položky překračuje obvyklé ceny pro
projekty OPZ, což žadatel nijak
neodůvodňuje. Kráceno na cenu obvyklou pro
tuto pracovní pozici, a to 367 Kč/hodina.
Zůstatek na položce: 367 Kč x 44 hodin =
16.148 Kč

617 472,00

Snížení z úvazku 1,0 na 0,6, neboť je
úvazková kapacita vzhledem k projektovým
aktivitám, počtu CS a náplni práce v projektu
nadhodnocená. Zůstatek na položce 25.728
Kč x 24 měsíců = 617.472 Kč Související =>
úprava názvu položky

13 770,00

Kráceno vzhledem ke snížení úvazkové
kapacity RT na 0,811 (0,6 + 0,2 + 0,011),
možno nárokovat po zaokrouhlení na 2
desetinná místa 0,81 kusu zařízení a
vybavení. Zachycení v rozpočtu: Cena
jednotky 17.000 Kč x 0,81 jednotek = 13.770
Kč zůstatek na položce

5 096,52

Kráceno vzhledem ke snížení úvazkové
kapacity RT na 0,811 (0,6 + 0,2 + 0,011),
možno nárokovat po zaokrouhlení na 2
desetinná místa 0,81 kusu zařízení a
vybavení. Zachycení v rozpočtu: Cena
jednotky 6.292 Kč x 0,81 jednotek = 5.096,52
Kč zůstatek na položce

4 050,00

Kráceno vzhledem ke snížení úvazkové
kapacity RT na 0,811 (0,6 + 0,2 + 0,011),
možno nárokovat po zaokrouhlení na 2
desetinná místa 0,81 kusu zařízení a
vybavení. Zachycení v rozpočtu:
Cena jednotky 5.000 Kč x 0,81 jednotek =
4.050 Kč zůstatek na položce

3 564,00

Kráceno vzhledem ke snížení úvazkové
kapacity RT na 0,811 (0,6 + 0,2 + 0,011),
možno nárokovat po zaokrouhlení na
2 desetinná místa 0,81 kusu zařízení
a vybavení. Zachycení v rozpočtu:
Cena jednotky 4.400 Kč x 0,81 jednotek =
3.564 Kč zůstatek na položce

14 652,00

411 648,00

6 630,00

2 453,88

1 950,00

1 716,00
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Stůl pracovní pro
realizační tým

1.1.3.2.2.5

1.1.4.1

1.1.4.3

1.1.4.4

2 730,00

Externí audit NZDM Brno

20 200,00

Externí audit SAS JMK

29 800,00

Externí audit TP JMK

29 800,00

5 670,00

Kráceno vzhledem ke snížení úvazkové
kapacity RT na 0,811 (0,6 + 0,2 + 0,011),
možno nárokovat po zaokrouhlení na
2 desetinná místa 0,81 kusu zařízení
a vybavení. Zachycení v rozpočtu:
Cena jednotky 7.000 Kč x 0,81 jednotek =
5.670 Kč zůstatek na položce

40 000,00

Cena auditu krácena vzhledem ke kapacitě
služby, počtu zaměstnanců na cenu
obvyklou, u auditu NZDM v Brně
na 40.000 Kč.

50 000,00

Cena auditu krácena vzhledem ke kapacitě
služby, počtu zaměstnanců na cenu
obvyklou, u auditu SAS v Jihomoravském
kraji na 50.000 Kč.

50 000,00

Cena auditu krácena vzhledem ke kapacitě
služby, počtu zaměstnanců na cenu
obvyklou, u auditu TP v Jihomoravském kraji
na 50.000 Kč.

Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování.
způsobilé

1 913 098,15

Podmínky poskytnutí podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

36

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007573

Žadatel

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková
organizace

Název projektu

Kvalitní služby v Pohodě

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

737 067,50

Body z věcného hodnocení

79,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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



Bude provedena revize indikátoru 8 05 00 s ohledem na vytvořené dokumenty v rámci
klíčových aktivit KA2 a KA 3 - zpráva o výsledku auditu a zrevidované standardy kvality
a postupy.
Do projektové žádosti bude doplněna cílová skupina Poskytovatelé a zadavatelé sociálních
služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
737 067,50
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007600

Žadatel

Akademický ústav Karviná, z.ú.

Název projektu

Zvýšení kvality poskytovaných služeb NZDM OÁZA

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 649 057,50

Body z věcného hodnocení

79,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

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




Doplnit cílovou skupinu "Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny
a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování" a jakým způsobem bude CS
podpořena ve vztahu ke KA.
Do cílové skupiny "Sociální pracovníci" a "Pracovníci v sociálních službách" doplnit supervizi
individuální, která je popisována v KA.
Upravit nesoulad v počtu uváděných zaměstnanců žadatele v jednotlivých CS a ve vztahu
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k plánovaným supervizím.
Akreditovaných kurzů MPSV se mohou účastnit pouze sociální pracovníci a pracovníci
v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.4.3

Zajištění supervize

48 000,00

90 000,00

Počet individuálních supervizí 3h/měsíc je
neefektivní a nadstandardní. Počet individuálních
supervizí je krácen na 1hod/měsíc tj. počet hodin
na položce ponížen o 48h.

1.1.4.1

Pronájem

27 600,00

40 400,00

Kráceno na součet jednotek popsaných v KA. KA
1 (18) + KA 2 (176) + KA 3 (8) = 202
jednotek/hodin.

1.1.3.2.3.1

Odborná literatura

3 000,00

0,00

Chybně zařazená položka. Přeřadit do 1.1.4 Nákup
služeb.

1.1.3.2.3.2

Metodické pomůcky

8 000,00

0,00

Chybně zařazená položka. Přeřadit do 1.1.4 Nákup
služeb.

1.1.4.4

Odborná literatura

-3 000,00

3 000,00

Nově vytvořená položka - přesun z kapitoly
"Spotřební materiál".

1.1.4.5

Metodické pomůcky

-8 000,00

8 000,00

Nově vytvořená položka - přesun z kapitoly
"Spotřební materiál".

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 554 557,50
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007605

Žadatel

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s.

Název projektu

Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 744 887,50

Body z věcného hodnocení

79,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
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Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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






Doplnit CS Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní
problematice vzhledem k zapojení této CS do KA projektu.
Provést revizi indikátoru 6 00 00 vzhledem k popisu podpořených osob v klíčových aktivitách
projektu.
Při realizaci projektu mimo programovou oblast je územím dopadu území, se kterým je
propojena CS. V případě činností, které se vztahují k CS Poskytovatelé a zadavatelé
sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
je územím dopadu sídlo organizace. V případě sídla organizace v Praze je výdaj
nezpůsobilým.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).

Položka

1.1.1.2.1

1.1.1.3.1

Popis položky

Odborní konzultanti a
zpracovatelé
vyhodnocení

Expert - tazatel

Krácení

29 392,00

4 500,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

617 232,00

Krácení počtu jednotek (na 924) - provedení
hodnocení služby poskytované mimo rámec
územního dopadu podpory není oprávněným
nákladem. V rámci činností, kde je CS
poskytovatel a zadavatel SSL s pobočkou
v Praze (SNN - Centrum zprostředkování
tlumočení neslyšícím v Karlíně) je území
dopadu vždy mimo programovou oblast,
a proto je výdaj nezpůsobilý. Výdaj je tedy
poměrově krácen.

94 500,00

Krácení počtu jednotek (na 315) - provedení
hodnocení (dotazování) služby poskytované
mimo rámec územního dopadu podpory není
oprávněným nákladem. V rámci činností, kde
je CS poskytovatel a zadavatel SSL
s pobočkou v Praze (SNN - Centrum
zprostředkování tlumočení neslyšícím
v Karlíně) je území dopadu vždy mimo
programovou oblast, a proto je výdaj
nezpůsobilý. Výdaj je tedy poměrově krácen.

1.1.1.3.2

Odborní konzultanti
KA2 a KA3

12 475,00

156 686,00

Krácení počtu jednotek (na 314), v souladu
s hodnotitelem 1- metodická podpora služby
poskytované mimo rámec územního dopadu
podpory není oprávněným nákladem. V rámci
činností, kde je CS poskytovatel a zadavatel
SSL s pobočkou v Praze (SNN - Centrum
zprostředkování tlumočení neslyšícím
v Karlíně) je území dopadu vždy mimo
programovou oblast, a proto je výdaj
nezpůsobilý. Výdaj je tedy poměrově krácen.

1.1.4.01

Tlumočníci z/do ČZJ
KA č.1 + KA č.2 + KA
č.5

11 200,00

334 400,00

Krácení počtu jednotek mimo rámec
územního dopadu, není oprávněným
nákladem, krácena část tlumočení pro
žadatele, kráceno na 836 jednotek.
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1.1.4.02

Korektura dokumentů
pro cílovou skupinu
projektu

1.1.4.11

Grafická úprava
dokumentů pro cílovou
skupinu projetku - KA
č.1

4 000,00

4 000,00

44 000,00

Krácení počtu jednotek mimo rámec
územního dopadu, není oprávněným
nákladem, vymezena část pro korekturu
dokumentů pro žadatele, kráceno na
11 jednotek.

44 000,00

Krácení počtu jednotek mimo rámec
územního dopadu, není oprávněným
nákladem, vymezena část grafické úpravy
dokumentů pro žadatele, kráceno na
11 jednotek.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 662 928,75
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

39

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007725

Žadatel

Ledax o.p.s.

Název projektu

Zkvalitnění sociálních služeb Ledax o.p.s., CSS Emausy s.r.o.
a Ledax Vysoké Mýto o.p.s.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 880 353,75

Body z věcného hodnocení

79,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

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




Provést revizi indikátorů.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Je třeba očíslovat klíčové aktivity pořadovým číslem.

Položka

1.1.1.1.1

Popis položky

Garant kvality - Ledax
Vysoké Mýto o.p.s.

Krácení

501 696,00

Zůstatek na
položce

334 464,00

Odůvodnění

Koncepce pozice na plný úvazek na podporu 3 služeb
po celou dobu trvání projektu je nadhodnocená
a blíže nezdůvodněná, tím spíše, že na zpracování
standardů bude spolupracovat i odborník z praxe
a expert na standardy kvality. Činností je zpracování
aktualizace metodik 3 služeb a seznámení
pracovníků s jejich obsahem, mimo to se pozice
účastní 12 setkání po 8 hodinách.
Výše úvazku odpovídající 16 hodinám týdně je na
uvedený rozsah činností dostačující. Dochází ke
snížení úvazku z 1,0 na 0,4. Zachycení v rozpočtu:
sazba 13.936 x 24 měsíců = 334.464 Kč zůstatek na
položce

1.1.1.1.2

Garant kvality - Ledax
o.p.s. a CSS Emausy
s.r.o.

562 800,00

562 800,00

Koncepce pozice na plný úvazek na podporu 4 služeb
po celou dobu trvání projektu je podle hodnotitele
1 nadhodnocená, tím spíše, že na zpracování
standardů bude spolupracovat i odborník z praxe
a expert na standardy kvality, proto je doporučeno
krátit na 0,5. Zdůvodnění: činností je zpracování
aktualizace metodik 4 služeb a seznámení
pracovníků s jejich obsahem, mimoto se pozice
účastní 12 setkání po 8 hodinách.
Výše úvazku odpovídající 20 hodinám týdně je na
uvedený rozsah činností dostačující. Zachycení v
rozpočtu (včetně nápravy přehozené sazby a počtu
jednotek): sazba 23.450 Kč x 24 měsíců = 562.800
Kč zůstatek na položce

1.1.1.1.3

Odborník z praxe Ledax o.p.s.

100 494,00

201 006,00

Pozice v rozsahu 0,3 úv. není žadatelem jasně
zdůvodněna, pozice je popsána velmi obecně, a proto
je, vzhledem k zaměření pozice a celkovému rozsahu
projektu, snížen úvazek z 0,3 na 0,2 úvazku.
Zachycení v rozpočtu (včetně nápravy přehozené
sazby a počtu jednotek): sazba (po zaokrouhlení)
11.167 Kč x 18 měsíců = 201.006 Kč zůstatek na
položce

1.1.1.1.4

Odborník z praxe Ledax Vysoké Mýto
o.p.s.

100 494,00

201 006,00

Pozice v rozsahu 0,3 úv. není žadatelem jasně
zdůvodněna, pozice je popsána velmi obecně, a proto
je, vzhledem k zaměření pozice a celkovému rozsahu
projektu, snížen úvazek z 0,3 na 0,2 úvazku.
Zachycení v rozpočtu (včetně nápravy přehozené
sazby a počtu jednotek): sazba (po zaokrouhlení)
11.167 Kč x 18 měsíců = 201.006 Kč zůstatek na
položce

1.1.1.1.5

Odborník z praxe - CSS
Emausy s.r.o.

0,00

301 500,00

Formální úprava rozpočtu: prohození počtu jednotek
a měsíční sazby. Výše položky se nemění.
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1.1.3.2.2.1

Notebook vč.
kancelářského balíku

Mobilní telefon

1.1.3.2.2.4

1.1.3.2.2.5

1.1.4.1

5 500,00

Vybavení kancelářského
místa

Vzdělávání pracovníků

1.1.4.2

25 850,00

Grafické úpravy
Standardů kvality

36 740,00

428 000,00

140 000,00

21 150,00

Vybavení bylo dle přílohy žádosti Podrobný rozpočet
koncipováno na 2 celé úvazky pro garanty kvality.
S ohledem na zkrácení úvazků u pozic 1.1.1.1.1
a 1.1.1.1.2 na celkových 0,9 úvazku dochází i ke
krácení vybavení. Zachycení v rozpočtu: 23.500 Kč x
0,9 kusu = 21.150 Kč zůstatek na položce

4 500,00

Vybavení bylo dle přílohy žádosti Podrobný rozpočet
koncipováno na 2 celé úvazky pro garanty kvality.
S ohledem na zkrácení úvazků u pozic 1.1.1.1.1
a 1.1.1.1.2 na celkových 0,9 úvazku dochází i ke
krácení vybavení. Zachycení v rozpočtu: 5.000 Kč x
0,9 kusu = 4.500 Kč zůstatek na položce

30 060,00

Vybavení bylo dle přílohy žádosti Podrobný rozpočet
koncipováno na 2 celé úvazky pro garanty kvality.
S ohledem na zkrácení úvazků u pozic 1.1.1.1.1
a 1.1.1.1.2 na celkových 0,9 úvazku dochází i ke
krácení vybavení. Rozklíčování položek v této sadě
vč. limitů je uveden v příloze Podrobný rozpočet.
Zachycení v rozpočtu: 33.400 Kč x 0,9 kusu = 30.060
Kč zůstatek na položce

1 284 000,00

Cena za 1 den školení ve výši 16.000 Kč je bez
doložení průzkumu trhu podle nadhodnocená,
nezdůvodněná. Běžná cena s přihlédnutím k celkové
ceně zakázky, počtu dní apod. je 12.000 Kč/1 den,
proto doporučeno krátit o 4.000 Kč/den školení.
Zachycení v rozpočtu: sazba 12.000 Kč x 107 dní
školení = 1.284.000 Kč zůstatek na položce

70 000,00

Metodika je živý text, u kterého se předpokládá
pravidelná aktualizace, proto investice do grafického
zpracování není hospodárným nákladem. Položka
snížena, ponechány náklady pouze na jazykovou
korekturu a přípravu textů. Adekvátní náklad je cca
100 Kč/1 normostrana. Délka metodiky bývá cca 80
stran, tj. 8.000 Kč + příprava textu 2.000 Kč, celkem
10.000 Kč/kus. Počet je 7 ks. Zůstatek na položce
70.000 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 503 386,25
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

40

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007547

Žadatel

Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace

Název projektu

Podpora kvality péče pro klienty s kognitivními poruchami
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Celkové
(Kč)

způsobilé

výdaje

Body z věcného hodnocení

1 473 362,50
78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

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





Doplnit mezi cílové skupiny i CS Poskytovatel (kvůli realizovanému auditu).
Provést revizi indikátorů.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Nejsou vyplněny doplňkové informace (zaškrtnuto případné VŘ, VP) na začátku žádosti
a inovativnost řešení a šíření výstupů. Tyto údaje je třeba do žádosti doplnit.

Položka

1.1.1.1.1.

Popis položky

Krácení

Odborný konzultant/-ka pracovní postupy

0,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

50 000,00

Z rozpočtu není patrné, že se jedná o nulovou
pozici (to je uvedeno na str. 15 žádosti). V rozpočtu
je pozice zařazena mezi pracovní smlouvy, není
popsána časová dotace ani sazba za jednotku. Je
třeba doplnit informace k této pozici + doplnit
spojení "nulová pozice" i do názvu položky v
rozpočtu

1.1.3.2.2.5

Digitální videokamera pro
CS

8 500,00

0,00

Náklady na zařízení a vybavení nejsou vztaženy
k RT, ale k CS a jejímu vzdělávání. Nákup digitální
videokamery pro CS však není zdůvodněn
a informace uvedená u KA, že "kamera je důležitá
pro kvalitní průběh vzdělávacích aktivit projektu"
není relevantním důvodem pro její pořízení.
Položka je proto vymezena.

1.1.4.6

Audit kvality poskytované
péče

20 000,00

30 000,00

Položka je nadhodnocena. Sníženo s ohledem na
nedostatečný popis z 50.000 Kč na 30.000 Kč na
cenu obvyklou.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
1 437 737,50
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

41

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007563

Žadatel

Liga vozíčkářů, z. ú.

Název projektu

Rozvoj kompetencí a prohlubování kvality osobní asistence

Celkové
(Kč)

způsobilé

výdaje

Body z věcného hodnocení

858 396,25
78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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






Provést revizi indikátorů: provést revizi hodnoty indikátoru 6 00 00 (Celkový počet účastníků)
a to v návaznosti na uvedené informace o poskytnutí podpory nad 40 hod pro 25 osob. Dále je
nutný přepočet výukových hodin (45min) u akreditovaného vzdělávání na celé hodiny
(60 min.). Není zřejmé, zda žadatel tento přepočet reflektoval při stanovení hodnoty
indikátoru.
Provést revizi indikátoru 8 05 00 (Počet napsaných a zveřejněných dokumentů). Hodnota
indikátoru se bude týkat pouze dokumentů, které žadatel zveřejní.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Uvést do souladu informaci o partnerství. Žadatel v kapitole Doplňkové informace uvádí
kladné vyjádření. V kapitole Subjekty projektu žádné informace o partnerství uvedeny nejsou.

Položka

Popis
položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.3.1

Inspektor
SQSS

3 775,00

12 475,00

Požadovaná hodinová sazba (650 Kč) je krácena na
úroveň obvyklých mezd a cen (499 Kč) u DPP pro
pozici Odborný konzultant/poradce/expert.
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1.1.4.1

Souhrnná
hodnotící
zpráva
současného
stavu sociální
služby
Osobní
asistence tisk

100,00

0,00

Z žádosti nevyplývá důvod pro tisk dokumentu,
v plánovaném rozsahu tisku (1ks) nemůže být
efektivně využit pro práci s CS.

1.1.4.2

Strategický
plán
implementace
rozvojových
aktivit - tisk

20,00

0,00

Z žádosti nevyplývá důvod pro tisk dokumentu,
v plánovaném rozsahu tisku (1ks) nemůže být
efektivně využit pro práci s CS.

1.1.4.3

Aktualizované
dokumenty
sociální
služby - tisk

500,00

0,00

Z žádosti nevyplývá důvod pro tisk, v plánovaném
rozsahu tisku (1ks) nemůže být efektivně využit pro
práci s CS.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
852 902,50
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

42

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007622

Žadatel

Statutární město Děčín

Název projektu

Koordinátor terénní práce v Děčíně

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 116 000,00

Body z věcného hodnocení

78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

56

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






Doplnit cílovou skupinu Sociální pracovníci s ohledem na podporu, kterou má CS v projektu
čerpat.
Doplnit cílovou skupinu Pracovníci v sociálních službách s ohledem na podporu, kterou má
CS v projektu čerpat.
Doplnit cílovou skupinu Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo
zdravotní problematice s ohledem na podporu, kterou má CS v projektu čerpat.
Doplnit cílovou skupinu Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
s ohledem na podporu, kterou má CS v projektu čerpat.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.1.1.

Odborný garant

84 000,00

336 000,00

Krácení úvazku 0,5 na úvazek 0,4 - popis činnosti
dané pozice obsahuje nepřímé náklady.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 011 000,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

43

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007626

Žadatel

Prostor pro sociální práci, z.s.

Název projektu

Mezioborová spolupráce při
v regionu Písek a Milevsko

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 998 955,00

Body z věcného hodnocení

78,75

zavádění

Cochemské

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

57

praxe

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


Upravit popis indikátoru 6 00 00 resp. aktivit, které jsou do indikátoru počítány. Setkání
multidisciplinární spolupráce nepředstavuje aktivitu, která by naplňovala definici indikátoru.

Položka

Popis položky

Krácení

Odborný garant - 0,4
úvazku

1.1.1.1.1

Zůstatek na položce

Odůvodnění

219 612,00

Pozice je nadhodnocena. Popsané
činnosti nejsou tak časově náročné, aby
bylo na zajištění činností v rámci této
pozice potřebné 0,4 úvazku. Kráceno na
0,2 úvazku.

219 612,00

1.1.1.1.2

Odborný pracovník - 0,5
úvazku

13 416,00

487 224,00

Překročena je obvyklá mzda v OPZ pro
odborného pracovníka, asistenta (tj.
40 602 Kč), toto mírné překročení
obvyklých mezd/platů není žadatelem
nijak zdůvodněno. Krácena jednotková
cena na 20 301 Kč.

1.1.1.3.4

Lektoři workshopů (více
osob)

2 640,00

37 360,00

Překročena je obvyklá mzda v OPZ.
Kráceno na 467 Kč/h.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 704 370,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

44

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007666

Žadatel

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Název projektu

Raná péče - včasná, systémová a efektivní služba

Celkové
(Kč)

způsobilé

výdaje

Body z věcného hodnocení

5 051 250,00
78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6

58

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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




Upravit termín zahájení realizace projektu nejdříve na 1. března 2018.
Provést revizi veřejné zakázky a veřejné podpory (je-li to v projektu relevantní).
Odstranit komentář u všech nepovinných I.

Položka

1.1.1.2.1

Popis položky

Krácení

Metodik

414 000,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

322 000,00

400 + 300 (KA1 - metodika bude vycházet
ze zkušeností žadatele, vytvoření výstupu
aktivity neodpovídá 800 hodinám.
KA2 - uvedená náplň práce neodpovídá 800
hodinám. Zavedení metodiky do praxe je
nekonkrétně a vágně definovaná náplň
práce. Se sociálními pracovníky pracuje
zejména externí lektor (školí je on)
a Vedoucí reg. pracovišť.)

1.1.1.2.2

Vedoucí reg. pracovišť

240 000,00

144 000,00

Náplní práce je nastavení vnitro
organizačních procesů dle metodiky. Není
uveden výchozí stav, kolik je potřeba změn,
čeho všeho se změny týkají. Krácení počtu
jednotek na 150 hod na jedno pracoviště.

1.1.3.1.2.1

Server

100 000,00

0,00

Nepřehledně popsaná část aktivity.

1.1.4.3

Výroba karet o dětském
sluchu

300 000,00

0,00

Dle nastavení výzvy není tato aktivita
podporována.

1.1.4.4

Rozšíření databáze SW
Liberis

200 000,00

0,00

Nepřehledně popsaná část aktivity.

1.1.4.5

Programové vytvoření
nových rubrik
informačního portálu

270 000,00

30 000,00

Rozsah rozšíření neodpovídá dle
uvedených informací v žádosti reálným
cenám. Z projektu je možné hradit rozšíření,
které souvisí se sociální prací.

1.1.1.2.3

Koordinátor

563 200,00

972 800,00

Na základě nejasného krácení, je krácení
upraveno následovně - 38*80 hod je celkem
3040 hod. Jednotková cena činí 320 Kč,
tedy 3040*320 činí celkem 972 800 Kč.

1.1.1.2.4

Komunikátor

198 400,00

57 600,00

Na základě nejasného krácení, je krácení
upraveno následovně - 180 (počet
jednotek)*320 (jednotková cena) činí
57 600 Kč.

1.1.4.2

Ext. Konzultatnt / lektor

130 500,00

37 500,00

Na základě nejasného krácení, je krácení
upraveno následovně - 50 (počet
jednotek)*750 (jednotková cena) činí
37 500 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

59

Maximální celkové způsobilé
2 031 125,00
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

45

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007734

Žadatel

Farní charita Starý Knín

Název projektu

Strategický rozvoj a zvyšování kvality terénních sociálních služeb
FCHSK pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Celkové
(Kč)

způsobilé

výdaje

Body z věcného hodnocení

2 686 750,00
78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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




Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Upřesnit, zda bude projekt realizován v režimu Veřejné podpory.
Uvést do souladu informace o partnerství. Žadatel zvolil v kapitole Doplňkové informace
kladnou variantu. Nicméně v kapitole Subjekty projektu žádné informace o partnerství
uvedeny nejsou.

Položka

Popis
položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.2.1

Odborný
pracovník
(řešitel
projektu)

251 000,00

251 000,00

Zvolený úvazek není adekvátní reálné práci na projektu
(2 roky denně 4 hodiny) tak jak je popsán. S ohledem
na další zapojené osoby a externí služby je úvazek této
pozice krácen na 0,25 měsíčně.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.
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Maximální celkové způsobilé
2 373 000,00
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

46

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007575

Žadatel

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Název projektu

Zvyšování kvality sociálních služeb Farní charity Dvůr Králové
n.L.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 274 500,00

Body z věcného hodnocení

78,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

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








Vyřadit procesní audit z klíčové aktivity KA 01 - není podporováno výzvou.
Vyřadit z projektu zpracování metodiky organizace - není podporováno výzvou.
V případě revize standardů a metodik týkajících se NRP (náhradní rodinná péče), případně
dalších služeb týkajících se sociální právní ochrany dětí, je možné v projektu podpořit pouze
revizi metodik a standardů vztahujících se výhradně k sociální práci tj. SQ (4,6,8,9,10).
Vzdělávání CS projektu je možné pouze za dodržení podmínek výzvy.
Doplnit CS Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších
služeb na podporu sociálního začleňování.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
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Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.1.1.

Provozní koordinátor

154 800,00

361 200,00

Z důvodu vyřazení procesního auditu
organizace z KA 1 a tvorby metodiky
organizace z KA 2 je úvazek krácen
o 0,05. Dále popis činností pracovní
pozice obsahuje nepřímé náklady,
z toho důvodu je krácen úvazek ještě
o 0,1 úvazku. Celkem kráceno o 0,15 na
0,35.

1.1.1.1.2

Metodik

51 600,00

464 400,00

Zkrácení úvazku o 0,05 z důvodu
vyřazení metodiky organizace.

1.1.1.1.3

Vedoucí služby

51 840,00

380 160,00

Krácení mzdy na cenu obvyklou
u sociálního pracovníka, na 264
Kč/hodina.

1.1.4.1

Procesní audit organizace

65 000,00

0,00

Není prokázána nezbytnost nákladu,
netýká se kvality sociálních služeb ani
sociální práce, není jasné, jak přispěje
procesní audit organizace k řešenému
problému projektu.

1.1.4.2

procesní audit sociální služby

60 000,00

240 000,00

Nedostatečné odůvodnění jednotkové
ceny, kráceno o 20% na 40 000 Kč
jednotkové ceny.

1.1.4.4

tisk informačního materiálu

6 000,00

24 000,00

Nedostatečné odůvodnění jednotkové
ceny, nejasný rozsah kráceno o 20% na
16 Kč jednotkové ceny.

1.1.4.12

vzdělávání PSS - uzavřený
kurz

54 000,00

90 000,00

Krácení jednotkové ceny u kurzů 4 h,
nebyla prokázána a odůvodněna
jednotková cena. Kráceno na 1.875 Kč
za jednotku.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 720 450,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

47

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007500

Žadatel

Mgr. Zuzana Luňáková

Název projektu

Zvýšení kvality formou standardizace služeb pro osoby se
sníženou soběstačností a vzděláváním odborných pracovníků

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 094 812,50

Body z věcného hodnocení

77,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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









Akreditované vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách je možné
pouze v kurzech s akreditací MPSV.
V projektu nelze realizovat neakreditované kurzy.
Do projektové žádosti bude doplněna cílová skupina Poskytovatelé a zadavatelé sociálních
služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování.
Hodnota indikátoru 8 05 00 bude snížena na hodnotu 1. Z indikátoru 8 05 00 bude vyjmut
dokument "Soubor interních předpisů v rámci Standardů kvality sociálních služeb".
Hodnota indikátoru 6 70 01 bude snížena na hodnotu 0. Indikátor bude sledován až v průběhu
realizace projektu.
V projektové žádosti bude v doplňkových informacích zaškrtnut checkbox veřejná podpora
"Ano".
V projektové žádosti bude v KA "Systematické vzdělávání a odborná podpora pracovníků
v přímé péči" opravena hodnota hodiny akreditovaného vzdělávání na 1 hod=45 minut.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.1.2

Sociální pracovník tvorba Metodiky
aktivizace seniorů

11 250,00

0,00

Podle popisu pozice v popisu RT projektu se
jedná o nulovou pozici. Proto je třeba tuto pozici
vykázat s nulovou částkou a finance převézt na
novou položku rozpočtu Odměny pro SP.

11 250,00

Nově vytvořená položka pro nulovou pozici
sociální pracovník. Na tuto položku budou
předena celá částka z položky 1.1.1.1.2. Cena
jednotky po krácení bude 11 250 Kč, počet
jednotek 1.

1.1.1.1.3

Odměny pro SP

-11 250,00
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1.1.1.1.1

Koordinátor rozvoje
sociálních služeb,
0,5 úvazku, HPP

Kancelářský balík
pro NTD
1.1.3.2.1.1 Koordinátora rozvoje
sociálních služeb,
50% nákladů

Notebook pro
Koordinátora rozvoje
1.1.3.2.2.1
sociálních služeb,
50% nákladů

Multifunkční zařízení
pro Koordinátora
1.1.3.2.2.2
rozvoje sociálních
služeb, 50% nákladů

Mobilní telefon pro
Koordinátora rozvoje
1.1.3.2.2.3
sociálních služeb,
50% nákladů

172 800,00

1 300,00

3 400,00

1 460,00

1 000,00

259 200,00

Pracovní činnost pozice koordinátora v sobě
zahrnuje NN ve výši 0,2 úvazku (KA 03 koordinace vzdělávacích aktivit, zajištění celé
organizace odborného vzdělávání), krácení
pozice na 0,3 úvazku.

1 950,00

Krácení vybavení na výši 0,3 úvazku
(Koordinátor rozvoje sociálních služeb). Cena
jednotky bude 6 500 Kč, počet jednotek 0,3.
(Narovnání ceny jednotky z důvodu původně
v žádosti chybně pokráceny ceny jednotky
namísto krácení počtu jednotek).

5 100,00

Krácení vybavení na výši 0,3 úvazku
(Koordinátor rozvoje sociálních služeb). Cena
jednotky bude 17 000 Kč, počet jednotek 0,3.
(Narovnání ceny jednotky z důvodu původně
v žádosti chybně pokráceny ceny jednotky
namísto krácení počtu jednotek).

2 190,00

Krácení vybavení na výši 0,3 úvazku
(Koordinátor rozvoje sociálních služeb). Cena
jednotky bude 7 300 Kč, počet jednotek 0,3.
(Narovnání ceny jednotky z důvodu původně
v žádosti chybně pokráceny ceny jednotky
namísto krácení počtu jednotek).

1 500,00

Krácení vybavení na výši 0,3 úvazku
(Koordinátor rozvoje sociálních služeb). Cena
jednotky bude 5 000 Kč, počet jednotek 0,3.
(Narovnání ceny jednotky z důvodu původně
v žádosti chybně pokráceny ceny jednotky
namísto krácení počtu jednotek).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
869 862,50
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

48

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007592

Žadatel

DaR - Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s., zkratka společnosti: DaR,
o.p.s.

Název projektu

DaR - Zkvalitňování služeb pro rodiny s dětmi v obtížné životní
situaci

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

589 542,50

Body z věcného hodnocení

77,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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



Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Zahájit realizaci projektu nejdříve 1. 3. 2018.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
589 542,50
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

65

Informace o žádosti
Pořadové číslo

49

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007556

Žadatel

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková
organizace

Název projektu

Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce
v DOZP Brtníky, p.o.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 195 870,00

Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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







Provést revizi veřejné zakázky a veřejné podpory (je-li to v projektu relevantní).
Revidovat I 8 05 00, chybí zde výstup Zpráva z auditu, dále do výstupů přidat metodiky.
Odstranit cílové hodnoty u indikátorů 6 26 00, 6 28 00, a 6 70 01.
Sjednotit informace o kvalifikačním vzdělávání pro pracovníka v soc. službách - v jedné části
žádosti o podporu je uvedeno, že bude ukončeno po projektu, v KA7 je napsáno, že v rámci
realizace projektu.
Upřesnit velikost CS - revidovat indikátor 6 00 00 (není jasný počet celkových podpořených
osob ani 60% hranice bagatelní podpory).
Doplnit CS Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších
služeb na podporu sociálního začleňování.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.3.2.2.3

Digitální fotoaparát

1 240,00

0,00

Položka bez zdůvodnění.

1.1.3.2.2.7

Tablet

2 600,00

0,00

Žadatel požaduje jak NTB, tak tablet,
NTB plní stejnou funkci jako tablet přehrávání potřebných videí.

1.1.1.3.2

Odvody SZP u DPP nad 10
tis. Kč

0,00

0,00

Položka nejspíše uvedena omylem –
v položce není žádáno o žádnou
částku.

1.1.1.1.2

Dovolená, odměny

0,00

16 080,00

Formální úprava - přejmenovat na
pouze na Odměny - není jasná vazba
na dovolenou.
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1.1.4.2

1.1.3.2.2.1

1.1.3.2.1.1

1.1.3.2.2.4

1.1.3.2.2.5

1.1.3.2.2.6

1.1.3.2.2.8

Audity kvality, konzultace,
supervize

Notebook

Kancelářský balík MS Office

Flip chart

Multifunkční zařízení pro
standartní využití

Diktafon

Digitální videokamera

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

960,00

0,00
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198 200,00

Položku rozdělit na jednotlivé složky,
tedy na audity kvality, konzultace
a supervize (vytvořit další dvě položky,
tedy 1.1.4.3 a 1.1.4.4).

6 800,00

Žadatel vycházel z limitu ceny pro NTB
- 17 000 Kč a jako měrnou jednotku
uvedl částku odpovídající 40 % částky.
Takto není možné položky kalkulovat.
Měrná jednotka musí být nastavena na
100% hodnotu položky, tedy u NTB 17
000 Kč. Žadatel si nárokuje položku
NTB za úvazek 0,4 - tedy za dva
úvazky zapojených metodiků, kteří
budou NTB používat, dle popisu KA.

2 600,00

Žadatel vycházel z limitu ceny pro
Kancelářský balík MS Office - 6 500 Kč
a jako měrnou jednotku uvedl částku
odpovídající 40 % částky. Takto není
možné položky kalkulovat. Měrná
jednotka musí být nastavena na 100%
hodnotu položky, tedy u balíku 6 500
Kč. Žadatel si nárokuje položku
Kancelářský balík MS Office za úvazek
0,4 - tedy za dva úvazky zapojených
metodiků, kteří budou Kancelářský
balík MS Office používat dle popisu
KA.

1 000,00

Žadatel vycházel z limitu ceny pro Flip
chart 2 500 Kč a jako měrnou jednotku
uvedl částku odpovídající 40 % částky.
Takto není možné položky kalkulovat.
Měrná jednotka musí být nastavena na
100% hodnotu položky, tedy u
Flipchartu 2 500 Kč. Žadatel si
nárokuje položku Flipchart za úvazek
0,4, což je v limitu úvazků zapojených
pracovníků.

2 920,00

Žadatel vycházel z limitu ceny pro
Multifunkční zařízení - 7 300 Kč a jako
měrnou jednotku uvedl částku
odpovídající 40 % částky. Takto není
možné položky kalkulovat. Měrná
jednotka musí být nastavena na 100%
hodnotu položky, tedy u Multifunkčního
zařízení 7 300 Kč. Žadatel si nárokuje
položku za úvazek 0,4, což je v limitu
úvazků zapojených pracovníků.

0,00

Žadatel požaduje jak diktafon, tak
mobilní telefon, který funkci diktafonu
běžně umožňuje. Požadavek je tedy
neefektivní.

3 400,00

Žadatel vycházel z limitu ceny pro
Digitální kameru - 8 500 Kč a jako
měrnou jednotku uvedl částku
odpovídající 40 % částky. Takto není
možné položky kalkulovat. Měrná
jednotka musí být nastavena na 100%
hodnotu položky, tedy u Digitální
videokamera 8 500 Kč. Žadatel si
nárokuje položku za úvazek 0,4, což je
v limitu úvazků zapojených pracovníků.

1.1.3.2.2.2

Mobilní telefon

0,00

Žadatel vycházel z limitu ceny pro
Mobilní telefon - 5 000 Kč a jako
měrnou jednotku uvedl částku
odpovídající 40 % částky. Takto není
možné položky kalkulovat. Měrná
jednotka musí být nastavena na 100%
hodnotu položky, tedy u Mobilního
telefonu 2 000 Kč. Žadatel si nárokuje
položku za úvazek 0,4, což je v limitu
úvazků zapojených pracovníků.

2 000,00

Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování.
způsobilé

1 189 870,00

Podmínky poskytnutí podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

50

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007587

Žadatel

TUDYTAM, z. s.

Název projektu

Nebýt na to sami

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 671 437,50

Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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





Provést revizi indikátorů: Chybně nastavena cíl. hodnota indikátoru 6 00 00, provést revizi.
Indikátor 8 05 00 - doplnit informaci o plánovaném rozsahu jednotlivých dokumentů.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Nevyplněna VP na začátku žádosti, doplnit.
Začátek realizace nastaven na 1. 1. 2018. Realizaci je možné zahájit nejdříve od 1. března
2018.
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 671 437,50
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

51

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007638

Žadatel

ZAHRADA 2000 z. s.

Název projektu

Otevřené dialogy v praxi ZAHRADY 2000

Celkové
(Kč)

způsobilé

výdaje

Body z věcného hodnocení

6 109 816,25
76,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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





Provést revizi indikátoru: uvést do souladu hodnotu a popis indikátoru 6 00 00 (Celkový počet
účastníků), jelikož v jednotlivých částech projektové žádosti jsou uvedeny odlišné informace.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Upřesnit popis K2 (Výcvik v metodě Otevřených dialogů). Z poskytnutých informací není
zřejmé, zda bude naplněn požadavek akreditovaného vzdělávání. Jedná se o přenos postupů
ze zahraničí, nicméně žadatel plánuje vzdělávání prostřednictvím českých lektorů.
Uvést do souladu informace týkající se partnerství. Žadatel uvedl v kapitole Doplňkové
informace kladné vyjádření, nicméně v kapitole Subjekty projektu informace
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o partnerství/partnerovi uvedeny nejsou.
Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.3.2.2.3

Sada chytrá zeď

12 400,00

0,00

Náklad není nezbytný pro realizaci projektu.

1.1.3.2.2.5

Kamera na 2 SD karty

11.500,00

8 500,00

Náklad převyšuje doporučenou cenu OPZ pro toto
vybavení, krácení navržené v souladu s tabulkou
obvyklých cen.

1.1.4.5

Banery s tématem OtD

4 800,00

0,00

Náklad se přednostně vztahuje k propagaci činnosti
žadatele v rámci projektu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
6 073 941,25
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

52

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007721

Žadatel

Diecézní charita Brno

Název projektu

Podpora kvality sociálních služeb Diecézní charity Brno

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

14 986 957,20

Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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




Vzdělávání v akreditovaných kurzech MPSV je možné jen pro sociální pracovníky
a pracovníky v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb.
Revidovat hodnotu indikátoru 6 00 00. Upřesnit započítávání aktivit do hodnoty podpořených
osob.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
14 986 957,20
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007701

Žadatel

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s.

Název projektu

Zkvalitnění a rozvoj sociálních služeb v Sociálně psychiatrickém centru
Fénix, o.p.s.

Celkové
(Kč)

způsobilé

výdaje

Body z věcného hodnocení

959 050,00
75,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

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


Provést revizi indikátorů: Do komentáře k indikátoru 6 00 00 je vhodné doplnit text uvedený
v popisu cílových skupin: "Jedná se o 2 pracovníky v sociálních službách a 4 sociální
pracovníky, kteří se zúčastní akreditovaných kurzů a odborných stáží v rámci KA3. Jejich
podpora v projektu přesáhne 40 hodin."



Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
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Nejsou vyplněny Doplňkové informace (zaškrtnuto případné VŘ, VP) na začátku žádosti. Tyto
údaje je třeba doplnit.



Do textu KA 1 je třeba do části "Obsah a oblasti strategického a rozvojového plánu" doplnit
i oblast sociálních služeb, protože smysl a cíl výzvy 71 spočívá v realizaci praktických aktivit,
tedy těch skutečně procesních.



Začátek realizace nastaven na 1. 1. 2018. Projekt je možné zahájit nejdříve od 1. března
2018.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Kancelářský balík MS
1.1.3.2.1.1 Office - NTB Metodik SQ
a koordinátor SP

6 000,00

0,00

Položky v této kapitole nejsou žadatelem
dostatečně zdůvodněny, v textu KA jsou pouze
vyjmenovány, o jejich nezbytnosti lze pochybovat,
protože služby (strategický plán a kurzy) jsou
nakupovány, navíc v realizačním týmu není
úvazek ve výši 1,0. Nákup zařízení je
nehospodárný, neefektivní, nezdůvodněný.
Položky v kapitole 1.1.3.2 jsou proto vymezeny.

1.1.3.2.1.2

Notebook - využití pro
všechny KA

17 000,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.1.1.

1.1.3.2.1.3

Antivirový program NTB
na dva roky

1 600,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.1.1.

1.1.3.2.1.4

USB
flash
disk
pracovníci projektu

840,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.1.1.

1.1.3.2.2.1

Mobilní telefon - metodik
a koordinátor

9 000,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.1.1.

1.1.3.2.2.2

Multifunkční tiskárna pro
standardní využití

7 000,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.1.1.

1.1.3.2.2.3

Kompaktní
dataprojektor

11 000,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.1.1.

1.1.3.2.2.4

Projekční plátno k využití
při realizaci

3 300,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.1.1.

1.1.3.2.2.5 Flipchart

2 700,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.1.1.

Digitální fotoaparát k
1.1.3.2.2.6 dokumentaci
všech
klíčových aktivit

2 800,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.1.1.

-

přenosný

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
882 500,00
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

54

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007679

Žadatel

Dementia I.O.V., z.ú.

Název projektu

Mezioborová spolupráce v oblasti péče o lidi s demencí

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 998 626,25

Body z věcného hodnocení

74,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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





Doplnit do CS také Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti
a dalších služeb na podporu sociálního začleňování.
Doplnit do CS také Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo
zdravotní problematice.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
V KA 1 nahradit termín "odborné stáže" za výměnu zkušeností.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.2.3

Odborný pracovník II

132 480,00

0,00

Pozice se jeví jako nadbytečná a
vzhledem k jejímu úspornému popisu
nelze rozpoznat, v čem bude zapojení
tohoto pracovníka jiné oproti dalším třem
pozicím v RT.

1.1.3.2.2.1

Notebook

1 331,00

11 979,00

Kráceno do výše součtu úvazků v RT 0,9 ks.

1.1.3.2.2.2

Kancelářský balík Office

242,00

2 178,00

Kráceno do výše součtu úvazků v RT 0,9 ks.

1.1.3.2.2.3

multifunkční zařízení

726,00

6 534,00

Kráceno do výše součtu úvazků v RT 0,9 ks.

1.1.2.2.2

Ubytování, stravné a
cestovné v ČR (režim Per
diems)

7 074,00

12 420,00

Kráceno do výše per diems - 230
Eur/osoba/noc * 27 Kč/odhadovaný
měnový kurz.
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1.1.2.1.1

Doprava do zahraničí
(půjčovné - auto)

15 429,00

6 171,00

Částka za 5 osob přesunuta do kapitoly
Přímá podpora - jedná se o podporu CS,
nikoliv RT (2 osoby).

1.1.6.2.1

Doprava do zahraničí
(půjčovné - auto) CS

-15 429,00

15 429,00

Přesun částky za ubytování do přímé
podpory CS.

1.1.2.1.2

Nákup pohonných hmot

10 286,00

4 114,00

Částka za 5 osob přesunuta do kapitoly
Přímá podpora - jedná se o podporu CS,
nikoliv RT (2 osoby).

1.1.6.2.2

Nákup pohonných hmot
CS

-10 286,00

10 286,00

Přesun částky za ubytování do přímé
podpory CS.

1.1.2.1.4

Ubytování pro 7 osob

118 800,00

47 520,00

Částka za 5 osob přesunuta do kapitoly
Přímá podpora - jedná se o podporu CS,
nikoliv RT (2 osoby), v závislosti na
úpravě dojde i k přejmenování položky.

1.1.6.2.3

Ubytování pro 5 osob

-118 800,00

118 800,00

Přesun částky za ubytování do přímé
podpory CS.

1.1.2.1.3

Stravné (diety)

86 400,00

34 560,00

Částka za 5 osob přesunuta do kapitoly
Přímá podpora - jedná se o podporu CS,
nikoliv RT (2 osoby).

1.1.6.2.4

Stravné (diety) pro CS

-86 400,00

86 400,00

Přesun částky za ubytování do přímé
podpory CS.

1.1.2.1.5

Kapesné (20% ze
stravného)

17 280,00

6 912,00

Částka za 5 osob přesunuta do kapitoly
Přímá podpora - jedná se o podporu CS,
nikoliv RT (2 osoby).

1.1.6.2.5

Kapesné pro CS (20% ze
stravného)

-17 280,00

17 280,00

Přesun částky za ubytování do přímé
podpory CS.

1.1.2.1.6

Nutné vedlejší výdaje cestovní pojištění

2 143,00

857,00

Částka za 5 osob přesunuta do kapitoly
Přímá podpora - jedná se o podporu CS,
nikoliv RT (2 osoby).

1.1.6.2.6

Nutné vedlejší výdaje cestovní pojištění CS

-2 143,00

2 143,00

Přesun částky za ubytování do přímé
podpory CS.

1.1.2.1.7

Nutné vedlejší výdaje dálniční známky

2 143,00

857,00

Částka za 5 osob přesunuta do kapitoly
Přímá podpora - jedná se o podporu CS,
nikoliv RT (2 osoby).

1.1.6.2.7

Nutné vedlejší výdaje dálniční známky CS

-2 143,00

2 143,00

Přesun částky za ubytování do přímé
podpory CS.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.
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Maximální celkové způsobilé výdaje
1 821 310,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

55

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007548

Žadatel

Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání

Název projektu

Zahradní terapie v sociálních službách

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 597 390,00

Body z věcného hodnocení

73,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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


Provést revizi indikátorů: Indikátor 6 00 00 je chybně nastaven a vypočítán (na 30 osob).
Žadatel do indikátoru chybně počítá i účastníky konference a dále popisuje hodnotu indikátoru
jako 50 % osob, které obdrží nebagatelní podporu. Hodnota ovšem má být stanovena na
minimálně 60 % všech účastníků projektu. Z popisu aktivit, CS a komentáře u indikátoru
vyplývá, že účastníků projektu (mimo konferenci) bude minimálně 60. 60 % ze 60 osob je 36
osob, které obdrží větší než bagatelní podporu, a minimálně na tuto hodnotu by měla být
hodnota indikátoru nastavena.



Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).



Na začátku žádosti nejsou kompletně vyplněny Doplňkové informace (VŘ, VP,…). Tyto údaje
je třeba doplnit.



Je třeba očíslovat klíčové aktivity pořadovým číslem.

Položka

1.1.1.1.1

1.1.1.1.2

Popis položky

Odborný garant projektu
(0,4 úv. x 24 měs.)

Odborný konzultant pro
CS (0,6 úv. x 24 měs.)

Krácení

0,00

0,00

Zůstatek
na položce

Odůvodnění

385 920,00

Formální úprava měsíční sazby a počtu jednotek:
Žadatel jako počet jednotek uvádí 9,6 a sazbu pro
úvazek 1,0 za měsíc 40.200 Kč. Je třeba provést
přepočet sazbu na úvazek 0,4 (40.200 Kč x 0,4 =
16.080 Kč) x 24 jednotek (měsíců). Celková hodnota
položky se nemění a položka bude v tomto znění:
16.080 x 24 = 385.920 Kč

520 992,00

Formální úprava měsíční sazby a počtu jednotek:
Žadatel jako počet jednotek uvádí 14,40 a sazbu pro
úvazek 1,0 za měsíc 36.180 Kč. Je třeba provést
přepočet sazbu na úvazek 0,6 (36.180 Kč x 0,6 =
21.708 Kč) x 24 jednotek (měsíců). Celková hodnota
položky se nemění a položka bude v tomto znění:
21.708 x 24 = 520.992 Kč
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1.1.1.3.1

Lektor - vzdělávací kurzy

6 300,00

25 200,00

V textu KA je uvedeno, že budou realizovány 4 běhy
kurzu po max. 18 hodinách, tj. 72 hodin. V rozpočtu
však bez zdůvodnění nárokováno hodin 90. Snížen
počet hodin z 90 na 72, tj. při sazbě 350 Kč/hodina
kráceno o 6.300 Kč.

1.1.4.3

Vývoj sady pomůcek pro
implementaci pomůcek výroba prototypů

0,00

60 000,00

Požadována úprava rozpočtu: Prohození jednotkové
ceny a počtu jednotek. Krácení není navrženo

1.1.4.5

Grafické práce a tisk
pozvánek - oslovení CS

5 000,00

5 000,00

Není uveden počet pozvánek, formát a nutnost tisku
pozvánek a kalkulace částky, z toho důvodu je položka
snížena na polovinu.

1.1.4.6

Grafické práce a tisk
pozvánek na studijní cestu
- oslovení CS

5 000,00

5 000,00

Není uveden počet pozvánek, formát a nutnost tisku
pozvánek a kalkulace částky, z toho důvodu je položka
snížena na polovinu.

1.1.4.7

Tématická studijní cesta

140 000,00

60 000,00

Položka na studijní cestu není vysvětlena a
zdůvodněna, částka je snížena tak, aby pokryla
odhadované náklady na dopravu a ubytování, na částku
60.000 Kč za 2 cesty.

1.1.4.8

Závěrečná konference

35 000,00

40 000,00

Položka na konferenci není vysvětlena a zdůvodněna,
je proto snížena na pokrytí nezbytných výdajů,
pronájem sálu a techniky, tisk metodiky pro účastníky
atd., na částku 40.000 Kč.

1.1.4.9

Evaluace projektu

40 000,00

60 000,00

Položka není dostatečně zdůvodněna, je proto snížena
na cenu obvyklou, na 60.000 Kč.

Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování.
způsobilé

2 308 265,00

Podmínky poskytnutí podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

56

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007645

Žadatel

Skleněnka, z.s.

Název projektu

Zvýšení kvality sociální práce ve Skleněnce z.s.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 724 912,50

Body z věcného hodnocení

73,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

77

Počet přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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






Provést revizi veřejné zakázky a veřejné podpory (je-li to v projektu relevantní).
Není vyplněn indikátor 8 05 00, nicméně z KA4 a KA5 vyplývá tvorba dokumentů, které svou
povahou spadají do indikátoru 8 05 00. Doplnit.
Revidovat popis indikátoru 6 00 00, aby bylo jasné, jaké aktivity do I žadatel zahrnuje.
Na základě konzultace revidovat CS - přidat Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují
sociální, rodinné nebo zdravotní problematice.
Na základě krácení revidovat KA, KA 3 je po schváleném krácení nadbytečná.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.4.3

Facilitátor

108 000,00

94 500,00

Jsou překročeny ceny obvyklé u
hodinových sazeb facilitátora, u
položky je navrhnuto snížení v souladu
s cenami obvyklými v sociálních
službách na maximálně 800 Kč/hodina.

1.1.1.2

Dohody o pracovní činnosti

0,00

534 660,00

Rozpočtová položka není v rozpočtu
rozklíčována na jednotlivé podpoložky.
Nezbytné rozklíčovat.

Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování.
způsobilé

1 589 912,50

Podmínky poskytnutí podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

57

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007676

Žadatel

Auxilium o.p.s.

Název projektu

Provázet kvalitněji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 785 750,00

Body z věcného hodnocení

73,75
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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





Provést revizi indikátorů: upravit hodnotu indikátorů 6 70 01 (Kapacita podpořených služeb)
a 6 26 00 (Účastníci, kteří získali kvalifikaci) na nulovou hodnotu, neboť jejich hodnota se
sleduje až při realizaci projektu. Dále provést revizi popisu a hodnoty indikátoru 6 00 00
(Účastníci projektu). Z uvedených informací není zřejmé, zda hodnota tvoří min. 60% všech
podpořených účastníků.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Upravit informaci týkající se Veřejné podpory, neboť z popisu projektu je patrné, že projekt
bude realizován v režimu Veřejné podpory.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.3.1

Lektor kazuistických
seminářů

9 310,00

32 690,00

Snížení hodinové sazby dle cen obvyklých
na 467 Kč / hod.

1.1.3.2.2.03

Fotoaparát

3 100,00

0,00

Nákup není v žádosti řádně odůvodněn.

1.1.3.2.2.09

Stacionární dataprojektor

29 100,00

0,00

Nákup není v žádosti řádně odůvodněn.

1.1.3.2.2.10

Projekční plátno

3 700,00

0,00

Nákup není v žádosti řádně odůvodněn.

1.1.6.2

Cestovné a ubytování

40 000,00

0,00

V projektu chybí zdůvodnění účelu
a nezbytnosti této položky k realizaci
projektu.

Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování.
způsobilé

2 679 237,50

Podmínky poskytnutí podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

58

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007637

Žadatel

Rodinné centrum ROUTA, z.s.

Název projektu

Rozvoj dostupných a profesionálních služeb v Routě

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 897 187,50

Body z věcného hodnocení

73,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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







Vyřadit aktivitu K7 (Aplikace pilotního komplexního programu pro seniory v rámci komunitní
sociální práce) z realizace projektu. Dle popisu se jedná o zájmové a volnočasové aktivity.
Nutno návazně upravit popis KA.
Provést revizi indikátorů: v návaznosti na vyřazení celé K7 a její výstupy provést revizi
indikátoru 8 05 00 (Počet napsaných a zveřejněných dokumentů). Dále provést revizi
indikátoru 6 70 01 (Kapacita podpořených služeb) na nulovou hodnotu. Tento indikátor se
sleduje až v průběhu realizace projektu. A provést revizi indikátoru 6 00 00 (Celkový počet
účastníků), z poskytnutých informací není zřejmé, zda žadatel pracuje s podmínkou výzvy
(min 60% podpořených osob získá podporu více než 40hodin). Hodnotu je též nutno upravit
s ohledem na vyřazení aktivity K7 a zapojení části CS do této aktivity.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Uvést do souladu informaci o partnerství, žadatel uvádí na různých místech žádosti odlišné
informace.
Je nezbytné, aby žadatel doložil před zahájením realizace prohlášení, že uvedené kapacity
úvazků pozic zabývající se SAS (K1) nespadají do základních činností sociální služby a tedy
nezakládají veřejnou podporu, popř. nejsou součástí úvazků spadajících pod přímou práci dle
pověření Středočeského kraje.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.1.6

Komunitní
soc.pracovník 0,5 úvazku

52 000,00

416 000,00

Pozice byla plánována cekem do 9 různých KA. K7
je navržena na zrušení, proto návrh na krácení
o 1/9 rozpočtu této položky.
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Kancelářský
balík pro NNO
(3xRT, 1xpráce
se seniory)

4 800,00

4 800,00

V návaznosti na krácení pozic je celkový počet
úvazků v RT (PN) 2,00. Krácení též v návaznosti
na zrušení K7.

Notebook/tablet
1.1.3.2.2.01 (3xRT, 1xpráce
se seniory)

30 000,00

30 000,00

V návaznosti na krácení pozic je celkový počet
úvazků v RT (PN) 2,00. Krácení též v návaznosti
na zrušení K7.

1.1.3.2.1.1

1.1.3.2.2.04

Židle
kancelářská

8 000,00

0,00

Návrh na vyřazení celé aktivity K7 (zaměřené na
práci se seniory) z realizace projektu a krácení
navázaných položek.

1.1.3.2.2.05

Židle do
pracovny senioři

25 000,00

0,00

Návrh na vyřazení celé aktivity K7 (zaměřené na
práci se seniory) z realizace projektu a krácení
navázaných položek.

1.1.3.2.2.10

Stůl pracovní pro práci se
seniory

20 000,00

0,00

Návrh na vyřazení celé aktivity K7 (zaměřené na
práci se seniory) z realizace projektu a krácení
navázaných položek.

1.1.3.2.3.3

Jednotný šátek
pro
soc.pracovnice
- komunikace
soc.práce

5 000,00

0,00

Výdaj spadající do NN.

1.1.2.1.2

Zahraniční
odborná
exkurze Londýn

80 100,00

0,00

Žadatel dostatečně nespecifikoval nezbytnost této
položky resp. nezbytnost zahraniční cesty. Krácení
též v návaznosti na zrušení K7.

1.1.4.11

Tlumočnická
služba - Velká
Británie

20 000,00

0,00

Žadatel dostatečně nespecifikoval nezbytnost této
položky resp. nezbytnost zahraniční cesty
a návazné tlumočnické služby. Krácení též
v návaznosti na zrušení K7.

1.1.4.03

Externí
konzultant pro
KSP

32 500,00

0,00

Návrh na vyřazení celé aktivity K7 (zaměřené na
práci se seniory) z realizace projektu a krácení
navázaných položek.

1.1.4.05

Pronájem
prostor

304 000,00

0,00

Návrh na vyřazení celé aktivity K7 (zaměřené na
práci se seniory) z realizace projektu a krácení
navázaných položek.

1.1.4.18

Externí vedení
tematických
setkání

19 950,00

0,00

Návrh na vyřazení celé aktivity K7 (zaměřené na
práci se seniory) z realizace projektu a krácení
navázaných položek.

1.1.4.15

Vzdělávací
seminář pro
soc.prac. komunikace se
seniory

3 500,00

0,00

Návrh na vyřazení celé aktivity K7 (zaměřené na
práci se seniory) z realizace projektu a krácení
navázaných položek.

1.1.5.1

Stavební
úpravy prostor

35 000,00

0,00

Návrh na vyřazení celé aktivity K7 (zaměřené na
práci se seniory) z realizace projektu a krácení
navázaných položek.
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1.1.6.3.1.

Příspěvek pro
soc.pracovnici
na péči o dítě

10 000,00

0,00

Žadatel dostatečně nezdůvodnil nezbytnost této
položky a její efektivnost.

1.1.6.3.2

Příspěvek pro
soc.pracovnici
pro péči o
blízkou osobu

10 000,00

0,00

Žadatel dostatečně nezdůvodnil nezbytnost této
položky a její efektivnost.

Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování.
způsobilé

4 072 375,00

Podmínky poskytnutí podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

59

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007639

Žadatel

Masopust, z.s.

Název projektu

Poznáváme, rosteme

Celkové
(Kč)

způsobilé

výdaje

Body z věcného hodnocení

2 336 481,25
73,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

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





Provést revizi indikátoru: upravit hodnotu indikátoru 6 70 01 (Kapacita podpořených služeb) na
nulovou hodnotu.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Doplnit CS o kategorii Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb.
Nutno uvést do souladu informace týkající se partnerství. Žadatel uvádí v kapitole Doplňkové
informace pozitivní vyjádření, nicméně v kapitole Subjekty projektu informace o partnerství
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uvedeny nejsou.
Doplnit, zda bude projekt realizován v režimu Veřejné podpory.
Přesunout v textu žádosti Přehled nákladů uvedený v K4 (Evaluace) do K3 (Vzdělávání),
neboť tyto náklady náleží, dle popisu, do uvedené aktivity. V Přehledu nákladů u K4 bude
ponechána pouze položka 1.1.4.2 Konzultace a poradenství s auditorem, která je pro danou
aktivitu relevantní.

Položka

Popis
položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.1.1

Manažer
kvality úvazek 0,4

960,00

513 600,00

Není dodržen limit obvyklé mzdy (pozn. cena jednotky
byla 21.440, návrh na snížení na 21.400).

1.1.1.1.2

Metodik úvazek
0,625

274 968,00

488 832,00

Úvazek krácen na 0,4 vzhledem k počtu služeb,
velikosti CS a výstupům projektu.

1.1.3.2.1.1

Kancelářský
balík

1 200,00

4 800,00

Kráceno v souladu se snížením úvazkové kapacity RT
na 0,8 úvazku.

1.1.3.2.2.1

Počítačová
sestava

3 200,00

12 800,00

Kráceno v souladu se snížením úvazkové kapacity RT
na 0,8 úvazku.

1.1.6.2.3

Stravné
(kurzy,
stáže ČR)

31 400,00

0,00

Stravné během kurzů a stáží v ČR spadá do NN.

1.1.4.7

Tlumočnické
služby

14 000,00

0,00

Neprovázanost s informacemi v KA.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
1 929 321,25
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007654

Žadatel

JINAK, o.p.s.

Název projektu

Dva roky JINAK

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

690 690,00

Body z věcného hodnocení

73,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE
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Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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




Provést revizi indikátorů.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
V popisu indikátoru 6 00 00 vyjasnit počet podpořených osob, aby bylo možné zhodnotit
nastavenou hodnotu tohoto indikátoru.

Položka

1.1.4.2.

Popis
položky

Procesní
audity

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

160 000,00

Jednotková položka je nadsazená. Výše
jednotkové ceny u procesního auditu není
podložena a není dostatečně komentována.
Náklady na jeden procesní audit, který trvá 5 dní
a z nějž bude vypracována 20 stránková zpráva,
jsou 140 000 Kč, což je v přepočtu 28000 Kč /
den (3500 Kč / hodina práce). Bez bližšího
vysvětlení, proč se jedná o takto vysokou cenu,
není možné označit jej zodpovědně za
hospodárný, proto je položka krácena o 120 000
Kč.

120 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
540 690,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007655

Žadatel

Institut sociální práce, z.s.

Název projektu

Žít doma

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 051 317,25

Body z věcného hodnocení

73,13

Shrnutí projednání žádosti
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Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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




Provést revizi indikátorů: Doplnit CS o soc. pracovníky a pracovníky v soc. službách,
v návaznosti na to upravit hodnotu indikátoru 6 00 00. 8 05 00 - chybně nastavena cílová
hodnota.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Nevyplněna VP na začátku žádosti, doplnit.

Položka

Popis
položky

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

122 070,00

Krácení počtu jednotek - doba na
přípravu/vyhodnocení zkrácena na polovinu,
v projektu není plánováno vyhodnocování
seminářů/setkání, počet plánovaných
jednotek se tak jeví nadhodnocený.

358 048,00

Krácení počtu jednotek - u KA 8 se počet
jednotek jeví jako nadhodnocený - pokrácen,
aby odpovídal popisu rozsahu práce
(jednodenní návštěva) a počtu jednotek
u dalšího člena týmu (expert - zástupce
služby).

1.1.1.2.3

Lektoři KA1,3,5

1.1.1.2.4

Odborný
konzultant,
expert - KA2,
4,5,8

1.1.1.3.1

externí
metodici KA2,4,8

7 707,00

228 641,00

Krácení počtu jednotek - doba na
přípravu/vyhodnocení u KA8 zkrácena na
polovinu, v projektu není plánováno
vyhodnocování setkání, počet plánovaných
jednotek se tak jeví nadhodnocený.

1.1.1.1.2

Odborný
pracovník systém kvality
a
transformace

548 035,20

584 640,00

Krácení jednotkové ceny na cenu obvyklou
(40 600*0,6= 24 360*24= 584 640 Kč).

1.1.1.1.3

Odborný
pracovník transformace
a
mediální
kampaň

548 035,20

584 640,00

Krácení jednotkové ceny na cenu obvyklou
(40 600*0,6= 24 360*24= 584 640 Kč).

1.1.1.2.1

Manažer
kampaně a
strategický
plánovač KA
č. 6 - KA č. 7

29 547,00

465 998,40

Krácení jednotkové ceny na cenu obvyklou
(73 968*0,35= 25 888,8*18 = 465 998,4 Kč).

40 690,00

133 600,00
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1.1.1.2.2

Content
manažer obsahový
pracovník
kampaně - KA
č. 6 - KA č. 7

205 502,40

219 250,80

Krácení jednotkové ceny na cenu obvyklou
(40 602* 0,3= 12 180,6* 18 = 219 250,8 Kč).

1.1.1.3.2

Lektoři - KA č.
5

68 688,00

201 744,00

Kráceno na cenu obvyklou, U DPP je horní
hranice hodinové mzdy Lektora 467 Kč. 467*
432= 201 744 Kč).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
7 074 061,25
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

62

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007691

Žadatel

Domov NaNovo, příspěvková organizace

Název projektu

"NaNovo a kvalitně"

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 760 380,00

Body z věcného hodnocení

73,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

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




Provést revizi indikátorů: Indikátor 6 70 01 - uvést 0 jako cílovou hodnotu.
Indikátor 8 05 00 - opravit hodnotu indikátoru na 2 (soubor metodik navazujících na standardy
služeb a soubor dokumentů ve snadném čtení), v závislosti na úpravě hodnoty upravit také
slovní popis indikátoru.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 760 380,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

63

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007660

Žadatel

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České
republice, z. s.

Název projektu

Podpora pečujících v krizových situacích a plánování budoucnosti

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 103 407,50

Body z věcného hodnocení

72,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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




Odstranit z názvu položek rozpočtu 1.1.2.1.1. a 1.1.2.1.2 "per diems" - nejedná se o per
diems.
V případě, kdy bude projekt realizován zčásti nebo zcela mimo programovou oblast, pak je
územím dopadu území, se kterým je propojena cílová skupina a bude tak posuzována její
způsobilost při realizaci projektových aktivit s ní spojených.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.3.1

Právník - akt. č. 2a, b

58 500,00

117 000,00

Formální chyba žadatele - v kalkulaci je
uvedeno 300 hodin, v rozpočtu pak 450 hodin,
kráceno na 300 hodin.

Závěr

87

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 030 282,50
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

64

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007664

Žadatel

Centrum Anabell, z. ú.

Název projektu

Podpora mezioborové spolupráce v Anabell

Celkové
(Kč)

způsobilé

výdaje

Body z věcného hodnocení

1 718 025,00
72,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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



Navýšit cílovou hodnotu indikátoru 8 05 00, mezi výstupy patří také Závěrečná evaluační
zpráva, která není jako výstup v žádosti o podporu uvedena.
Provést revizi veřejné zakázky a veřejné podpory (je-li to v projektu relevantní).

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

1.1.1.1.1.

KA 1-6
Koordinátorka
cílové skupiny
0,5 úvazku

122 208,00

183 312,00

Snížit úvazek na 0,3, pro větší zapojení
nevyplývá z žádosti důvod vzhledem k
plánovanému rozsahu činností a velikosti CS

1.1.1.1.3

KA 6 Odborná
asistentka
projektu v KCA
Anabell Brno
0,3 úvazku

58 960,00

117 920,00

Snížit úvazek na 0,2, vzhledem k činnostem
plánovaným v pracovní náplni a celkové
době zapojení se jedná o přiměřený úvazek
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1.1.1.1.4

KA 6 Odborná
asistentka
projektu v KCA
Ostrava 0,3
úvazku

58 960,00

117 920,00

Snížit úvazek na 0,2, vzhledem k činnostem
plánovaným v pracovní náplni a celkové
době zapojení se jedná o přiměřený úvazek

1.1.1.1.5

KA 6 Odborná
asistentka
projektu v KCA
Anabell Praha
(pro
Středočeský
kraj) 0,3 úvazek

58 960,00

117 920,00

Snížit úvazek na 0,2, vzhledem k činnostem
plánovaným v pracovní náplni a celkové
době zapojení se jedná o přiměřený úvazek

1.1.4.4

Ubytování pro
cílovou skupinu
při 2denním
mezioborovém
setkání

12 000,00

0,00

Přesun položky, neboť spadá do kapitoly
Přímá podpora CS

1.1.4.5

Cestovné pro
cílovou skupinu
při 2denním
mezioborovém
setkání

20 000,00

0,00

Přesun položky, neboť spadá do kapitoly
Přímá podpora CS

1.1.6.2.1

Cestovné pro
cílovou skupinu
při 2denním
mezioborovém
setkání

-12 000,00

12 000,00

Přesun položky do kapitoly Přímá podpora
CS

1.1.6.2.2

Ubytování pro
cílovou skupinu
při 2denním
mezioborovém
setkání

-20 000,00

20 000,00

Přesun položky do kapitoly Přímá podpora
CS

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
1 344 165,00
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

65

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007694

Žadatel

Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj

Název projektu

Mobilní hospic Strom života - sociální práce a vzdělávání

Celkové
(Kč)

způsobilé

výdaje

1 319 725,00

89

Body z věcného hodnocení

72,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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








Provést revizi indikátorů: upravit hodnotu indikátoru 6 00 00 (Celkový počet účastníků). ŘO
doporučuje uvést nulovou hodnotu, neboť z popisu aktivit je zřejmé, že účastníci projektu
nepřekročí 40 hodinovou podporu. Dále upravit hodnotu indikátoru 8 05 00 (Počet napsaných
a zveřejněných dokumentů) na 15. Do hodnoty indikátoru nebudou započítány dotazníky.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Doplnit CS o kategorie Osoby sociálně vyloučené/osoby soc. vyloučením ohrožené a Sociální
pracovníci.
Posunout termín zahájení realizace a to nejdříve od 1. 3. 2017.
Nutno uvést, zda bude projekt (částečně) realizován v režimu Veřejné podpory.
Uvést do souladu informace o partnerství. Žadatel uvádí v kapitole Doplňkové informace
pozitivní vyjádření, nicméně v kapitole Subjekty projektu partnerství uvedené není.

Položka

Popis
položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.2.6

Organizační
pracovníci aktivita 3

80 000,00

80 000,00

Část náplně práce této pozice spadá do NN
(organizační zajištění seminářů apod.)

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
1 219 725,00
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

66

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007697

Žadatel

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s.

Název projektu

Audity kvality v sociálních službách

90

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 713 307,50

Body z věcného hodnocení

72,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

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




Revidovat hodnotu indikátoru 8 05 00 s ohledem na prováděné audity u poskytovatelů
sociálních služeb.
Posunout zahájení realizace projektu nejdříve od 1. 3. 2018.
Revidovat místo dopadu projektu. Vzhledem ke zvolené CS Poskytovatelé a zadavatelé
sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního
začleňování, nelze do projektu zařadit organizace se sídlem v Praze.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.2.4

Expert na modely měření
kvality

75 000,00

125 000,00

Počet hodin je pro vytvoření výstupu
v plánovaném rozsahu nadhodnocený.
Dostačující je 250h.

1.1.3.2.3

Spotřební materiál

4 200,00

0,00

Položka zcela krácena. Není
zdůvodněna ani popsána.

1.1.3.2.4.2

Nájemné - závěrečný kulatý
stůl

20 000,00

0,00

Položka krácena. Propagace a šíření
výstupů projektu je nepřímý náklad.

1.1.3.2.4.1

Nájemné - setkání s experty

5 000,00

0,00

Položka patří do nepřímých nákladů.
Nejedná se o pronájem pro práci s CS.

12 100,00

Položka krácena na výši ceny
kompaktního přenosného
dataprojektoru, který je v žádosti
odůvodněn.

5 400,00

Položka krácena na počet 40 ks x 135
Kč. Počet kusů nadhodnocen. Sborník
bude přístupný elektronicky. Z popisu
klíčových aktivit vyplývá zřejmé
přehození sloupců cena a počet
jednotek v rozpočtu projektu, proto je
jednotková cena v krácení 135 Kč.

1.1.3.2.2.2

1.1.4.1

Dataprojektor

Sborník modelů měření
kvality

17 000,00

62 100,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 484 182,50
projektu v Kč
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Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

67

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007545

Žadatel

Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Název projektu

Zavedení asistivních technologií do práce s lidmi s mentalním či
vícenasobným postižením v Klíči - CSS, p.o

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 721 227,50

Body z věcného hodnocení

71,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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



Do projektové žádosti bude doplněna cílová skupina Poskytovatelé a zadavatelé sociálních
služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování.
Bude provedena revize indikátoru 6 00 00 s ohledem na celkový počet podpořených osob
a rezervu pro případ nemoci a fluktuace zaměstnanců.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

1.1.3.2.1.1

SW1 základní balíček
pro interaktivní
podlahu

145 200,00

145 200,00

Krácení na 1 ks, neodůvodněna
potřeba 2 ks pro pilotní ověřování.

1.1.3.2.1.2

SW2 pro tvoření svých
aplikací

54 450,00

54 450,00

Krácení na 1 ks, neodůvodněna
potřeba 2 ks pro pilotní ověřování.
Položka je krácená z důvodu
nehospodárnosti na 10 ks.
Požadovaný počet tabletů 20 ks je
pro pilotní ověřování
neodůvodněný.

1.1.3.2.2.0.1

Tablety

64 740,00

64 740,00

1.1.3.2.2.0.2

Ochranné pouzdro

13 310,00

13 310,00
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Položka je krácená z důvodu
nehospodárnosti na 10 ks.
Požadovaný počet ochranných
pouzder 20 ks je pro pilotní

ověřování neodůvodněný.
Kompl. technologie pro
interaktivní podlahu
1.1.3.2.2.0.5
(projektor, kamera a
instalační materiál pro
uchycení projektoru)

43 560,00

43 560,00

Položka je krácená na 1 ks,
neodůvodněna potřeba 2 ks pro
pilotní ověřování.

1.1.3.2.2.0.6

Pevný PC pro
interaktivní podlahu

24 321,00

24 321,00

Položka je krácená na 1 ks,
neodůvodněna potřeba 2 ks pro
pilotní ověřování.

1.1.3.2.2.1.2

Neinteraktivní monitor

79 860,00

26 620,00

Položka je krácená na 1 ks,
neodůvodněna potřeba 4 ks pro
pilotní ověřování.

1.1.3.2.2.1.3

Bezpečnostní rám s
bezpečnostním sklem

43 560,00

14 520,00

Položka je krácená na 1 ks,
neodůvodněna potřeba 4 ks pro
pilotní ověřování.

1.1.3.2.2.1.4

Příslušenství pro
neinteraktivní monitor

14 520,00

4 840,00

Položka je krácena na 1 ks,
neodůvodněna potřeba 4 ks pro
pilotní ověřování.

1.1.4.1

Zprovoznění
interaktivní podlahy,
včetně SW1

18 150,00

18 150,00

Položka je krácená na 1 ks,
neodůvodněna potřeba 2 ks pro
pilotní ověřování.

1.1.1.1.1

Metodik skupin I

200 640,00

0,00

Položka se převádí na odměny. Dle
popisu RT pracovník vykonává
činnost v projektu na nulový
úvazek.

1.1.1.1.2

Metodik skupin II.

200 640,00

0,00

Položka se převádí na odměny. Dle
popisu RT pracovník vykonává
činnost v projektu na nulový
úvazek.

1.1.1.1.3

Metodik skupin III

200 640,00

0,00

Položka se převádí na odměny. Dle
popisu RT pracovník vykonává
činnost v projektu na nulový
úvazek.

1.1.1.1.4

Metodik skupin VI

200 640,00

0,00

Položka se převádí na odměny. Dle
popisu RT pracovník vykonává
činnost v projektu na nulový
úvazek.

1.1.1.1.x

Odměny - Metodik
skupin I

-200 640,00

200 640,00

Převod pracovní pozice na odměny.
Cena jednotky bude 200.640 Kč
a počet jednotek bude 1.

1.1.1.1.x

Odměny - Metodik
skupin II.

-200 640,00

200 640,00

Převod pracovní pozice na odměny.
Cena jednotky bude 200.640 Kč
a počet jednotek bude 1.

1.1.1.1.x

Odměny - Metodik
skupin III

-200 640,00

200 640,00

Převod pracovní pozice na odměny.
Cena jednotky bude 200.640 Kč
a počet jednotek bude 1.
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1.1.1.1.x

Odměny - Metodik
skupin VI

-200 640,00

Převod pracovní pozice na odměny.
Cena jednotky bude 200.640 Kč
a počet jednotek bude 1.

200 640,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 094 138,75
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

68

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007641

Žadatel

Charita Český Těšín

Název projektu

Rozvojový plán Charity Český Těšín

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 202 525,00

Body z věcného hodnocení

71,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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


Provést revizi indikátorů: U nepovinného indikátoru 6 70 01 je uvedena velmi vysoká hodnota,
jejíž splnění není reálné. Hodnotu třeba nastavit na nulu.



Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).

Položka

Popis položky

Zůstatek na
položce

Krácení

94

Odůvodnění

1.1.1.1.1

Evaluátor 1,0 úv. vč.
zákonných odvodů

186 528,00

746 112,00

Nadhodnocení položka. Snížení
zapojení do projektu z úvazku 1,0 na
0,8 úvazku (doba zapojení zůstává 24
měsíců); sazba 31.088 Kč. Související
=> změna názvu položky

1.1.1.1.2

Metodik 1,0 úv. vč. zákonných
odvodů

349 740,00

349 740,00

Položka nadhodnocena. Snížení
zapojení do projektu z úvazku 1,0 na
0,5 úvazku (doba zapojení zůstává 18
měsíců); sazba 19.430 Kč. Související
=> změna názvu položky

1.1.3.2.2.1

Notebook

10 200,00

23 800,00

Krácení zařízení do výše úvazku (0,8 +
0,5 + 0,13 = 1,43 úvazku, zaokrouhleno
matematicky na 1,4); tj. 1,4 kusu místo
požadovaných dvou)

1.1.3.2.2.2

Kancelářský balík

3 900,00

9 100,00

Krácení zařízení do výše úvazku (0,8 +
0,5 + 0,13 = 1,43 úvazku, zaokrouhleno
matematicky na 1,4); tj. 1,4 kusu místo
požadovaných dvou)

1.1.3.2.2.8

Mobilní telefon

3 000,00

7 000,00

Krácení zařízení do výše úvazku (0,8 +
0,5 + 0,13 = 1,43 úvazku, zaokrouhleno
matematicky na 1,4); tj. 1,4 kusu místo
požadovaných dvou)

1.1.3.2.2.4

Kompaktní přenosný
dataprojektor

12 100,00

0,00

Nezbytné vybavení pro realizaci KA
zajistí dodavatel kurzů. Není
zdůvodněno jiné využití v organizaci,
položka vymezena.

0,00

Nezbytné vybavení pro realizaci KA
zajistí dodavatel kurzů. Není
zdůvodněno jiné využití v organizaci,
položka vymezena.

0,00

Nezbytné vybavení pro realizaci KA
zajistí dodavatel kurzů. Není
zdůvodněno jiné využití v organizaci,
položka vymezena.

1.1.3.2.2.5

1.1.3.2.2.6

Projekční plátno

Flipchart

3 700,00

2 500,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 487 940,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

69

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007663

Žadatel

Nejste sami - mobilní hospic, z.ú.

Název projektu

"Doprovázení přes hranici II." (svépomocné skupiny pro
neformální pečovatele a multidisciplinární týmy na Olomoucku)

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 837 000,00

Body z věcného hodnocení

71,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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





Provedení revize hodnoty indikátoru 6 00 00 - v případě dodržení podmínek výzvy bude
cílová hodnota indikátoru snížena o max. 10 % z důvodu, že hodnota podpory pro
nebagatelně podpořené osoby je stanovena na hranici 40 hodin podpory/osoba a v hodnotě
indikátoru není počítáno s fluktuací, nemocností atd. podpořených osob.
Workshopu k sociálnímu kontextu paliativní péče se mohou účastnit pouze osoby z cílové
skupiny výzvy a projektu.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).

Položka

Popis položky

1.1.1.3.2

koordinátor
multidisciplinárních
týmů

1.1.1.3.3

členové
multidisciplinárních
týmů

Krácení

61 600,00

0,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

148 400,00

Krácení pozice o 176 hodin (2 hod x 88 setkání)
z důvodu, že pozice zahrnuje činnosti spadající
do nepřímých nákladů - zpracování čtvrtletních
plánů činnosti multidisciplinárních týmů a jejich
vyhodnocování, příprava a koordinace setkání
multidisciplinárního týmu. Počet jednotek po
krácení činí 424.

1 100 000,00

Vzhledem k formálně chybně zadané ceně
jednotky a počtu jednotek (záměna) bude
provedena formální oprava položky: cena
jednotky bude 250 Kč/hod, počet jednotek
4 400.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje

1 760 000,00
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projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

70

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007543

Žadatel

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Název projektu

Rozvoj péče o osoby se zrakovým postižením v Jihomoravském
kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 923 150,00

Body z věcného hodnocení

71,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

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



Provést revizi indikátorů: indikátor 6 26 00 - nastavena cíl. hodnota 14, tento indikátor třeba
vynulovat. Doplnit informace o způsobu zapojení CS do vyhodnocování, které v popisu
indikátoru 6 00 00 chybí.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).

Položka

Popis položky

1.1.4.01

Expertní práce,
standardy
kvality

1.1.4.02

Expertní práce,
procesy v
personalistice

1.1.4.03

Kontrola
standardů

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

48000

336000

Nadstandardní hodinová odměna není
v žádosti zdůvodněna. Doporučeno přiblížit ji
odměně obvyklé za práci experta v OPZ (zde
700 Kč/hod).

36000

84000

Nadstandardní hodinová odměna není
v žádosti zdůvodněna. Doporučeno přiblížit ji
odměně obvyklé za práci experta v OPZ (zde
700 Kč/hod).

0,00

Žádost neobsahuje informace, co je
předmětem kontroly standardů. V projektu je
zapojen manažer kvality a expert na
standardy kvality služeb, celá pol. je tedy
nadbytečná.

30000
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1.1.4.05

Systém
hodnocení
služby,
aplikace
TyfloPoradna

0,00

Nezdůvodněna potřebnost. Z popisu KA
nelze stanovit, jakou funkcionalitu toto řešení
přinese a co bude aplikace umět. Nesouvisí
se zaměřením výzvy č. 71, proto se položka
vymezuje.

1.1.4.06

Informační a
propagační
materiály
(grafika, tisk,
letáky, roll
up...)

100 000,00

0,00

Neuvedeno, jak žadatel dospěl ke stanovení
výše ceny položky, nezdůvodněna
potřebnost, chybí podrobná specifikace. Není
efektivní, proto se vymezuje. Grafika a tisk
spadají do nepřímých nákladů.

1.1.4.09

Výroba
viedospotů a
audiospotu a
jejich distribuce

75 000,00

75 000,00

Neuvedeno, jak žadatel dospěl ke stanovení
položky, položka nadhodnocena, krácena na
polovinu.

1.1.4.10

Expertní práce
na aktualizaci
systému
evidence
klientů a
služeb

125 000,00

125 000,00

Neuvedeno, jak žadatel dospěl ke stanovení
položky, položka nadhodnocena, krácena na
polovinu.

120 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 255 650,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

71

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007618

Žadatel

Rytmus Střední Čechy, o.p.s.

Název projektu

Rytmus zvyšuje kvalitu II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

562 125,00

Body z věcného hodnocení

71,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

NE
členů

/

6
Pro

Proti
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Zdrželo se

6

0

0

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





Provést revizi indikátorů: Indikátor 6 00 00 - hodnota bude zvýšena na 12 osob, dle nastavené
podmínky výzvy (dle informací se projektu bude účastnit 20 osob).
Indikátor 8 05 00 - odstranit popis věnující se interním metodikám, které nebudou zveřejněny.
Indikátor 6 70 01 - jako cílovou hodnotu uvést 0.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
562 125,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

72

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007648

Žadatel

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.

Název projektu

Raná péče v 21. století

Celkové
(Kč)

způsobilé

výdaje

Body z věcného hodnocení

4 388 356,25
71,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

99

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






Provést revizi indikátorů: upřesnit popis indikátoru 6 00 00 (Celkový počet účastníků).
Z poskytnutých informací není zřejmý rozsah podpory, kterou účastníci obdrží. Dále upravit
hodnotu indikátoru 8 05 00 (Počet napsaných a zveřejněných dokumentů) na 1 dokument, tj.
Průvodce pro rodiny s dětmi a postižením.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Doplnit CS o kategorii Osoby sociálně vyloučené/osoby sociálním vyloučením ohrožené,
neboť budou beneficienty aktivity K3-K4.
V souladu s krácením příslušných položek upravit popis K1 (Podpora kvality, vyšší efektivity
práce v průběhu poskytování služby a zajištění dostupnosti služby): nutno vyjmout dílčí podaktivity (1.2 Zvýšení intenzity konzultací v rodinách po přijetí do služby a 1.3 Nákup
služebního auta na zajištění pravidelnosti a intenzity konzultací), neboť nelze podpořit běžný
provoz soc.služby. Zároveň nejsou uvedeny informace, že se jedná o pilotní ověření nových
řešení.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.3.01

Sociální pracovník
senior pozice,
KA1,KA2,KA3,KA4

61 000,00

158 600,00

Snížen počet 250 hodin připadajících na realizaci
KA1. Není dostatečně zdůvodněna potřebnost
části položky. U konzultací pro rodiny v KA1 není
zdůvodněno a popsáno, zda se (ne) jedná
o činnosti spadající do základních činností
registrované sociální služby. Zároveň nejsou
uvedeny informace o tom, že by se jednalo
o pilotní ověření nových řešení.

1.1.1.3.02

Sociální pracovník
1,
KA1,KA2,KA3,KA4

122 000,00

97 600,00

Snížen počet 500 hodin připadajících na realizaci
KA1, dále stejné odůvodnění – viz výše.

1.1.1.3.03

Sociální pracovník
2, KA1,KA2,KA3

99 000,00

55 000,00

Snížen počet 450 hodin připadajících na realizaci
KA1, dále stejné odůvodnění – viz výše.

1.1.1.3.04

Sociální pracovník
3, KA1,KA2,KA3

77 000,00

77 000,00

Snížen počet 350 hodin připadajících na realizaci
KA1, dále stejné odůvodnění - viz výše.

1.1.1.3.11

Odborný garant
publikace, editace
odborného textu,
koordinace autora
a editora

28 800,00

28 800,00

Náklady na tuto položku jsou nadhodnocené, není
stanoven rozsah výsledného výstupu. Návrh na
50 % krácení nákladů.
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1.1.3.1.2.1

Osobní auto na
terénní konzultace
těžký terén 80 %
využití pro projekt

288 000,00

0,00

Nákup automobilu není hospodárným výdajem
vzhledem k aktivitám, které mají v projektu
probíhat; bezprostředně se váže k realizaci
aktivity 1.2, která je navržena k vyřazení z
projektu. Navíc pro období 24 měsíců projektu
i v případě potřebnosti vozidla přicházejí v úvahu
ekonomičtější způsoby využívání automobilu
(operativní leasing, nájem, apod.).

1.1.3.2.2.1

Notebook 0,83
úvazek soc.
pracovníků
přepočet DPP

1 360,00

12 750,00

V návaznosti na krácení hodin úvazku činí
přepočet všech DPP na úvazky 0,75 úvazku.

1.1.3.2.2.2

Multifunkční
zařízení 0,83
úvazek, soc.
pracovníci
přepočet DPP

1 542,00

14 458,00

V návaznosti na krácení hodin úvazku činí
přepočet všech DPP na úvazky 0,75 úvazku.

1.1.3.2.2.3

Externí monitor

434,00

4 066,00

V návaznosti na krácení hodin úvazku činí
přepočet všech DPP na úvazky 0,75 úvazku.

1.1.4.06

Evaluace projektu

58 500,00

58 500,00

Není podrobně popsán průběh evaluace a rozsah
zakázky, proto návrh na 50 % krácení nákladů.

1.1.4.09

Metod.příručka,
mapa kontaktů autorská práce

42 750,00

42 750,00

Není jednoznačně specifikován rozsah autorské
práce a výstupů, proto návrh na 50 % krácení
nákladů.

1.1.4.10

Metod.příručka,
mapa kontaktů grafika, sazba a
tisk

48 900,00

48 900,00

Krácení (50%) vázané na položku Metodická
příručka - autor. Není zřejmý rozsah práce.

1.1.4.11

Metod.příručka,
mapa kontaktů korektura

32 400,00

32 400,00

Krácení (50%) vázané na položku Metodická
příručka - autor. Není zřejmý rozsah práce.

1.1.4.15

Krátké informační
video, kamera,
střih,režie, titulky

32 500,00

32 500,00

Není podrobněji popsána a zdůvodněna
jednotková cena a rozsah zakázky, návrh na 50 %
krácení nákladů.

1.1.4.22

Překlad a
komunikace s
Peter
Limbrick (měsíční
paušál_8 hodin;
499 CZK/hod; 24
měs), pravidelná
komunikace, vše v
AJ a CZ

47 904,00

Náklady na průběžnou komunikaci se
zahraničními odborníky v položkách 1.1.4.22-24
nejsou podrobně vysvětleny a zároveň nejsou
navrženy efektivně. Pro průběžné překlady
standardní komunikace existují hospodárnější
postupy, než nákup externí služby, například
začlenit do týmu pracovníka, který umí anglicky.
Návrh na 50 % krácení nákladů.

47 904,00
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1.1.4.23

Překlad a
komunikace s
Eurlyaid
(měsíční paušál_8
hodin; 499
CZK/hod; 24
měs)pravidelná
komunikace, vše v
AJ a CZ

1.1.4.24

Překlad a
komunikace s Erik
Bloemkolk
(měsíční paušál_8
hodin; 499
CZK/hod; 24
měs)pravidelná
komunikace, vše v
AJ nebo
Holandština a CZ

47 904,00

47 904,00

47 904,00

Náklady na průběžnou komunikaci se
zahraničními odborníky v položkách 1.1.4.22-24
nejsou podrobně vysvětleny a zároveň nejsou
navrženy efektivně. Pro průběžné překlady
standardní komunikace existují hospodárnější
postupy, než nákup externí služby, například
začlenit do týmu pracovníka, který umí anglicky.
Návrh na 50 % krácení nákladů.

47 904,00

Náklady na průběžnou komunikaci se
zahraničními odborníky v položkách 1.1.4.22-24
nejsou podrobně vysvětleny a zároveň nejsou
navrženy efektivně. Pro průběžné překlady
standardní komunikace existují hospodárnější
postupy, než nákup externí služby, například
začlenit do týmu pracovníka, který umí anglicky.
Návrh na 50 % krácení nákladů.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
3 090 983,75
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

73

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007576

Žadatel

Charita Česká republika

Název projektu

Ke kvalitě v Charitě II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

14 998 886,40

Body z věcného hodnocení

70,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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


Revidovat hodnotu indikátoru 6 00 00, zejména v souvislosti s aktivitami z KA03.

Položka

1.1.1.2.1.

Popis položky

Auditoři kvality
sociálních služeb

Krácení

467 600,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1 169 000,00

Rozsah 1 auditu je 40 hodin na místě/ve službě
+ příprava a zpracování zprávy (ta je ale součástí
činnosti auditora na místě, aby bylo možné závěry
z auditu prodiskutovat s pracovníky), proto je
koncepce 70 hodin/1 audit nadhodnocená a je
krácena na 50h/1 audit, tedy na dostačující rozsah
hodin. Zůstatek tak činí namísto plánovaných 2 450
hodin 1750 hodin, tedy o 700 méně.

1.1.4.01

Facilitátor

28 800,00

48 000,00

Položka krácena. Pozice se bude podílet na
1 třídenním a 1 dvoudenním kolegiu. Standardní
rozsah 1 dne je 8 hodin, tzn. dohromady 40 hodin,
proto kráceno o 24 hodin.

1.1.4.03

Zajištění kulatého
stolu

40 000,00

0,00

Položka krácena. Z textu žádosti je jasný počet, tj.
4 kulaté stoly. Co ale obsahuje jejich zajištění za
činnosti, z textu zřejmé není. Kráceno v plné výši.

180 000,00

Položka krácena. Z textu žádosti vyplývá, že
celkem proběhne 12 dní skupinových metodických
konzultací, tzn. cena 31 250Kč/1 den. I kdyby do
této ceny byla zahrnuta příprava, případně
zpracování výstupů, jde o velmi nadhodnocenou
cenu, a proto je krácení na 15 000Kč/1 den.

1.1.4.04

Skupinové metodické
konzultace

1.1.4.05

nájem prostor pro
konferenci vč.
techniky

70 000,00

30 000,00

Položka krácena z důvodu nadhodnocení. Ceny
pražských hotelů za konfer. sály pro cca 100 os. vč.
techniky- Ambasador (60 tis. Kč/den), International
(50 tis. Kč/den), Prague (39 tis. Kč/den) Běžná
cena mimo Prahu do 20 tis. Kč/den. Nutnost konání
v Praze není odůvodněné.

1.1.4.08

Dvoudenní kolegium

40 000,00

0,00

Položka vymezena. Zcela chybí popis, co bude
obsahem nakupované služby a v jakém rozsahu.

1.1.4.13

Zajištění briefingů

25 000,00

0,00

Položka vymezena. Zcela chybí popis, co bude
obsahem nakupované služby a v jakém rozsahu.

1.1.4.15

Třídenní kolegium

60 000,00

0,00

Položka vymezena. Zcela chybí popis, co bude
obsahem nakupované služby a v jakém rozsahu.

195 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
13 887 206,40
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

74

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007670

Žadatel

Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace

Název projektu

Podpora standardizace a optimalizace v Domově Hrubá Voda

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 472 230,00

Body z věcného hodnocení

70,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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




Odstranit z projektu KA 02 Smyslová aktivizace klientů organizace, která není v souladu
s výzvou - zaměřuje se na podporu klientů služby.
Provést revizi indikátorů: V návaznosti na odstranění KA 02 ponížit indikátor
8 05 00 na hodnotu 1 (odstranit pracovní postup pro ovládání SenTable).
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).

Položka

Popis položky

1.1.3.1.2.1.

KA02 SenTable

1.1.4.11

KA02 udržovací
poplatek
pomůcky
SenTable

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

0,00

Jedná se o nezpůsobilý náklad vzhledem
k zaměření výzvy. Z popisu KA nevyplývá, že se
jedná o zavedení nové metody, dojde k jejímu
pilotnímu ověření a předně se bude jednat
o podporu zaměstnanců, z popisu lze vyvodit, že
se jedná o podporu klientů služby, proto je
náklad zcela krácen.

0,00

Jedná se o nezpůsobilý náklad vzhledem
k zaměření výzvy. Z popisu KA nevyplývá, že se
jedná o zavedení nové metody, dojde k jejímu
pilotnímu ověření a předně se bude jednat
o podporu zaměstnanců, z popisu lze vyvodit, že
se jedná o podporu klientů služby, proto je
náklad zcela krácen.

200 000,00

12 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 121 610,00
projektu v Kč
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Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

75

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007688

Žadatel

Sdružení TULIPAN, z.s.

Název projektu

S podporou k lepší péči

Celkové
(Kč)

způsobilé

výdaje

Body z věcného hodnocení

7 010 350,00
70,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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


Provést revizi veřejné zakázky a veřejné podpory (je-li to v projektu relevantní).

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.6.2

Cestovné a ubytování

50 000,00

50 000,00

Nedostatečně odůvodněná položka, není
nijak konkrétně specifikována rozklíčována, položka krácena na polovinu.

1.1.6.3

Příspěvek na péči o
dítě a další závislé
osoby

150 000,00

150 000,00

Nedostatečně odůvodněná položka, není
nijak konkrétně specifikována rozklíčována, položka krácena na polovinu.

0,00

Položka je v rámci rozložení rozporu
zbytečná, navrhnuto krácení v realizačním
týmu projektu u pozice sociální pracovník,
která je vzhledem k náplni práce u
Odborného asistenta a Gestora
postradatelná.

1.1.1.3.1

sociální pracovník

54 000,00
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moderátor

1.1.1.3.5

450 000,00

V kapitole přímá podpora cílové skupiny
a v realizačním týmu jsou zařazeny
prostředky (7600 hod) na péči o osobu
blízkou, zatímco se pečovatel bude
účastnit aktivit projektu. Krácení u
pečovatele na 3000 hodin.

151 200,00

pečovatel

1.1.1.3.6

0,00

Není dostatečně okomentována pozice
Moderátor, kdy není jasné, proč tento úkol
nezajišťuje Odborný asistent nebo Garant.
Není zřejmé proč je tato pozice natolik
důležitá, vzhledem k nedostatečně
komentované položce kráceno.

240 000,00

1.1.4.01

facebooková kampaň

50 000,00

0,00

Neefektivní náklady na náborovou kampaň
(facebooková kampaň a oslovení CS místní TV, rádio apod.) obě položky nejsou
dostatečně zdůvodněné, položka krácena.

1.1.4.05

oslovení CS - místní
TV, rádio apod.

50 000,00

0,00

Neefektivní náklady na náborovou kampaň
(facebooková kampaň a oslovení CS místní TV, rádio apod.) obě položky nejsou
dostatečně zdůvodněné, položka krácena.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
6 078 850,00
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

76

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007624

Žadatel

Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Název projektu

Zefektivnění služeb Klíče - centra sociálních služeb, p. o.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 860 250,00

Body z věcného hodnocení

70,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

106

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





Datum zahájení realizace bude nastaven nejdříve od 1. 3. 2018.
Z projektové žádosti bude vyjmuta cílová skupina Neformální pečovatelé a dobrovolníci
působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace z důvodu nejasné vazby této CS
k aktivitám projektu.
Do projektové žádosti bude doplněna cílová skupina Sociální pracovníci s ohledem na
podporu, kterou má CS v projektu čerpat.
Do projektové žádosti bude doplněna cílová skupina Pracovníci v sociálních službách
s ohledem na podporu, kterou má CS v projektu čerpat.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

1.1.6.1

Mzdové příspěvky

187 600,00

0,00

Mzdové příspěvky po dobu vzdělávání
pracovníka nejsou v rámci výzvy
podporovány, položka 1.1.6.1 je
krácená na 0 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 625 750,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

77

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007686

Žadatel

Centrum zdravotní
organizace

Název projektu

Podporou vytváříme kvalitní sociální služby na CZaSP v Liberci

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 525 900,00

Body z věcného hodnocení

70,00

a

sociální

péče

Liberec,

příspěvková

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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




Bude provedena revize indikátoru 6 00 00 s ohledem na rozsah poskytované podpory v rámci
klíčových aktivit KA3, KA4, KA5 a KA6.
Indikátor 6 26 00 bude nastaven na nulu. Indikátor je relevantní až v době realizace projektu.
Z indikátoru 8 05 00 budou vyjmuty výstupy nové www stránky organizace a nová verze
informačních letáků. Nejedná se o analytický, či strategický dokument.

Položka

1.1.1.3.6

1.1.4.5

1.1.1.3.3

Popis položky

Konzultant

WWW stránky a
redakční systém

Auditor/metodik 03

Krácení

40 000,00

Zůstatek na položce

Odůvodnění

104 000,00

Počet hodin pracovní pozice je krácený
z 360 hod. na 260 hod. Nedostatečný
popis obsahu a rozsahu činností
konzultanta v KA06, kde počet hodin,
týkající se sestavení, distribuce
a vyhodnocení anonymního dotazníku
není odůvodněný. Počet hodin na
činnosti, týkající se KA06 je krácený
o 100 hod.

0,00

Položka je krácená na nulu. Jedná se
především o výdaje na technické změny
(změna redakčního systému,
administrátorských přístupů,
responzibilita webu) a náklady na
konzultace k obsahu webu jsou zahrnuté
v položce Konzultant. Výdaje nesouvisí
přímo s propagací sociální práce jako
takové.

132 120,00

Počet hodin pracovní pozice je krácený
ze 480 hod. na 360 hod. Krácení se týká
KA08, kde je úvazek dané pozice
nadhodnocený a nedostatečně
odůvodněný. Úvazek na činnosti, týkající
se informačních letáků je nadhodnocen,
navíc není objasněno, kolik typů letáků
bude vytvořeno a co přesně bude náplní
práce daného pracovníka. Počet hodin
pracovní pozice v KA08 je krácený o 120
hod.

50 000,00

44 040,00

1.1.1.3.4

Auditor/metodik 04

44 040,00

132 120,00

Počet hodin pracovní pozice je krácený
ze 480 hod. na 360 hod. Krácení se týká
KA08, kde je úvazek dané pozice
nadhodnocený a nedostatečně
odůvodněný. Úvazek na činnosti, týkající
se informačních letáků je nadhodnocen,
navíc není objasněno, kolik typů letáků
bude vytvořeno a co přesně bude náplní
práce daného pracovníka. Počet hodin
pracovní pozice v KA08 je krácený o 120
hod.

1.1.3.2.2.1

Notebook

23 630,00

10 370,00

Počet kusů zařízení a vybavení je
krácený dle součtu úvazků členů
realizačního týmu na 0,61 ks.

1.1.3.2.2.2

Mobilní telefon

6 950,00

3 050,00

Počet kusů zařízení a vybavení je
krácený dle součtu úvazků členů
realizačního týmu na 0,61 ks.
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1.1.3.2.2.3

Multifunkční zařízení
pro standardní
využití

2 847,00

Počet kusů zařízení a vybavení je
krácený dle součtu úvazků členů
realizačního týmu na 0,61 ks.

4 453,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 261 516,25
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

78

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007523

Žadatel

Město Ústí nad Orlicí

Název projektu

Profesionalizace sociální práce Město Ústí nad Orlicí

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 735 000,00

Body z věcného hodnocení

69,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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





Do projektové žádosti bude doplněna cílová skupina Osoby sociálně vyloučené a osoby
sociálním vyloučením ohrožené.
Aktualizace standardů výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rámci KA "Aktualizace
standardizace výkonu sociálně-právní ochrany dětí" bude možná pouze u standardů týkající
se sociální práce (tj. standardů č. 4, 6, 8, 9 a 10).
V souvislosti s podmínkou týkající se aktualizace standardů výkonu sociálně-právní ochrany
dětí bude upraven obsah KA "Aktualizace standardizace výkonu sociálně-právní ochrany dětí"
a popis indikátoru 8 05 00.
Hodnota indikátoru 6 25 00 bude snížena na hodnotu 0. Indikátor bude sledován až v průběhu
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realizace projektu.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.3.3

Mezioborový pracovník

26 280,00

132 120,00

Snížení jednotkové ceny na 367 Kč/hod =
tj. horní hranice hrubé hodinové mzdy
(DPP) pro pozici Odborný gestor/garant,
která více odpovídá charakteru této pozice.

108 000,00

Počet hodin supervize v rámci měsíční
frekvence je nejasně stanoven a popsán.
V popisu projektu (cíl projektu) žadatel
uvádí, že supervizi bude mít skupinovou
formu podpory a zároveň uvádí, že počet
hodin supervize u jedné osoby bude v min.
v rozsahu 2h měs., tj. 48h za projekt.
V přehledu nákladů KA 1 pak žadatel uvádí
počet hodin skupinové supervize 20 hodin
měsíčně. Z důvodu nejasného výpočtu
hodin skupinové supervize krácení položky
na polovinu.

15 000,00

Není zdůvodněná výše položky (žadatel
pouze zmiňuje nákup komunikační bedny
a inspiračních karet, ale neuvádí, v jakém
množství bude vybavení nakupováno).
Krácení položky na 15 000 Kč vzhledem
k cenám obvyklým na vybavení bedny
a koupi inspiračních karet.

5 000,00

Položka je krácena z důvodu, že
v projektové žádosti není jednotková cena
vůbec zdůvodněna, v žádosti není uveden
ani zdůvodněn počet letáků, který má být
za jednotkovou cenu vytištěn. Krácení
položky o 3/4 na 5 000 Kč.

188 352,00

Odborný garant se podílí na realizaci KA1,
která počítá s aktualizací všech 14.
standardů výkonu sociálně právní ochrany
dětí, tak jak je definuje zák. 359/1999 Sb.
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí.
Přímý vztah k sociální práci má však pouze
5 ze 14 SQ. Podpora ostatních 9. SQ není
z výzvy možná. Krácení položky na 36 %
požadavku finanční odměny odborného
garanta v KA1, ke které se SQ vztahují.
Počet jednotek v KA1 po krácení činí 43,2.
Počet jednotek celkem po krácení činí
523,2h. Cena položky po krácení činí
188 352 Kč.

46 656,00

Metodik se podílí na realizaci KA1, která
počítá s aktualizací všech 14. standardů
výkonu sociálně právní ochrany dětí, tak
jak je definuje zák. 359/1999 Sb. Zákon
o sociálně-právní ochraně dětí. Přímý vztah
k sociální práci má však pouze 5. ze 14
SQ. Podpora ostatních 9. SQ není z výzvy
možná. Krácení položky na 36 %
požadavku, tj. 46 656 Kč (129,6 h *360
Kč/hod.).

1.1.1.3.5

1.1.3.2.3.1

1.1.4.4

1.1.1.3.1

1.1.1.3.2

Supervizor

Pomůcky pro rozvoj
inovovativních
metod

Tisk letáků propagující
inovovativní
metody

Odborný garant

Metodik standardů
kvality

108 000,00

15 000,00

15 000,00

27 648,00

82 944,00
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1.1.6.2.1

Cestovné

32 400,00

0,00

Potřebnost položky není v žádosti
dostatečně zdůvodněna, pro realizaci
projektu se nejeví jako nezbytná. Krácení
položky v plném rozsahu.

1.1.6.2.2

Ubytování

14 400,00

0,00

Potřebnost položky není v žádosti
dostatečně zdůvodněna, pro realizaci
projektu se nejeví jako nezbytná. Krácení
položky v plném rozsahu.

10 000,00

Krácení položky o třetinu z důvodu, že
položka zahrnuje organizační zajištění
konference, pronájem prostor a náklady na
facilitaci, přičemž náklady na organizační
zajištění konference spadají do nepřímých
nákladů.

1.1.4.3

Organizační zajištění
konference

5 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 326 660,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

79

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007659

Žadatel

Asociace mediátorů České republiky,z.s.

Název projektu

RODINA NA KŘIŽOVATCE - řešení krizí bez poražených

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 585 070,00

Body z věcného hodnocení

69,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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






Revidovat cílové skupiny. Zejména vymezit jasně CS sociální pracovníci dle KA
akreditované/certifikované vzdělávání.
Vzdělávání sociálních pracovníků je možné pouze v akreditovaných kurzech MPSV.
Revidovat hodnotu indikátoru s ohledem na zapojení odborníků do jednotlivých KA.
V KA 01 specifikovat popis s ohledem na jasné určení cílové skupiny zahrnuté do této klíčové
aktivity, a to s ohledem na povahu workshopu.
Aktivity související se zavedením a ověřením inovativních technik, metod a postupů sociální
práce je možné provádět pouze u v rámci činností realizovaných sociálními pracovníky, kteří
splňují předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka a vykonávají činnosti sociální
práce v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.4.9

Akreditované
kurzy a výcviky

600 000,00

0,00

Položka krácena. Hodnota odpovídající akreditovaným
kurzům MPSV je přeřazena do osobních nákladů
(250 000,- Kč). Mediační výcviky nenaplňují podmínky
výzvy týkající sebezkušenostních výcviků. Jsou
z rozpočtu a aktivit zcela vymezeny.

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

1 820,00

9 360,00

Položka krácena na celkový počet úvazku RT tj. 1,44.
Krácen počet kusů.

1.1.3.2.2.1

Notebook

4 760,00

24 480,00

Položka krácena na celkový počet úvazku RT tj. 1,44.
Krácen počet kusů.

1.1.3.2.2.1

Mobilní telefon

1 400,00

7 200,00

Položka krácena na celkový počet úvazku RT tj. 1,44.
Krácen počet kusů.

1.1.3.2.2.1

Multifunkční
zařízení

2 044,00

10 512,00

Položka krácena na celkový počet úvazku RT tj. 1,44.
Krácen počet kusů.

250 000,00

Nová položka přeřazena do osobních nákladů z nákupu
služeb. Vzdělávání je plánováno ve vlastních
akreditovaných kurzech žadatele. Dle pravidel OPZ
není možné mít tyto náklady v nákupu služeb (1.1.4.9).
Položka je zároveň krácena o akreditované výcviky,
které nejsou sebezkušenostním kurzem. (60000035000*10= 250000 zůstatek na položce).

1.1.1

Lektorné Akreditované
kurzy

-250 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 135 040,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

80

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007711

Žadatel

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace

Název projektu

Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 731 250,00

Body z věcného hodnocení

68,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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


Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.3.2.2.01.

KA01 - Laminátor

6 000,00

3 000,00

Není odůvodněn počet 3ks vybavení pro CS,
proto doporučeno krátit na 1ks.

1.1.3.2.2.02.

KA01 - Tiskárna

6 000,00

6 000,00

Není odůvodněn počet 2ks vybavení pro CS,
proto doporučeno krátit na 1ks.

1.1.3.2.2.04.

KA01 - Notebook

30 000,00

15 000,00

Není odůvodněn počet 3ks vybavení pro CS,
proto doporučeno krátit na 1ks.

1.1.3.2.2.05.

KA01 - iPad 128GB

60 000,00

30 000,00

Uznatelný je náklad pouze pro iPad, který
bude využíván k nahrávání reakcí klientů při
používání nové metody zaměstnancem
a k následnému vyhodnocování, návrh na
krácení na 2 jednotky (z původních 6 ks).

1.1.3.2.2.06.

KA01 - Obal na iPad

8 000,00

4 000,00

Krácení v souladu s krácením položky
1.1.3.2.2.05.

1.1.3.2.2.07.

KA01 - držák na iPad na
stůl

4 500,00

3 000,00

Krácení v souladu s krácením položky
1.1.3.2.2.05.

0,00

Bez jasného zdůvodnění potřebnosti je
náklad nadhodnocený a neefektivně
vynaložený, proto je položka krácena v plné
výši.

1.1.3.2.2.15.

KA02 - Vodní postel

73 000,00
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Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování.
způsobilé

1 496 875,00

Podmínky poskytnutí podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

81

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007717

Žadatel

Sírius, příspěvková organizace

Název projektu

Aktivní život - cesta k normalitě

Celkové
(Kč)

způsobilé

výdaje

Body z věcného hodnocení

1 992 937,50
68,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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


Revize I 6 00 00 (vykázáno méně než 60 % podpořených: zapojeno 103 pracovníků v přímé
péči, krát 60 % je 61 osob, vykázáno 41). Ujasnit podporu.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

1.1.3.1.2.1

K03 zvedák
Arjo

200 000,00

0,00

Nebyla prokázána souvislost nákupu
požadovaného zařízení s aktivitami projektu
resp. zaváděním inovativních metod.

1.1.3.2.2.01

KA03 - iPad
128 GB

219 000,00

0,00

Nebyla prokázána souvislost nákupu
požadovaného zařízení s aktivitami projektu
resp. zaváděním inovativních metod.
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1.1.3.2.2.02

KA03 - Obal
na iPad

30 000,00

0,00

Nebyla prokázána souvislost nákupu
požadovaného zařízení s aktivitami projektu
resp. zaváděním inovativních metod.

1.1.3.2.2.03

KA03 - držák
na iPad na stůl

15 000,00

0,00

Nebyla prokázána souvislost nákupu
požadovaného zařízení s aktivitami projektu
resp. zaváděním inovativních metod.

1.1.3.2.2.04

KA03 - iPad
úchyt VFA

27 000,00

0,00

Nebyla prokázána souvislost nákupu
požadovaného zařízení s aktivitami projektu
resp. zaváděním inovativních metod.

1.1.3.2.2.05

KA03 - iPad
úchyt
Gooseneck

19 500,00

0,00

Nebyla prokázána souvislost nákupu
požadovaného zařízení s aktivitami projektu
resp. zaváděním inovativních metod.

1.1.3.2.2.06

KA03 - Had
polohovací 350 cm x 60cm
- obal sanopur

24 000,00

0,00

Nebyla prokázána souvislost nákupu
požadovaného zařízení s aktivitami projektu
resp. zaváděním inovativních metod.

1.1.3.2.2.07

KA03 - Éčko sanopur

8 800,00

0,00

Nebyla prokázána souvislost nákupu
požadovaného zařízení s aktivitami projektu
resp. zaváděním inovativních metod.

1.1.3.2.2.08

KA03 Pastelka sanopur 24 cm
x 70 cm

2 800,00

0,00

Nebyla prokázána souvislost nákupu
požadovaného zařízení s aktivitami projektu
resp. zaváděním inovativních metod.

1.1.3.2.2.09

KA03 Rukavičky pro
bazální
stimulaci jemný plyš

17 000,00

0,00

Nebyla prokázána souvislost nákupu
požadovaného zařízení s aktivitami projektu
resp. zaváděním inovativních metod.

1.1.3.2.2.10

KA03 Laminátor

9 000,00

0,00

Nebyla prokázána souvislost nákupu
požadovaného zařízení s aktivitami projektu
resp. zaváděním inovativních metod.

1.1.3.2.2.11

KA03 Tiskárna

21 900,00

0,00

Nebyla prokázána souvislost nákupu
požadovaného zařízení s aktivitami projektu
resp. zaváděním inovativních metod.

1.1.3.2.2.12

KA03 Dataprojektor

10 000,00

0,00

Nebyla prokázána souvislost nákupu
požadovaného zařízení s aktivitami projektu
resp. zaváděním inovativních metod.

1.1.3.2.2.13

KA03 Notebook

45 000,00

0,00

Nebyla prokázána souvislost nákupu
požadovaného zařízení s aktivitami projektu
resp. zaváděním inovativních metod.

1.1.3.2.2.14

KA03 - Sítě na
zvedák

34 000,00

0,00

Nebyla prokázána souvislost nákupu
požadovaného zařízení s aktivitami projektu
resp. zaváděním inovativních metod.
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1.1.3.2.3.1

KA03 Laminovací
folie A4

1 500,00

0,00

Nebyla prokázána souvislost nákupu
požadovaného zařízení s aktivitami projektu
resp. zaváděním inovativních metod.

1.1.3.2.3.2

KA03 Laminovací
folie A4

800,00

0,00

Nebyla prokázána souvislost nákupu
požadovaného zařízení s aktivitami projektu
resp. zaváděním inovativních metod.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
954 502,50
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

82

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007718

Žadatel

Občanské poradenské středisko, o.p.s.

Název projektu

Využití socio-kulturní animace jako inovativního nástroje komunitní
sociální práce

Celkové
(Kč)

způsobilé

výdaje

Body z věcného hodnocení

2 765 040,00
68,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

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


Provést revizi indikátorů: u indikátoru 6 00 00 je hodnota nastavena na 5 podpořených osob
s komentářem, že 3 osoby absolvují akreditované vzdělávání z KA 3. Podpora dalších dvou
osob není popsána. Je proto třeba upravit popis hodnoty.



Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).



Doplnit text KA 3, aby bylo zřejmé, že vybrané akreditované kurzy nezahrnují i vzdělávání
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výzvou nepodporované.


Je třeba očíslovat klíčové aktivity pořadovým číslem.

Položka

Popis položky

1.1.1.1.1

Manažer/ka projektu
(0,6 úvazku)

1.1.1.1.2

Socio-kulturní
animátor/ka (1,5
úvazku)

1.1.1.1.3

Mentor projektu (0,2
úvazku)

1.1.3.2.2.1

Notebook (pro
manažera projektu)

Krácení

218 688,00

323 610,00

109 344,00

1 900,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

437 376,00

Snížení úvazku z 0,6 na 0,4 s ohledem na nepřímé
náklady v náplni práce (řízení realizačního týmu).
Související => úprava názvu položky a jednotkové ceny
a počtu jednotek (žadatel uvádí přepočet na 45.560 x
14,40 jednotek). V souvislosti s navrženým krácením
má být uvedeno 18.224 x 24 měsíců = 437.376 Kč

647 220,00

Snížení úvazku z 1,5 na 1,0 s ohledem na popis
pracovní náplně a délku projektu (dle textu KA 23
měsíců) Související => úprava názvu položky
a jednotkové ceny a počtu jednotek, v souvislosti
s krácením má být uvedeno 28.140 x 23 měsíců =
647.220 Kč

109 344,00

Snížení zapojení do projektu o polovinu. Snížen úvazek
z 0,2 na 0,1. Související => úprava názvu položky
a jednotkové ceny a počtu jednotek, v souvislosti
s krácením má být uvedeno 4.556 x 24 měsíců =
109.344 Kč

17 000,00

Je třeba vypustit údaj "pro manažera projektu," aby
mohla být položka vztažena k celému realizačnímu
týmu, nikoliv jen k úvazku manažera projektu. Limit na
notebook je podle platné tabulky obvyklých cen
nastaven na 17.000 Kč

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
1 948 112,50
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

83

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007566

Žadatel

TREMEDIAS, spolek

Název projektu

Cochemská praxe v územním obvodu OS Třebíč

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 767 875,00

Body z věcného hodnocení

68,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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







Provést revizi indikátorů: vzhledem k plánovaným výstupům KA navýšit cílovou hodnotu
indikátoru 6 00 00 dle pravidel výzvy. 6 25 00 - cílová hodnota 8, tento indikátor je třeba
vynulovat.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Upravit popis KA4, aby bylo jasné, jaká CS se bude účastnit jaké činnosti (akreditované
vzdělávání, workshopy). Akreditovaného vzdělávání se mohou účastnit jen SP a PSS.
Nevyplněna VP na začátku žádosti. Vyplnit.
CS - lépe rozklíčovat, zda se jedná o soc. pracovníky dle § 108 a 109 nebo Poskytovatele
sociálních služeb.
Posunout začátek realizace projektu nejdříve od 1. 3. 2018.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.4.2

Organizační zajištění konference

10 000,00

10 000,00

Organizační zajištění konference je
široký pojem, navrženo ponechat
10 000 Kč, s tím, že se bude jednat
o finance na nájem prostor.

Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování
způsobilé

1 755 375,00

Podmínky poskytnutí podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

84

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007596

Žadatel

Tichý svět, o.p.s.

Název projektu

Bezbariérová komunikace pro neslyšící

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 868 500,00

Body z věcného hodnocení

68,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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





Provést revizi indikátorů: Indikátor 6 70 01 - nastavena nenulová hodnota. Nastavit nulu.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Začátek realizace 1. 1. 2018. Projekt je možné zahájit nejdříve od 1. 3. 2018.
Chybně zvolena CS (zahrnuje např. i zdravotnický personál v nemocnicích), tím pádem
chybně nastaven indikátor 6 00 00, popis KA a zařízení (např. KA3 - školení v nemocnici)
a zařízení pro CS - tablety. Revidovat.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 868 500,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

85

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007627

Žadatel

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace

Název projektu

Podpora zkvalitňování sociálních služeb v organizaci Centrum
sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 847 375,00

Body z věcného hodnocení

68,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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





Z projektové žádosti bude vyjmuta klíčová aktivita KA 4 Úprava dokumentace v souladu
s nařízením EU o ochraně osobních údajů GDPR, která nesouvisí přímo s kvalitou
a standardizací sociálních služeb. Jedná se o legislativní povinnost každé právnické či fyzické
osoby z jakékoliv oblasti. Navíc realizace aktivity v období 6/2019 až 6/2020 (úprava
dokumentace, procesů do souladu s GDPR) je opožděná, neboť GDPR je platné od 4/2016
a účinné od 25. 5. 2018, kdy již musí být GDPR u žadatele implementováno a dokumenty
a procesy dle něho upraveny.
Hodnota indikátoru 6 25 00 bude nastavena na nulu. Indikátor je relevantní až v průběhu
realizace projektu.
Bude provedena revize indikátoru 6 00 00 s ohledem na počet podpořených osob a na příp.
nemocnost a fluktuaci cílové skupiny.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

1.1.1.1.1

Koordinátor

504 000,00

504 000,00

Úvazek pracovní pozice je krácen
z 1,0 úv. na 0,5 úv. Z popisu
pracovní pozice vyplývá, že část
nákladů má být hrazena z
nepřímých nákladů.

1.1.3.2.2.01

Notebook

8 500,00

42 500,00

Položka je krácená dle součtu
úvazků členů RT na počet
jednotek 2,5 ks.

1.1.3.2.2.02

Balík MS Office

3 250,00

16 250,00

Položka je krácená dle součtu
úvazků členů RT na počet
jednotek 2,5 ks.
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1.1.3.2.2.03

Mobilní telefon

2 500,00

12 500,00

Položka je krácená dle součtu
úvazků členů RT na počet
jednotek 2,5 ks.

1.1.3.2.2.04

Tiskárna klasická

2 500,00

12 500,00

Položka je krácená dle součtu
úvazků členů RT na počet
jednotek 2,5 ks.

1.1.3.2.2.05

Multifunkční zařízení pro
intenzivní využití

19 400,00

0,00

Položka je krácená na nulu.
Položka není v projektu
zdůvodněna.

1.1.3.2.2.09

Digitální fotoaparát

3 100,00

0,00

Položka je krácená na nulu.
Položka není v projektu
zdůvodněna.

1.1.3.2.2.12

Skříň policová vysoká s
dveřmi

2 750,00

13 750,00

Položka je krácená dle součtu
úvazků členů RT na počet
jednotek 2,5 ks.

1.1.3.2.2.13

USB paměťové zařízení

1 800,00

0,00

Položka je krácená na nulu.
Nosiče dat patří do NN.

1.1.3.2.2.14

Šatní skříň

4 600,00

0,00

Položka je krácená na nulu.
Položka není v projektu
zdůvodněna.

1.1.4.1

Právní a poradenské služby
v sociální oblasti

134 400,00

134 400,00

Krácení počtu jednotek ze 192
hodin na 96 hodin vzhledem k
ostatním nákupům a velikosti RT.

1.1.4.5

GDPR - ochrana osobních
údajů

135 000,00

0,00

Položka je krácená na nulu
v souvislosti s vyjmutím KA 4
z projektové žádosti. Klíčová
aktivita KA 4 Úprava
dokumentace v souladu
s nařízením EU o ochraně
osobních údajů GDPR nesouvisí
přímo s kvalitou a standardizací
sociálních služeb. Jedná se
o legislativní povinnost každé
právnické či fyzické osoby
z jakékoliv oblasti. Navíc
realizace aktivity v období 6/2019
až 6/2020 (úprava dokumentace,
procesů do souladu s GDPR) je
opožděná, neboť GDPR je platné
od 4/2016 a účinné od 25. 5.
2018, kdy již musí být GDPR
u žadatele implementováno
a dokumenty a procesy dle něho
upraveny.

1.1.3.2.2.06

Přenosný dataprojektor

24 200,00

12 100,00

Položka zařízení a vybavení je
krácená z 3 ks na 1 ks. Položka
není v projektu dostatečně
zdůvodněná.

1.1.3.2.2.07

Projektní plátno

7 400,00

3 700,00

Položka zařízení a vybavení je
krácená z 3 ks na 1 ks. Položka
není v projektu dostatečně
zdůvodněná.
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1.1.3.2.2.08

Flipchart

2 500,00

Položka zařízení a vybavení je
krácená z 2 ks na 1 ks. Položka
není v projektu dostatečně
zdůvodněná.

2 500,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 777 500,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

86

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007705

Žadatel

Statutární město Brno

Název projektu

Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 946 450,00

Body z věcného hodnocení

68,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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






Doplnit cílovou skupinu Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
s ohledem na podporu, kterou má CS v projektu čerpat.
Doplnit cílovou skupinu Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo
zdravotní problematice s ohledem na podporu, kterou má CS v projektu čerpat.
Upravit klíčovou aktivitu 2 dle podmínek výzvy, kdy je možné podpořit pouze procesy
standardizace sociální práce.
Vzdělávání v akreditovaných kurzech je možné pouze u sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních službách.
V rámci projektu je možné podpořit pouze propagaci sociální práce.
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V případě revize standardů a metodik týkajících sociální právní ochrany dětí, je možné
v projektu podpořit pouze revizi metodik a standardů vztahujících se výhradně k sociální práci
tj. SQ (4,6,8,9,10).
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.4.3

KA 1) Případové
konference

75 500,00

121 000,00

Kráceno o občerstvení, které patří do
nepřímých nákladů.

1.1.1.1.3

KA 2) Metodik a garant
kvality OSPOD II

422 400,00

0,00

Nedostatečně odůvodněné zdvojení
pozice v realizačním týmu projektu.

1.1.1.1.5

KA 3) Koordinátor
komunitní sociální práce II

844 800,00

0,00

Nedostatečně odůvodněné zdvojení
pozice v realizačním týmu projektu.

1.1.4.1

KA 1) Komunikační
strategie

202 500,00

100 000,00

Nedostatečně odůvodněná vysoká
nákladovost položky v kombinaci s
položkou 1.1.1.1.1. PR manažer v oblasti
sociálních věcí.

1.1.1.1.2

KA 2) Metodik a garant
kvality OSPOD I

253 440,00

168 960,00

Na základě úpravy klíčové aktivity 2,
krácen úvazek na 0,2 z původního
úvazku 0,5.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 698 150,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

87

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007589

Žadatel

Město Nový Jičín

Název projektu

Koordinovaná spolupráce subjektů sociální práce v praxi Městského
úřadu Nový Jičín

Celkové
(Kč)

způsobilé

výdaje

Body z věcného hodnocení

4 203 450,00
67,50

Shrnutí projednání žádosti

123

Střet zájmů

NE

Počet přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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





Provést revizi hodnoty indikátoru 6 00 00 (Celkový počet účastníků), neboť správná hodnota
(33 osob) má tvořit, dle podmínky výzvy, min. 60% z podpořených/zapojených osob (55 osob).
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Doplnit CS o kategorii Sociální pracovníci.
Upřesnit, zda bude projekt (částečně) realizován v režimu Veřejné podpory.
Zůstatek na
položce

Odůvodnění

76 800,00

230 400,00

Náplň práce této pozice spočívá mj. i v participaci na
výběrovém řízení. Tato činnost ovšem spadá do NN.
Doporučeno zapojení Asistenta v rámci PN pouze na
30h/měsíčně (tzn. 720h za celý projekt.), ostatní nutno
v rámci NN.

Notebook, 2 ks

8 500,00

25 500,00

Redukce vybavení vzhledem k celkovému zapojení RT
(cca 1,5 úvazku).

1.1.3.2.2.02

Brašna na
notebook, 2 ks

1 000,00

3 000,00

Redukce vybavení vzhledem k celkovému zapojení RT
(cca 1,5 úvazku).

1.1.3.2.2.03

Multifunkční zař.
pro intenzivní
využití

11 700,00

7 300,00

Zařízení pro standardní využití je pro realizaci projektu
dostačující.

1.1.3.2.2.07

Flipchart, 2 ks

2 500,00

2 500,00

Pro realizaci projektu je dostačující 1 ks.

1.1.3.2.2.08

Laminátor

2 000,00

0,00

Tato položka není nezbytná pro realizaci projektu.

1.1.3.2.2.10

Mobilní telefon, 2
ks

2 500,00

7 500,00

Redukce vzhledem k celkovému zapojení RT (cca 1,5
úvazku).

1.1.3.2.2.11

Dálkový ovladač k
PC s laserovým
ukazovátkem

2 000,00

0,00

Tato položka není nezbytná pro realizaci projektu.

1.1.3.2.2.12

Vazač

5 500,00

0,00

Tato položka není nezbytná pro realizaci projektu.

1.1.3.2.2.13

Židle kancelářská,
2 ks

2 200,00

6 600,00

Redukce vzhledem k celkovému zapojení RT (cca 1,5
úvazku).

1.1.3.2.2.14

Stůl kancelářský,
2 ks

3 500,00

10 500,00

Redukce vzhledem k celkovému zapojení RT (cca 1,5
úvazku).

1.1.3.2.2.17

Skříň policová, 2
ks

2 750,00

8 250,00

Redukce vzhledem k celkovému zapojení RT (cca 1,5
úvazku).

Položka

Popis položky

1.1.1.2.2

Asistent
koordinátor

1.1.3.2.2.01

Krácení

Závěr
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Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
4 052 262,50
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě realizace musí
stanovené výběrovou komisí být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

88

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007619

Žadatel

Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace

Název projektu

Pečujeme jinak

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 821 300,00

Body z věcného hodnocení

67,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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


Do projektové žádosti bude doplněna cílová skupina Poskytovatelé a zadavatelé sociálních
služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování.

Položka

1.1.1.2.1

Popis položky

Manažer/-ka
kvality

Krácení

430 080,00

Zůstatek na položce

Odůvodnění

430 080,00

Počet hodin pracovní pozice je krácený
z 1920 hod. na 960 hod. Náplň práce daného
pracovníka s ohledem na další zapojené
odborníky je hodinově nadsazená. Částečné
dublování s pozicí Metodik. Jednotlivé pozice
se částečně překrývají.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 283 700,00
projektu v Kč
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Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě
stanovené výběrovou komisí
realizace musí být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

89

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007662

Žadatel

Dobrá rodina o.p.s.

Název projektu

Zavedení nových nástrojů sociální práce pro komplexní
a kontinuální podporu v zájmu dětí žijících v náhradních rodinách

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

11 965 937,50

Body z věcného hodnocení

67,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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




Revidovat popis a hodnotu indikátoru 6 00 00 s ohledem na účast CS v KA 2. Zároveň upravit
cílovou hodnotu indikátoru 6 25 00 a 6 70 01 na 0.
Podmínky výzvy neumožňují vznik nového vzdělávacího programu v rámci projektu.
V rámci KA2 je možné podpořit pouze cílové skupiny podporované výzvou.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.6.1

Mzdové příspěvky

396 000,00

0,00

Mzdové příspěvky nejsou ve výzvě podporovány.
Položka zcela vymezena.

1.1.2.2.1

cesty zahraničních
expertů do ČR

37 260,00

122 940,00

Položka krácena z důvodu špatného výpočtu per
diems. Kráceno na počet nocí.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé výdaje
11 424 362,50
projektu v Kč
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Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě
stanovené výběrovou komisí
realizace musí být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

90

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007668

Žadatel

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace

Název projektu

Paprsek zlepšení kvality standardů v našem domově

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 289 800,00

Body z věcného hodnocení

67,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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



Revize indikátoru 8 05 00 - uvést alespoň předpokládaný počet stran metodiky.
Provést revizi veřejné zakázky a veřejné podpory (je-li to v projektu relevantní).

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

1.1.1.2.1

KA 01 - Metodik

63 360,00

708 480,00

Snížit hodinovou odměnu na
doporučenou hodnotu dle metodik OPZ.

311 980,00

Dle průzkumu trhu je zařízení
s dotykovým displejem na trhu o 40 000
Kč levnější, než hodnota, kterou žadatel
za jednotku uvádí. Vzhledem k tomu, že
není zdůvodněna cena, navrhuje H1
krátit položku o 40 000 Kč.

1.1.3.1.2.1

KA 02 Aktivizační
kolo

78 020,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 113 075,00
projektu v Kč
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Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě
stanovené výběrovou komisí
realizace musí být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

91

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007534

Žadatel

Charita Jeseník

Název projektu

Pro lepší péči v domově i doma

Celkové
(Kč)

způsobilé

výdaje

Body z věcného hodnocení

1 275 125,00
66,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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


Provést revizi indikátorů a doplnit podrobnější popis indikátoru 8 05 00 včetně způsobu
zveřejnění zpracovaných dokumentů.



Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).



Vyplnit doplňkové informace (zaškrtnuto případné VŘ, VP) na začátku žádosti.



Do sloupce "Měrná jednotka - individuální" v rozpočtu je třeba doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice zařazené do kapitoly rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.3.2.2.1

Multifunkční barevná tiskárna

3 650,00

3 650,00

Snížení položky na polovinu vzhledem k součtu
úvazku v realizačním týmu (RT) 0,504,
matematicky zaokrouhleno na 0,5. Je možné
nárokovat polovinu kusu zařízení a vybavení.

1.1.3.2.2.2

Dataprojektor vč. plátna

7 900,00

7 900,00

Snížení položky na polovinu vzhledem k součtu
úvazku v RT 0,504, matematicky zaokrouhleno
na 0,5. Je možné nárokovat polovinu kusu
zařízení a vybavení.
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1.1.3.2.2.3

Flipchart

1.1.3.2.2.4

3 600,00

Diktafon

1 300,00

1 200,00

Snížení položky z 2 kusů na polovinu kusu
vzhledem k součtu úvazku v RT 0,504,
matematicky zaokrouhleno na 0,5. Je možné
nárokovat polovinu jednoho kusu zařízení
a vybavení.

1 200,00

Snížení položky o 100 Kč s ohledem na tabulku
obvyklých cen a dále krácení počtu kusů
v souvislosti se součtem úvazků v RT, který
odpovídá hodnotě 0,504, matematicky
zaokrouhleno na 0,5.
Je možné nárokovat pouze polovinu kusu,
jednotková cena 2.400 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
1 254 562,50
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě realizace musí
stanovené výběrovou komisí být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

92

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007608

Žadatel

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace

Název projektu

Bezpečí a důstojnost pro klienty domovů pro seniory a domovů
zvláštního určení v Kroměříži

Celkové
(Kč)

způsobilé

výdaje

Body z věcného hodnocení

9 713 100,00
66,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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


Doplnit mezi cílové skupiny i Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením
ohrožené a Poskytovatel.



Provést revizi indikátorů: Upravit hodnotu indikátoru 8 05 00 z 8 dokumentů na 2 soubory
metodik: "Soubor metodik pro zavádění postupů validace podle Naomi Feil" a "Soubor
metodik pro zavádění paliativní péče v Domovech pro seniory" (Žadatel nesprávně rozmělnil
části metodik podle jednotlivých zařízení).



Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).



Do sloupce "Měrná jednotka - individuální" v rozpočtu je třeba doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice zařazené do kapitoly rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.



Je třeba očíslovat klíčové aktivity pořadovým číslem.

Položka

Popis položky

1.1.1.1.3

Odměny pro nulové
úvazky - odborná
implementace nových
metod v rámci
jednotlivých zařízení

1.1.1.3.3

Odborný koordinátor
pro zpracování metodik

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík MS
Office 2016

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

187 000,00

550 000,00

Výše odměn neodpovídá údajům výpočtu odměn
v příloze č. 4 (tabulka č. 4) , kde je uvedeno, že
bude odměněno 5 pracovníků x 80 tis. a
5 pracovníků x 30 tis., tj. celkem 550 000 Kč.
Navrhované hrazení odměn pro finančního
manažera v nepřímých nákladech z PN není
způsobilé.

12 000,00

68 000,00

Navržená sazba není odpovídající popsané
pracovní náplni. Z toho důvodu je snížena na
340 Kč/hod., na úroveň pozice 1.1.1.3.4.

0,00

Účelnost, potřebnost a efektivita pořízení dané
položky vzhledem hlavnímu zaměření výzvy a cíli
projektu nebyla dostatečně odůvodněna. Nákup
nákladného vybavení a zařízení pro mobilní rodinné
pokoje není účelný vzhledem k zaměření výzvy
a hlavnímu cíli, podstatná část zařízení a vybavení
slouží pro rodinné příslušníky, nikoliv pro uživatele
samotné. Položka vymezena

Krácení

39 000,00

1.1.3.2.2.01

Spoteee Video Rehab
Advanced

99 000,00

0,00

Účelnost, potřebnost a efektivita pořízení dané
položky vzhledem hlavnímu zaměření výzvy a cíli
projektu nebyla dostatečně odůvodněna. Nákup
nákladného vybavení a zařízení pro mobilní rodinné
pokoje není účelný vzhledem k zaměření výzvy
a hlavnímu cíli, podstatná část zařízení a vybavení
slouží pro rodinné příslušníky, nikoliv pro uživatele
samotné. Položka vymezena.
V kapitole Zařízení a vybavení byly ponechány
pouze položky: 1.1.3.2.2.3, 1.1.3.2.2.4, 1.1.3.2.2.5
(Ergoterapeutické panenky nebo zvířátka a DVD
ukázky validačních metod)

1.1.3.2.2.02

Sunball

102 000,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.2.01

1.1.3.2.2.06

Velká přenosná
skládací zástěna

60 000,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.2.01

1.1.3.2.2.07

Polohovací křesla

264 000,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.2.01

1.1.3.2.2.08

Aroma lampy

16 000,00

0,00
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Položka vymezena, zdůvodnění u položky

1.1.3.2.2.01

1.1.3.2.2.09

Přenosná klimatizace

15 000,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.2.01

1.1.3.2.2.10

Polstrované postranice
postelí

80 000,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.2.01

1.1.3.2.2.11

Čistička vzduchu

30 000,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.2.01

1.1.3.2.2.12

Polohovací pomůcky

70 000,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.2.01

1.1.3.2.2.13

Transportní rolovací
deska pro imobilní
osoby

12 000,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.2.01

1.1.3.2.2.14

Pojízdné polohovací
křeslo

26 500,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.2.01

1.1.3.2.2.15

Televize

80 000,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.2.01

1.1.3.2.2.16

Mikrovlnná trouba

12 000,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.2.01

1.1.3.2.2.17

Varná konvice

4 000,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.2.01

1.1.3.2.2.18

Stůl

21 000,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.2.01

1.1.3.2.2.19

Židle

18 000,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.2.01

1.1.3.2.2.20

Notebook

102 000,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.2.01

1.1.3.2.2.21

Mobilní telefon

10 000,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.2.01

1.1.3.2.2.22

Dataprojektor

36 300,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.2.01

1.1.3.2.2.23

Projekční plátno

11 100,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.2.01

1.1.3.2.2.24

Tablet

60 000,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.2.01

1.1.3.2.2.25

Pohovka

30 000,00

0,00

Položka vymezena, zdůvodnění u položky
1.1.3.2.2.01

1.1.4.9

Kulaté stoly

220 000,00

0,00

Zcela chybí kalkulace nákladů. Položka nebyla
dostatečně popsána. Žadatel má k dispozici
náklady na lektory kulatých stolů a má k dispozici
vlastní prostory, kde je možné kulaté stoly
realizovat. Položka vymezena.

1.1.4.12

Pronájem místnosti vzdělávání
odborného týmu

20 000,00

0,00

Položka nebyla odůvodněna. Položka vymezena,
neboť náklady za pronájem mají být obsaženy
v kurzovném.

Závěr
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Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
7 666 975,00
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě realizace musí
stanovené výběrovou komisí být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

93

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007646

Žadatel

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Název projektu

STAVÍME MOSTY - jednotný a funkční systém k řešení příběhu
ohroženého dítěte

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 916 285,00

Body z věcného hodnocení

66,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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






Provést revizi indikátoru: upravit hodnotu indikátoru 6 26 00 (Účastníci, kteří získali kvalifikaci)
na nulu. Tento indikátor se sleduje až při realizaci projektu.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Doplnit CS o kategorie Sociální pracovníci a Pracovníci v sociálních službách. Tyto osoby jsou
započítány v indikátoru podpořených osob.
Upravit popis KA 3 (Pilotáž procesu pro vyhodnocení dalšího postupu), resp. hodnotu
minimálního počtu zapojených rodin. Plánovaný počet (min. 3 rodin) není dostatečně validní
pro ověření pilotáže.
Uvést do souladu informace o partnerství. Žadatel uvádí v kapitole Doplňkové informace
pozitivní vyjádření, nicméně v kapitole Subjekty projektu informace o partnerství uvedeny
nejsou.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé výdaje

1 916 285,00
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projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě
stanovené výběrovou komisí
realizace musí být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

94

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007667

Žadatel

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

Název projektu

Neslyšíme, ale dorozumíme se - rozvoj kvality a dostupnosti
služeb pro osoby se sluchovým postižením v MSK

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 983 385,00

Body z věcného hodnocení

66,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

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






Bude provedena revize indikátoru 6 00 00 s ohledem na velikost cílové skupiny a s ohledem
na aktivity projektu.
Hodnoty indikátorů 6 25 00, 6 28 00 a 6 70 01 budou nastaveny na nulu - indikátory jsou
relevantní až v průběhu realizace projektu.
Bude provedena revize indikátoru 80500 s ohledem na krácení rozpočtu a na úpravu v KA 1
a v KA 3. Z indikátoru 8 05 00 budou vyjmuty dokumenty Zpráva z hodnocení AVPO
a Výzkumná zpráva na téma tlumočnická služba v ČR.
Z klíčové aktivity KA 3 bude vyjmuta realizace zahraničních cest a z výstupu klíčové aktivity
KA 3 bude vyjmut dokument Výzkumná zpráva na téma tlumočnická služba v ČR.
Z klíčové aktivity KA 1 bude vyjmuta činnost C. Transparentnost a spolehlivost - získaní
značky spolehlivosti AVPO a z výstupů klíčové aktivity KA 1 bude vyjmut dokument na téma
Zpráva z hodnocení AVPO. Získaní značky spolehlivosti AVPO nemá bezprostřední vazbu na
kvalitu sociálních služeb.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

133

Odůvodnění

1.1.1.1.3

Odborný garant sociální pracovník
koordinované
rehabilitace (0,5 úvazek
x 24 měsíců)

1.1.2.1

Zahraniční cesty
místního personálu

1.1.3.2.1.1

Software pro procesní a
strategické řízení včetně individuální
úpravy

1.1.3.2.2.02

Stacionární
dataprojektor

1.1.3.2.2.09

Vybavení pro tvorbu
newsletteru videoverze - technické
zázemí pro natáčení
videí

1.1.4.01

Procesní audit a
implementace

1.1.4.02

Strategické řízení příprava a
implementace

270 144,00

Úvazek odborného garanta je
krácený na 0,3 úvazek. U odborného
garanta není přiměřeně zdůvodněn
rozsah úvazku s ohledem na
zajišťované činnosti v klíčových
aktivitách.

48 000,00

0,00

Položka je krácená na nulu. Položka
1.1.2.1 Zahraniční cesty místního
personálu není blíže vysvětlena, není
určeno místo a počet dní
zahraničních cest.

50 000,00

0,00

Položka je krácená na nulu. Není
dostatečně zdůvodněno stanovení
jednotkové ceny a nezbytnost
položky.

12 100,00

Cena dataprojektoru je krácená na
úroveň ceny přenosného
dataprojektoru. Nezbytnost
stacionárního dataprojektoru není
dostatečně zdůvodněna.

100 000,00

50 000,00

Položka je krácená na částku 50.000
Kč. Není zřejmé, co obsahuje položka
1.1.3.2.2.09 Vybavení pro tvorbu
newsletteru - videoverze, technické
zázemí pro natáčení videí a jak
žadatel stanovil jednotkovou cenu.

350 000,00

100 000,00

Položka je krácená na částku
100.000 Kč. Není dostatečně
zdůvodněna jednotková cena
a jednoznačný rozsah zakázky.

80 000,00

Položka je krácená na částku 80.000
Kč. Není dostatečně zdůvodněna
jednotková cena a jednoznačný
rozsah zakázky.

180 096,00

15 900,00

120 000,00

1.1.4.03

AVPO značka
spolehlivosti

30 000,00

0,00

Položka je krácená na nulu. Položka
svým charakterem spadá do NN,
neboť se jedná zejména o posouzení
transparentnosti organizace jako
celku, nikoliv o přímou vazbu na
kvalitu sociálních služeb.

1.1.4.24

Tlumočník - zahraniční
cesty (3 zahr. cesty)

135 000,00

0,00

Položka je krácená na nulu. U
položky není popsán počet dní
a místo zahraničních cest.

1.1.1.1.4

Odborný garant sociální pracovník
tlumočnické služby (0,7
úvazek x 24 měsíců)

450 240,00

Úvazek odborného garanta je
krácený na 0,5 úvazek. U odborného
garanta není přiměřeně zdůvodněn
rozsah úvazku s ohledem na
zajišťované činnosti v klíčových
aktivitách.

180 096,00
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 472 020,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě
stanovené výběrovou komisí
realizace musí být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

95

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007567

Žadatel

bfz o.p.s.

Název projektu

Otevíráme dveře ke kvalitě

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 711 175,00

Body z věcného hodnocení

65,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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



Provést
revizi
indikátorů:
Indikátor
6
00
00
snížit
na
hodnotu
60;
Indikátor 8 05 00 snížit na hodnotu 24 (tj. 16 auditních zpráv, 8x přepracované standardy;
nelze započítávat zprávy ze supervizí, které mají interní charakter).
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).

Položka

1.1.4.2

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Potřeby pro účastníky
k
výuce
(bloky
s nálepkou názvu
projektu, propisky s
potiskem) - soubor,
KA3

7 500,00

0,00

Jedná se o nepřímý náklad.
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1.1.3.2.2.1

Cestovní
tiskárna
Canon
PIXMA
iP110, s baterií - KA1,
KA5

7 300,00

0,00

Není efektivní pořizovat novou tiskárnou kvůli
realizaci jedné aktivity, která trvá pouze čtyři
měsíce. Pracovní podklady lze tisknout na
tiskárnách jednotlivých zařízení.

1.1.3.2.4.1

Nájem DV - KA3

96 000,00

0,00

Chybně zařazená položka rozpočtu, přesun do
kapitoly nákup služeb.

1.1.4.4

Nájem DV - KA4

-96 000,00

96 000,00

Přesun položky, viz bod výše.

1.1.1.3.01

Auditor 1.organozace
Libníč

55 250,00

226 950,00

Krácen audit vzhledem k velikosti služeb - vstupní
+ výstupní audit (80 h DZR + 55h DS + 55h TS +
55h CHB) + 22h KA02 = 267h

1.1.1.3.02

Auditor 2.organizace
Krizové centrum

12 750,00

50 150,00

Krácen audit vzhledem k velikosti služby - vstupní
+ výstupní audit = 55h + 4h KA 02 = 59h

1.1.1.3.03

Auditor
Theia

38 250,00

150 450,00

Krácen audit vzhledem k velikosti služby - vstupní
+ výstupní audit = 55h + 55h + 55h + 12h KA 02 =
177h

3.organizace

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 559 862,50
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007628

Žadatel

bfz o.p.s.

Název projektu

Podpora pečujících osob v Libereckém kraji

Celkové
(Kč)

způsobilé

výdaje

Body z věcného hodnocení

3 282 100,00
65,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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



Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Nutno uvést do souladu informace o partnerství. Žadatel uvádí v kapitole Doplňkové
informace pozitivní vyjádření. Nicméně v kapitole Subjekty projektu informace o partnerství
uvedeny nejsou.

Položka

1.1.1.3.1

Popis
položky

Odborný
poradce

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

720 000,00

Není dostatečně zdůvodněna potřebnost 30 hodin
odborného poradenství pro každou z 80 osob.
Vzhledem k plánované podpoře CS ze strany ostatních
odborných pracovníků (osobního poradce, psychologa,
psychoterapeuta) je počet jednotek nadhodnocen.

360 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
2 832 100,00
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě realizace musí
stanovené výběrovou komisí být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007674

Žadatel

Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.

Název projektu

Správným směrem ke kvalitě

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 649 812,50

Body z věcného hodnocení

65,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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




Provést revizi indikátorů: 8 05 00 - nezapočítány dokumenty z KA1 a KA3, započítat je.
6 00 00 - CS je uvedeno 22 osob, indikátor je vypočten ze 13 osob, zrevidovat.
Je třeba očíslovat KA pořadovým číslem.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.6.2.3

Cestovné CS Vzdělávací
programy a
sebezkušenostní výcviky

267 300,00

0,00

Nelze s ohledem na neexistenci
bližšího popisu výpočtu rozklíčovat,
zda je vhodně nastaveno či nikoliv.
Žadatel nepopsal výpočet jednotky.

1.1.6.2.4

Ubytování cílové skupiny
Vzdělávací
programy a
sebezkušenostní výcvik

330 000,00

0,00

Nelze s ohledem na neexistenci
bližšího popisu výpočtu rozklíčovat,
zda je vhodně nastaveno či nikoliv.
Žadatel nepopsal výpočet jednotky.

0,00

Nedostatečně komentován je nákup
části vybavení, kdy není jasné, proč je
vybavení pořizováno, není
zdůvodněna jejich potřebnost pro
realizaci projektu.

0,00

Nedostatečně komentován je nákup
části vybavení, kdy není jasné, proč je
vybavení pořizováno, není
zdůvodněna jejich potřebnost pro
realizaci projektu.

3 650,00

Multifunkční zařízení pro standardní
využití je použita jednotka 1, ale
vzhledem k chybějícímu komentáři
k nákupu, navrženo krátit jednotku na
0,5, která odpovídá úvazku
odborného pracovníka.

390 000,00

V současné době jsou v organizaci
3 sociální pracovníci a dva pracovníci
v sociálních službách. Žadatel pouze
předpokládá, že na základě
personálního auditu dojde k navýšení
o jednoho sociálního pracovníka,
proto navrženo krácení o jednoho
účastníka.

1.1.3.2.2.4

1.1.3.2.2.5

1.1.3.2.2.3

1.1.4.8

Kompaktní přenosný
dataprojektor

Digitální fotoaparát

Multifunkční zařízení pro
standardní využití

Akreditované/certifikované
sebezkušenostní výcviky

12 100,00

3 100,00

3 650,00

39 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 684 405,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě
stanovené výběrovou komisí
realizace musí být splněny výše uvedené podmínky.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

98

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007531

Žadatel

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

Název projektu

Společně ke kvalitě 2

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 862 635,00

Body z věcného hodnocení

63,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.1.1

Manažerka/ka kvality a
CS - 0,6 úvazku x 24
měsíců

402 000,00

402 000,00

Položka krácena. Úvazek nadhodnocen.
Nadhodnocení souvisí s nepřiměřenou
délkou projektu. Zároveň se jedná
o implementaci již vytvořeného řešení.
Snížení úvazku na 0,3 odpovídá intenzitě
zapojení do projektu v požadované délce
trvání projektu.

1.1.1.1.2

Jiné osobní náklady
(FKSP, zákonné pojištění
adpo.) - HPP

8 400,00

8 400,00

Položka krácena. Snížení jednotkové ceny
na polovinu z důvodu snížení ceny
v položce 1.1.1.1.1, ze které vychází.

1.1.1.2.1

Konzultant/specialista DPČ - víc osob

643 952,00

979 956,00

Položka krácena. Ponížen počet hodin
práce konzultantů v KA1 kráceno o 964 h,
činnosti v této KA částečně duplikují aktivity,
které jsou součástí přecházejícího projektu
(např. analýzu současného stavu), aniž by
bylo vysvětleno v čem, dojde během 2 let
k takové změně, aby bylo nutné je
realizovat znovu a v plánovaném rozsahu.

1.1.1.2.2

Jiné osobní náklady (
zákonné pojištění apod.)
- DPČ

9 913,62

15 086,38

Položka krácena. Odpovídající snížení
počtu jednotek z důvodu snížení počtu
hodin v položce 1.1.1.2.1.
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1.1.1.2.3

Supervizor - DPČ

52 800,00

48 000,00

Položka krácena. Snížení jednotkové ceny
na 1000 Kč, která je z hlediska ŘO
přiměřená k cenám obvyklým v praxi, tj. 1
000 Kč* 48 = 48000 Kč

1.1.3.2.1.1

Ms Office (pro
podnikatele)

2 015,00

4 485,00

Položka (počet jednotek) je krácena na
počet úvazku po krácení v RT tj. 0,69

1.1.3.2.2.1

Notebook

5 270,00

11 730,00

Položka (počet jednotek) je krácena na
počet úvazku po krácení v RT tj. 0,69

1.1.3.2.2.2

Multifunkční zařízení standardní využití

2 263,00

5 037,00

Položka (počet jednotek) je krácena na
počet úvazku po krácení v RT tj. 0,69

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 454 367,98
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě
stanovené výběrovou komisí
realizace musí být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

99

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007644

Žadatel

Skleněnka, z.s.

Název projektu

Etablování interdisciplinární spolupráce v Jihomoravském kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

686 645,00

Body z věcného hodnocení

63,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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





Provést revizi veřejné zakázky a veřejné podpory (je-li to v projektu relevantní).
Revize indikátoru 6 00 00 - jasně rozklíčovat, komu bude podpora poskytnuta.
Revize CS - zapojení odborné veřejnosti v rámci KA 2, 4 a 5 – na základě konzultace doplnit
CS Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé výdaje
686 645,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě
stanovené výběrovou komisí
realizace musí být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

100

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007733

Žadatel

Centrum D8 o.p.s.

Název projektu

Zvyšování kvality sociální práce, podpora síťování sociálních
služeb a publicita sociálních témat v ORP Roudnice nad Labem

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 427 510,00

Body z věcného hodnocení

63,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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






Akreditované vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách je možné
pouze v kurzech s akreditací MPSV.
V projektu nelze realizovat neakreditované kurzy.
Hodnota indikátoru 6 26 00 a indikátoru 6 70 01 bude snížena na hodnotu 0. Indikátory budou
sledovány až v průběhu realizace projektu.
Do projektové žádosti bude doplněna cílová skupina Osoby sociálně vyloučené a osoby
sociálním vyloučením ohrožené.
Do projektové žádosti bude doplněna cílová skupina Poskytovatelé a zadavatelé sociálních
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služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování.
Do projektové žádosti bude do doplňkových informací k veřejné podpoře doplněno "Ano."
Do projektové žádosti bude doplněno výběrové řízení na realizaci vzdělávacích aktivit.
V příloze č. 4 "Rozšířený popis KA 02" bude na str. 2 opraven počet ročních vzdělávacích akcí
na 6 a počet vzdělávacích hodin na 3 x 48.
V rámci KA "Publicita sociálních témat" je v projektu možné podpořit pouze aktivity směřující
k propagaci sociální práce.
V souvislosti s krácením nákladů na KA "Publicita sociálních témat" bude provedena revize
obsahu této klíčové aktivity.
V případě revize standardů, pracovních postupů a metodik týkajících se neregistrované
sociální služby je v projektu možné podpořit pouze revizi metodik, pracovních
postupů a standardů vztahujících se výhradně k sociální práci.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.3.2.3.1

Drobné vybavení prostor
pro mediaci a asistovaná
kontakt - KA01

5 000,00

0,00

Krácení položky v plné výši z důvodu
nedostatečného zdůvodnění potřebnosti
výdaje.

1.1.4.04

Výcvik mediátora - KA01

140 000,00

0,00

Položka krácena v plném rozsahu z
důvodu, že aktivita - výcvik mediátora,
není podporována výzvou.

1.1.1.1.1

Síťař pro vzdělávání a
publicitu (24 měsíců,
úvazek 0,2) KA02(50%) a
KA03(50%)

7 728,00

194 880,00

Snížený ceny jednotky na cenu obvyklou
pro pozici Odborný pracovník/asistent,
snížení ceny jednotky na 8 120 Kč
z důvodu nezdůvodnění vyšší ceny.

1.1.1.1.2

Redaktor (0,2 úvazek) KA03

144 000,00

144 000,00

Krácení položky na polovinu úvazku
z důvodu nedostatečně podložené výše
úvazku 0,2. Výše úvazku po krácení činí
0,1.

1.1.1.1.5

Fotograf (0,2 úvazek) KA03

144 000,00

144 000,00

Krácení položky na polovinu úvazku
z důvodu nedostatečně podložené výše
úvazku 0,2. Výše úvazku po krácení činí
0,1.

1.1.3.1.1.1

SW na tvorbu, střih a
úpravu videa - KA03

1 900,00

36 100,00

Krácení počtu jednotek do výše úvazku
členů RT. Počet jednotek po krácení činí
0,95.

1.1.3.2.2.1

Kamera, profesionální KA03

1 750,00

33 250,00

Krácení počtu jednotek do výše úvazku
členů RT. Počet jednotek po krácení činí
0,95.
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1.1.3.2.2.2

1.1.3.2.2.3

Stacionární
dataprojektor - KA03

Projekční plátno - KA03

29 100,00

3 700,00

0,00

Krácení položky v plném rozsahu
z důvodu nedostatečného vysvětlení
využití dataprojektoru (v KA 03 nejsou
popsány žádné konkrétní dílčí aktivity,
které by využití dataprojektoru
zdůvodnily) a z důvodu plného krácení
nákladů na outdorovou akci.

0,00

Krácení položky v plném rozsahu
z důvodu nedostatečného vysvětlení
využití projekčního plátna (v KA 03
nejsou popsány žádné konkrétní dílčí
aktivity, které by využití projekčního
plátna zdůvodnily) a z důvodu plného
krácení nákladů na outdorovou akci.

1.1.3.2.2.4

Reprosoustava - KA03

5 000,00

0,00

Krácení položky v plném rozsahu
z důvodu nedostatečného vysvětlení
využití reprosoustavy (v KA 03 nejsou
popsány žádné konkrétní dílčí aktivity,
které by využití reprosoustavy
zdůvodnily) a z důvodu plného krácení
nákladů na outdorovou akci.

1.1.3.2.2.5

Notebook - KA03

850,00

16 150,00

Krácení počtu jednotek do výše úvazku
členů RT. Počet jednotek po krácení činí
0,95.

1.1.4.09

Grafický návrh, logo,
grafický manuál - KA03

0,00

Krácení položky v plném rozsahu
z důvodu, že vytváření marketingové
značky není výzvou 071 podporováno
a není nezbytně nutným nákladem pro
aktivitu propagace sociální práce.

1.1.4.11

Vytvoření promo videa s
představením sociálních
služeb
působících v lokalitě KA03

0,00

Krácení položky z důvodu duplicitnosti
výdaje - v rámci osobních výdajů a výdajů
na zařízení a vybavení jsou požadovány
výdaje na tvorbu videí a multimediálních
výstupů. Není zdůvodněno, proč je
požadován i nákup hotového promo
videa.

1.1.4.14

Grafický návrh Rollup
bannerů
sociální služby - KA03

0,00

Krácení položky v plném rozsahu
z důvodu, že propagace marketingové
značky není výzvou 071 podporována
a není nezbytně nutným nákladem pro
aktivitu propagace sociální práce.

1.1.4.15

Rollup banery sociálních
služeb KA03

0,00

Krácení položky v plném rozsahu
z důvodu, že propagace marketingové
značky není výzvou 071 podporováno
a není nezbytně nutným nákladem pro
aktivitu propagace sociální práce.

1.1.4.17

Pronájem prostranství a
vybavení - venkovní
akce (stánky, podium) KA03

0,00

Krácení položky v plném rozsahu
z důvodu, že promo akce má navázat na
akce typu veletrh sociálních služeb.
Aktivity typu veletrhu sociálních služeb
nejsou výzvou 071 podporovány.

60 000,00

45 000,00

40 000,00

40 000,00

60 000,00
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1.1.4.18

Web designer pro
průběžné grafické
úpravy - KA03

25 000,00

0,00

Položka je krácena v plném rozsahu
z důvodu, že svojí povahou (průběžná
grafická aktualizace webu) spadá do
nepřímých nákladů.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 486 225,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě
stanovené výběrovou komisí
realizace musí být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

101

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007525

Žadatel

Město Náměšť nad Oslavou

Název projektu

Profesionalizace sociální práce města Náměšť nad Oslavou

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 358 000,00

Body z věcného hodnocení

62,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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





Provést revizi indikátorů: upravit cílovou hodnotu 6 25 00 na 0. Indikátor bude sledován až v
průběhu realizace.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Doplnit CS Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších
služeb na podporu sociálního začleňování a CS osoby sociálně vyloučené a sociálním
vyloučením ohrožené.
V rámci projektu je možné v souladu s výzvou provést revizi pouze takových standardů
SPOD, které mají návaznost na výkon sociální práce tak, jak je definována zákonem
č. 108/2006 Sb., z tohoto důvodu je nutné upravit popis KA 01 a obsah indikátoru 8 05 00.
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Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.2.1

Odborný garant

109 574,00

106 426,00

V souladu s výzvou je pouze 5 ze 14
Standardů kvality SPOD, proto je pozice
procentuálně krácena o 64% v rámci jejího
zapojení do KA 01, zároveň popis činnosti
pozice odpovídá náplni práce odborného
pracovníka dle tabulky obvyklých mezd,
kráceno zároveň na horní hranici, tj. 254
Kč/h.

1.1.1.3.1

Metodik standardů kvality

82 944,00

46 656,00

V souladu s výzvou je pouze 5 ze 14
Standardů kvality SPOD, proto je pozice
procentuálně krácena, tedy o 64%.

1.1.1.3.3

Mentor individuální
podpory

54 000,00

108 000,00

Časově nadhodnoceno, kráceno o 120h.

1.1.4.2

Pomůcky pro rozvoj
inovativních metod

10 000,00

10 000,00

V popisu položky jsou uvedeny pouze dvě
pomůcky. Částka se tak jeví jako velmi
nadhodnocená.

1.1.6.2.2

Ubytování

8 400,00

0,00

Položka není nijak zdůvodněna.

1.1.1.3.2

Multidisciplinární
pracovník

11 880,00

132 120,00

Kráceno na 367 Kč/hodiny dle tabulky
obvyklých mezd a platů (odborný gestor,
garant).

1.1.1.3.4

Supervizor

75 600,00

86 400,00

V KA 04 je uvedeno, že bude probíhat
skupinová supervize pro 4 SP v rozsahu
min. 48h (48h x 4 = 192h) Kráceno do výše
192h.

1.1.4.5

Tisk letáků

15 000,00

5 000,00

Z popisu není jasné, jaké množství letáků
bude tištěno.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé výdaje
898 752,50
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

102

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007539

Žadatel

Město Moravské Budějovice

Název projektu

Profesionalizace sociální práce zaměstnanců veřejné správy MěÚ
Moravské Budějovice

Celkové
(Kč)

způsobilé

výdaje

1 843 250,00
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Body z věcného hodnocení

61,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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







Provést revizi indikátorů: upravit hodnotu indikátoru 6 25 00 (Účastníci v procesu v zdělávání)
na nulovou hodnotu. Indikátor bude sledován až v průběhu realizace. Dále upravit hodnotu
indikátoru 6 00 00 (Celkový počet účastníků) a to v návaznosti na úpravu celkové CS a popisu
její podpory v jednotlivých KA za dodržení podmínek výzvy (tedy min. 60 % účastníků obdrží
podporu min. 40hod).
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Doplnit CS o kategorie Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti
a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, dále Osoby sociálně vyloučené
a sociálním vyloučením ohrožené, a také CS Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují
sociální, rodinné nebo zdravotní problematice.
Upravit popis K1 týkající se aktualizace standardů, v návaznosti též obsah indikátoru 80 500
(dokument Standardy kvality SPOD bude zaměřen pouze na vybrané standardy). Revize
standardů a metodik týkajících se NRP (náhradní rodinná péče), případně dalších služeb
týkajících se sociální právní ochrany dětí, je možné v projektu podpořit pouze
revizi metodik a standardů vztahujících se výhradně k sociální práci tj. SQ (4,6,8,9,10).

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.3.1

Metodik - K1

110 592,00

62 208,00

V souladu s výzvou je pouze 5 ze 14
Standardů kvality SPOD, proto je pozice
procentuálně krácena, tedy o 64%.

1.1.1.3.2

Supervizor

23 552,00

86 848,00

V souladu s výzvou je pouze 5 ze 14
Standardů kvality SPOD, proto je pozice
procentuálně krácena, tedy o 64% z podílu
K1.

1.1.1.3.3

Multidisciplinární pracovník
K2

19 080,00

124 920,00

Snížení jednotkové ceny z původních 400,Kč/hod na 367,-Kč /hod = tj. horní hranice
pro pozici Odborný gestor/garant (DPP),
která odpovídá náplni práce této pozice.

1.1.1.3.6

Koordinátor propagace
sociální práce

43 200,00

43 200,00

KA (Propagace SP), kterou má tato pozice
zajišťovat, je popsána velmi vágně, bez
jasnější konkretizace a kvantifikace činností.
Položka proto krácena o 50%.

1.1.4.3

Tvorba a tisk letáků

10 000,00

0,00

Položka není vůbec zdůvodněna - bližší
využití, velikost, obsah a počet letáků.

1.1.4.2

Tvorba videospotu

10 000,00

15 000,00

Cena není zdůvodněna, není stanovena
předpokládaná délka spotu a bližší
parametry zpracování.
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1.1.4.3

Dodávka konferencí

20 000,00

10 000,00

Konference není blíže popsána, proto
uznána částka pouze za předpokládané
nezbytné výdaje (např. pronájem) pro
realizaci konference.

1.1.6.2.1

Cestovné

32 400,00

0,00

Absence bližších informací pro potřebnost
tohoto výdaje.

1.1.6.2.2

Ubytování

21 600,00

0,00

Absence bližších informací pro potřebnost
tohoto výdaje.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
1 480 220,00
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě realizace musí
stanovené výběrovou komisí být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

103

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007595

Žadatel

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.

Název projektu

Podpora neformálních pečovatelů v Brně a Brněnské metropolitní
oblasti (BMO)

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 082 437,50

Body z věcného hodnocení

61,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

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



Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Upozornění VK: Indikátor 6 00 00 - v případě započítávání akreditovaného vzdělávání je
nutné přepočítat podporu z vyučovacích hodin (45 min) na hodiny šedesátiminutové.
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Položka

Popis položky

1.1.1.2.2

Specialista realizace KA
1

1.1.1.2.3

Specialista realizace KA
2

1.1.1.2.4

Specialista realizace KA
3

1.1.1.2.5

Specialista realizace KA
4

Krácení

36 213,50

50 698,90

36 213,50

36 213,50

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

233 461,50

Specialista realizace náplní práce odpovídá
vymezení odborného pracovníka dle tabulky
obvyklých cen a mezd, kráceno na horní
hranici - 254 Kč/h.

326 846,10

Specialista realizace náplní práce odpovídá
vymezení odborného pracovníka dle tabulky
obvyklých cen a mezd, kráceno na horní
hranici - 254 Kč/h.

233 461,50

Specialista realizace náplní práce odpovídá
vymezení odborného pracovníka dle tabulky
obvyklých cen a mezd, kráceno na horní
hranici - 254 Kč/h.

233 461,50

Specialista realizace náplní práce odpovídá
vymezení odborného pracovníka dle tabulky
obvyklých cen a mezd, kráceno na horní
hranici - 254 Kč/h.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 883 263,25
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

104

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007642

Žadatel

Diakonie ČCE - středisko Vsetín

Název projektu

Cesty ke kvalitě

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 421 170,00

Body z věcného hodnocení

61,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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





Upravit popis CS - Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách. Jednotlivé cílové
skupiny nejsou jasně rozlišeny. Jedná se o formální úpravu textu.
Akreditované kurzy musí mít akreditaci MPSV. Nebo se musí jednat o sebezkušenostní kurz
dle podmínek výzvy. Dlouhodobý kurz výcvikového charakteru, který nesplňuje uvedené
podmínky nelze realizovat.
Revidovat hodnotu indikátoru 6 00 00 s ohledem na popis cílové skupiny sociální pracovníci
a pracovníci v sociálních službách a jejich zapojení do KA 3.
Hodnota indikátoru 6 70 01 uvést "0". Sleduje se v průběhu realizace projektu.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.4.5

Grafický návrh a tisk
brožury

180 000,00

60 000,00

Nezdůvodněný a nespecifikovaný počet 20 000 ks.
Kráceno na počet tj. 5 000 ks x 12 Kč = 60 000 Kč.

1.1.4.4

Zajištění a organizace
zahraničních studijních
cest

98 000,00

Část položky obsahuje NN: vyhledání a nakontaktování
vhodných zahraničních subjektů, zorganizování cest,
doprovod a komunikace při studijních cestách. Jedná
se o činnosti spojené s organizačním zabezpečením
aktivit projektu. Položka krácena o nepřímé náklady.

135 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 058 920,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě
stanovené výběrovou komisí
realizace musí být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

105

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007610

Žadatel

bfz o.p.s.

Název projektu

Zvyšování kvality v sociálních službách

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 576 693,75

Body z věcného hodnocení

60,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6

149

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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




Provést revizi indikátorů: popis indikátoru 6 00 00 - nelze do podpory započítat vytvoření plánu
vzdělávání; v popisu je nutné uvést do souladu počty osob, které překročí bagatelní podporu.
Hodnota je stanovena na 45, dle slovního popisu je 44.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Odstranit z projektu KA Workshop v Německu.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.2.01

auditor
Centrum služeb
- odborné
soc.poradenství

13 360,00

33 400,00

Služba má úvazkovou kapacitu SP a PSS pod
3,0, počet hodin vstupního auditu snížen na 35
a výstupního na 15 hodin.

1.1.1.2.02

Auditor Centrum služeb
- pečovatelská
služby

6 680,00

40 080,00

Na základě posouzení úvazkové kapacity služby
a počtu zapojených osob snížen počet hodin
vstupního auditu na 45 a výstupního na 15
hodin.

1.1.1.2.03

auditor Centrum služeb
- odlehčovací
služba

13 660,00

33 100,00

Služba má úvazkovou kapacitu pod 3,0, počet
hodin vstupního auditu snížen na 35
a výstupního na 15 hodin.

1.1.1.2.04

Auditor Obrnické
centrum NZDM

40 080,00

Na základě posouzení úvazkové kapacity služby
a počtu zapojených osob snížen počet hodin
vstupního auditu na 45 a výstupního na 15
hodin.

1.1.1.2.05

Auditor Obrnické
centrum - SAS

6 680,00

40 080,00

Na základě posouzení úvazkové kapacity služby
a počtu zapojených osob snížen počet hodin
vstupního auditu na 45 a výstupního na 15
hodin.

1.1.1.2.06

Auditor Obrnické
centrum odborné
soc.poradenství

13 660,00

33 100,00

Služba má úvazkovou kapacitu pod 3,0, počet
hodin vstupního auditu snížen na 35
a výstupního na 15 hodin.

1.1.1.2.07

Auditor Obrnické
centrum Terénní
programy

13 660,00

33 100,00

Služba má úvazkovou kapacitu pod 3,0, počet
hodin vstupního auditu snížen na 35
a výstupního na 15 hodin.

1.1.1.2.08

Auditor - K
srdci klíč Azylový dům
pro muže

6 680,00

40 080,00

Na základě posouzení úvazkové kapacity služby
a počtu zapojených osob snížen počet hodin
vstupního auditu na 45 a výstupního na
15 hodin.

1.1.1.2.09

Auditor - K
srdci klíč - Dům
na půl cesty

40 080,00

Na základě posouzení úvazkové kapacity služby
a počtu zapojených osob snížen počet hodin
vstupního auditu na 45 a výstupního na 15
hodin.

6 680,00

6 680,00
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1.1.1.2.10

Auditor - K
srdci klíč Noclehárna v
Mostě

13 660,00

33 100,00

Služba má úvazkovou kapacitu pod 3,0, počet
hodin vstupního auditu snížen na 35
a výstupního na 15 hodin.

1.1.1.2.11

Auditor - K
srdci klíč Noclehárna v
Chomutově

13 660,00

33 100,00

Služba má úvazkovou kapacitu pod 3,0, počet
hodin vstupního auditu snížen na 35
a výstupního na 15 hodin.

1.1.1.3.15

zahraniční
expert

17 964,00

0,00

Vyřazení celé KA Workshop v Německu z
projektu. Aktivita je popsána velmi obecně, je
obsahově naddimenzovaná oproti jejímu
časovému plánu, není popsáno, co je cílem této
aktivity a jaký hlubší prospěch bude mít pro
jednotlivé CS.

1.1.4.8

catering v
zahraničí

10 400,00

0,00

Viz. zdůvodnění u položky 1.1.1.3.15.

1.1.3.2.4.5

nájem prostor a
techniky zahr.

3 000,00

0,00

Viz. zdůvodnění u položky 1.1.1.3.15.

1.1.4.3

cestovné
zahraničí
účastníci

14 920,00

0,00

Viz. zdůvodnění u položky 1.1.1.3.15.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 375 013,75
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

106

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007735

Žadatel

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.

Název projektu

Zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 021 250,00

Body z věcného hodnocení

60,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

NE
členů

/

6
Pro

Proti

151

Zdrželo se

6

0

0

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






Do projektové žádosti bude doplněna cílová skupina Poskytovatelé a zadavatelé sociálních
služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování.
Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách je možné pouze ve
vzdělávacích kurzech akreditovaných MPSV.
Do projektové žádosti bude do doplňkových informací uvedeno veřejná podpora "Ano".
Procesní a personální audit/analýza se bude týkat pouze poskytovaných sociálních služeb
a rozvoje jejich kvality.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.1.1

metodik

240 000,00

240 000,00

Nedostatečně podložená výše úvazku, krácení
úvazku na polovinu.

1.1.1.1.2

koordinátor
vzdělávání

288 000,00

192 000,00

Pozice obsahuje z větší části činnosti, které
spadají do NN. Krácení položky na 0,2 úvazku.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 252 350,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě
stanovené výběrovou komisí
realizace musí být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

107

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007643

Žadatel

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Název projektu

Budování a implementace systému kvality v Sociálních službách Vsetín,
p.o.

Celkové
(Kč)

způsobilé

výdaje

Body z věcného hodnocení

9 478 025,00
60,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

152

Počet přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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





Provést revizi indikátorů.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Není vyplněna inovativnost řešení a šíření výstupů.
Do sloupce "Měrná jednotka - individuální" v rozpočtu je třeba doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice zařazené do kapitoly rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.

Položka

1.1.1.1.1

1.1.1.1.3

Popis položky

Odborný garant/-ka

Etický poradce

Krácení

432 000,00

648 000,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

864 000,00

Z popisu realizačního týmu a popisu klíčových
aktivit nevyplývá nezbytnost 0,75 úvazku na této
pozici. Není podrobně popsán rozsah jednotlivých
výstupů činnosti pracovníka. Není jednoznačně
zdůvodněno, proč vytvoření výstupů vyžaduje dobu
24 měsíců. Krácení na 0,5 úvazku. Zachycení v
rozpočtu: sazba 36.000 Kč x 24 měsíců = 864.000
Kč zůstatek na položce

648 000,00

Z popisu realizačního týmu a popisu klíčových
aktivit nevyplývá nezbytnost 1,0 úvazku na této
pozici. Není podrobně popsán rozsah jednotlivých
výstupů činnosti pracovníka. Není jednoznačně
zdůvodněno, proč vytvoření výstupů vyžaduje dobu
24 měsíců. Krácení na 0,5 úvazku. Zachycení v
rozpočtu: sazba 27.000 x 24 měsíců = 648.000 Kč
zůstatek na položce

1.1.1.1.4

Procesní manažer/-ka

636 000,00

636 000,00

Z popisu realizačního týmu a popisu klíčových
aktivit nevyplývá nezbytnost 1,0 úvazku na této
pozici. Není podrobně popsán rozsah jednotlivých
výstupů činnosti pracovníka. Není jednoznačně
zdůvodněno, proč vytvoření výstupů vyžaduje dobu
24 měsíců. Krácení na 0,5 úvazku. Zachycení
v rozpočtu: sazba 26.500 Kč x 24 měsíců = 636.000
Kč zůstatek na položce

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík SW
pro realizační tým (cena
vč. DPH)

7 500,00

15 000,00

Vzhledem ke krácení úvazků v přímých nákladech
na celkem 2,5 úvazku snížen počet jednotek
z požadovaných 3,75 na 2,5 kusu.

1.1.3.2.2.1

Notebook vč. OS pro
realizační tým (cena vč.
DPH)

20 000,00

40 000,00

Vzhledem ke krácení úvazků v přímých nákladech
na celkem 2,5 úvazku snížen počet jednotek
z požadovaných 3,75 na 2,5 kusu.

1.1.4.13

Odborné poradenské
služby - etika (vč. DPH)

60 000,00

120 000,00

Není dostatečně doloženo, že se jedná
o jednotkovou cenu obvyklou. Kráceno
z požadovaných 1.500 Kč na 1.000 Kč/hodina,
plánováno 120 hodin. Zůstatek 120.000 Kč.
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1.1.4.14

Odborné poradenské
služby procesy a kvalita SSL
(vč. DPH)

60 000,00

120 000,00

Není dostatečně doloženo, že se jedná
o jednotkovou cenu obvyklou. Kráceno
z požadovaných 1.500 Kč na 1.000 Kč/hodina,
plánováno 120 hodin. Zůstatek 120.000 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
7 148 650,00
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě realizace musí
stanovené výběrovou komisí být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

108

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007673

Žadatel

ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Název projektu

SPOLUPRÁCE
=
EFEKTIVNĚJŠÍ
POMOC
RODINĚ,
ZKVALITŇOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PŘÍHRANIČNÍCH
REGIONECH JIH. KRAJE

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 177 638,75

Body z věcného hodnocení

60,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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





Provést revizi indikátorů: doplnit komentář indikátoru 6 00 00 - z popisu nelze určit, zda je
správně stanovena cílová hodnota indikátoru. Indikátor 8 05 00 - nezapočítány auditní zprávy.
Započítat.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
KA 1- 4: doplnit popis, aby bylo zřejmé kdo, kam a na jak dlouho pojede.
1.1.1.3.3 a 1.1.1.3.5 - rozklíčovat na jednotlivé pozice (odborný pracovník, expert, specialista)
jelikož mají tyto pozice různé limity max. odměn v cenách obvyklých).
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Nevyplněna VP na začátku žádosti, třeba doplnit.

Položka

Popis
položky

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

1.1.3.2.1.2

antivirus

275,00

0,00

Není nezbytné pro projekt.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 177 295,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě
stanovené výběrovou komisí
realizace musí být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

109

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007632

Žadatel

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

Název projektu

Podpora multidisciplinarity a kvality sociálních služeb převážně
v MSK

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 770 850,00

Body z věcného hodnocení

58,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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




Provést revizi indikátoru 6 00 00 vzhledem k rozdílným informacím uváděným v samotné
žádosti a v jejich přílohách.
Upravit předpokládané datum ukončení projektu na 30. 9. 2020.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).

Položka

Popis položky

Zůstatek na
položce

Krácení

155

Odůvodnění

Odborný garant

1.1.1.1.1

1.1.1.1.2

321 600,00

Odborný konzultant

1.1.1.2.2

321 600,00

Odborný lektor

155 000,00

643 200,00

Nadhodnocený úvazek vzhledem
k pracovní náplni, době realizace
projektu a složení realizačního týmu,
kráceno z 0,6 na 0,4.

321 600,00

Nadhodnocený úvazek vzhledem
k pracovní náplni, době realizace
projektu a složení realizačního týmu,
kráceno z 0,4 na 0,2.

782 500,00

Navýšení jednotkové sazby nad rámec
limitů OPZ není dostatečně zdůvodněné,
kráceno z jednotkové ceny 750 Kč/h na
626 Kč/h.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 773 100,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě
stanovené výběrovou komisí
realizace musí být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

110

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007692

Žadatel

Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace

Název projektu

Zavádění procesů rozvoje
poskytovaných CSS Poruba

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

878 830,00

Body z věcného hodnocení

58,75

kvality

do

sociálních

služeb

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

156

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


Provést revizi indikátoru 8 05 00 vzhledem k výstupům klíčové aktivity KA01 Podpora kvality
a standardizace služeb sociální péče a sociální prevence.

Položka

Popis položky

KA01 - Notebook - pro
potřeby personálu na
1.1.3.2.2.01
azylových domech
(uplatnění standardu č. 6)

1.1.3.2.2.02

KA02 - Zabezpečení
azylových domů

Krácení

34 000,00

70 000,00

Zůstatek na položce

Odůvodnění

0,00

Vyřazení celé položky, jedná se
o nákup vybavení pro běžnou
činnost, nezbytnost notebooků
pro uvedený standard není
doložena.

0,00

Vyřazení celé položky, jedná se
o nákup vybavení pro běžnou
činnost, není doložena vazba na
aktivity podporované výzvou.

0,00

Vyřazení celé položky, jedná se
o nákup vybavení pro běžnou
činnost, není prokázán vliv
pomůcek na zvyšování kvality.

0,00

Vyřazení celé položky, jedná se
o nákup vybavení pro běžnou
činnost, není prokázán vliv
pomůcek na zvyšování kvality.

0,00

Vyřazení celé položky, jedná se
o nákup vybavení pro běžnou
činnost, není prokázán vliv
pomůcek na zvyšování kvality.

1.1.3.2.2.03

KA03 - Toaletní křeslo

1.1.3.2.2.04

KA03 - Nástavec na WC
s madly

1.1.3.2.2.05

KA03 - Mechanický
invalidní vozík

1.1.3.2.2.06

KA03 - Chodítko
čtyřkolové

3 500,00

0,00

Vyřazení celé položky, jedná se
o nákup vybavení pro běžnou
činnost, není prokázán vliv
pomůcek na zvyšování kvality.

1.1.3.2.2.07

KA03 - Chodítko
čtyřbodové

2 000,00

0,00

Vyřazení celé položky, jedná se
o nákup vybavení pro běžnou
činnost, není prokázán vliv
pomůcek na zvyšování kvality.

1.1.3.2.2.08

KA03 - Sedátko na vanu

2 400,00

0,00

Vyřazení celé položky, jedná se
o nákup vybavení pro běžnou
činnost, není prokázán vliv
pomůcek na zvyšování kvality.

1.1.3.2.2.14

KA04 - Notebook - pro
potřeby vzdělávání

17 000,00

0,00

Vyřazení celé položky, vybavení
lektora technikou je zahrnuto
v ceně kurzovného.

1.1.3.2.2.15

KA04 - USB

2 000,00

0,00

Vyřazení celé položky, vybavení
lektora technikou je zahrnuto
v ceně kurzovného.

1.1.4.01

KA01 - Revize standardů
kvality - služby sociální
péče

48 000,00

Snížení sazby na 800 Kč/hod., tj.
na úroveň ceny za stejnou
činnost, jaká je v položce
1.1.4.02.

2 300,00

2 000,00

10 000,00

6 000,00
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KA02 - Revize
zabezpečovacího
systému (2x za 2 roky)

1.1.4.06

1.1.4.07

KA04 - Základní kurz
bazální stimulace

1.1.4.12

KA04 - Nakládání se
zdravotnickým
materiálem

21 000,00

9 900,00

28 800,00

0,00

Vyřazení celé položky, jedná se
o nákup vybavení pro běžnou
činnost, není doložena vazba na
aktivity podporované výzvou.

60 000,00

Snížení jednotkové ceny na 4 000
Kč/kurz, což odpovídá obvyklým
cenám, např. http://www.bazalnistimulace.cz/nabidka/kurzy/zakla
dni-kurz/.

0,00

Vyřazení celé položky, jedná se
o nákup vybavení pro běžnou
činnost, není doložena vazba na
zvyšování kvality sociálních
služeb a sociální práce.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé výdaje
580 965,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě
stanovené výběrovou komisí
realizace musí být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

111

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007582

Žadatel

Město Pohořelice

Název projektu

Profesionalizace sociální práce zaměstnanců veřejné správy MěÚ
Pohořelice

Celkové
(Kč)

způsobilé

výdaje

Body z věcného hodnocení

1 471 875,00
57,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

158

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









Provést revizi indikátorů: upravit hodnotu indikátoru 6 25 00 (Účastníci v procesu v zdělávání)
na nulovou hodnotu. Indikátor bude sledován až v průběhu realizace. Dále upravit hodnotu
indikátoru 6 00 00 (Celkový počet účastníků) a to v návaznosti na úpravě celkové CS a popisu
její podpory v jednotlivých KA za dodržení podmínek výzvy (tedy min. 60 % účastníků obdrží
podporu min. 40hod).
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Doplnit CS o kategorie Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti
a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, dále Osoby sociálně vyloučené
a sociálním vyloučením ohrožené, a též Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální,
rodinné nebo zdravotní problematice.
Upravit popis K1 týkající se aktualizace standardů, a v návaznosti též obsah indikátoru
8 05 00 (dokument Standardy kvality SPOD bude zaměřen na vybrané standardy). Revize
standardů a metodik týkajících se NRP (náhradní rodinná péče), případně dalších služeb
týkajících se sociální právní ochrany dětí, je možné v projektu podpořit pouze
revizi metodik a standardů vztahujících se výhradně k sociální práci tj. SQ (4,6,8,9,10).
Upravit datum ukončení realizace, správné datum je 29. 2. 2020.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.3.2

Supervizor

36 800,00

73 600,00

Činnost supervizora je přiřazena ke KA1-KA3,
nicméně v popisu obsahu KA1 jeho činnost není
zdůvodněna a zcela jasně vymezena. Návrh krácení
o 1/3 celkových nákladů na tuto pozici.

1.1.1.3.1

Metodik

82 944,00

46 656,00

V souladu s výzvou je pouze 5 ze 14 Standardů
kvality SPOD, proto je pozice procentuálně krácena,
tedy o 64%.

1.1.1.3.3

Multidisciplinární
pracovník - K2

19 080,00

124 920,00

Snížení jednotkové ceny, původně 400,-kč / hod, na
367,-Kč - tj. horní hranice u pozice Odborný
gestor/garant (DPP), která odpovídá náplni práce
toto pozice.

1.1.6.2.1

Cestovné

18 000,00

0,00

Výše nákladu není zdůvodněna.

1.1.6.2.2

Ubytování

10 500,00

0,00

Výše nákladu není zdůvodněna.

1.1.1.3.6

Koordinátor
propagace
sociální práce K5

43 200,00

43 200,00

Není dostatečně zdůvodněn rozsah hodin
koordinátora s ohledem na měřitelné výstupy KA5
(2 dodané videospoty, jedna konference), krácení
50% nákladů položky.

1.1.3.2.2.1

TV do čekárny

7 000,00

0,00

Vyřazení celé položky, výdaj není zdůvodněn a pro
dosažení cílů projektu není efektivní.

1.1.4.2

Tvorba 2
videospotů

20 000,00

30 000,00

Není zdůvodněna jednotková cena, vzhledem
k tomu, že není stanovena předpokládaná délka
spotů a bližší parametry zpracování, nelze
vyhodnotit hospodárnost výdaje. Navrhuji krácení na
15000 Kč za 1 videospot.

1.1.4.3

Dodávka
konferencí

20 000,00

10 000,00

Konference není blíže popsána, proto uznána částka
pouze za předpokládané nezbytné výdaje (např.
pronájem) pro realizaci konference.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.
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Maximální celkové způsobilé
1 149 970,00
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě realizace musí
stanovené výběrovou komisí být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

112

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007702

Žadatel

F POINT z.s.

Název projektu

Profesionalizace sociálních služeb

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 120 000,00

Body z věcného hodnocení

57,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

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








Změnit předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu, nejdříve na 1. 3. 2018.
Odstranit z popisu činností pracovní pozice Kontaktní pracovník pro cílovou skupinu - asistent
nepřímé náklady bez krácení položky.
Odstranit z popisu rozpočtové položky 1.1.3.2.3.1 psací potřeby (nepřímý náklad) bez krácení
položky.
Provést revizi indikátoru 6 00 00 v souvislosti s popisem cílových skupin.
Provést revizi indikátoru 8 05 00 v souvislosti s jeho popisem.
Upozornění VK: V případě revize standardů a metodik týkajících se služeb sociální právní
ochrany dětí, je možné v projektu podpořit pouze revizi metodik a standardů vztahujících se
výhradně k sociální práci tj. SQ (4,6,8,9,10).
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.6.5.1

Vzdělávání - kurzovné

86 400,00

0,00

Přesun do kapitoly Nákup služeb na
položku 1.1.4.3., chybně zařazená
položka.

1.1.4.3

Vzdělávání - kurzovné

-86 400,00

86 400,00
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Přesun z kapitoly Přímá podpora cílové
skupiny, z položky 1.1.6.5.1, chybně

zařazená položka.

Odborný pracovník

1.1.1.3.2

26 640,00

Kráceno na cenu obvyklou dle tabulky
obvyklých mezd/platů pro OPZ pro DPP,
tj. na 189 Kč.

45 360,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 086 700,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě
stanovené výběrovou komisí
realizace musí být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

113

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007532

Žadatel

Město Mikulov

Název projektu

Profesionalizace sociální práce zaměstnanců veřejné správy MěÚ
Mikulov

Celkové
(Kč)

způsobilé

výdaje

Body z věcného hodnocení

1 500 750,00
56,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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





Provést revizi indikátorů: upravit hodnotu indikátoru 6 25 00 (Účastníci v procesu vzdělávání)
na nulovou hodnotu. Indikátor bude sledován až v průběhu realizace. Dále upravit hodnotu
indikátoru 6 00 00 (Celkový počet účastníků) a to v návaznosti na úpravu celkové CS a popisu
její podpory v jednotlivých KA za dodržení podmínek výzvy (tedy min. 60 % účastníků obdrží
podporu min. 40 hod).
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Doplnit CS o kategorie Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti
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a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, dále Osoby sociálně vyloučené/sociálním
vyloučením ohrožené, a též Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné
nebo zdravotní problematice.
Upravit popis KA 01 týkající se aktualizace standardů, a v návaznosti též obsah indikátoru
8 05 00 (dokument Standardy kvality SPOD bude zaměřen na vybrané standardy). Revize
standardů a metodik týkajících se NRP (náhradní rodinná péče), případně dalších služeb
týkajících se sociální právní ochrany dětí, je možné v projektu podpořit pouze
revizi metodik a standardů vztahujících se výhradně k sociální práci tj. SQ (4,6,8,9,10).
Upravit datum ukončení realizace, správné datum je 29. 2. 2020.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.3.2

Supervizor

36 800,00

73 600,00

Činnost supervizora je přiřazena ke KA1-KA3,
nicméně v popisu obsahu KA1 jeho činnost není
zdůvodněna a zcela jasně vymezena. Návrh
krácení o 1/3 nákladů na tuto pozici, resp. pro
nezdůvodněnou činnost v K1.

1.1.1.3.1

Metodik - K1

82 944,00

46 656,00

V souladu s výzvou je pouze 5 ze 14 Standardů
kvality OSPOD, proto je pozice procentuálně
krácena, tedy o 64%.

1.1.1.3.3

Multidisciplinární
pracovník K2

19 080,00

124 920,00

Snížení jednotkové ceny z původních 400,-Kč/hod
na 367,-Kč /hod = tj. horní hranice pro pozici
Odborný gestor/garant (DPP), která odpovídá
náplni práce této pozice.

1.1.6.2.1

Cestovné

21 600,00

0,00

Absence bližších informací pro potřebnost tohoto
výdaje.

1.1.1.3.6

Koordinátor
propagace
sociální práce

43 200,00

43 200,00

Není dostatečně zdůvodněn rozsah hodin
koordinátora s ohledem na měřitelné výstupy KA5
(2 dodané videospoty, jedna konference). Návrh
krácení na 50% nákladů položky.

1.1.3.2.1

TV do čekárny

7 000,00

0,00

Vyřazení celé položky, výdaj není zdůvodněn a pro
dosažení cílů projektu není efektivní.

1.1.4.2

Tvorba 2
videospotů

20 000,00

30 000,00

Není zdůvodněna jednotková cena, vzhledem
k tomu, že není stanovena předpokládaná délka
spotů a bližší parametry zpracování, nelze
vyhodnotit hospodárnost výdaje. Návrh na uvedené
krácení,resp. ponechány náklady ve výši 15.000 za
1 videospot.

1.1.4.3

Dodávka
konferencí

20 000,00

10 000,00

Konference není blíže popsána, proto uznána
částka pouze za předpokládané nezbytné výdaje
(např.pronájem) pro realizaci konference.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
1 187 470,00
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě realizace musí
stanovené výběrovou komisí být splněny výše uvedené podmínky.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

114

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007558

Žadatel

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

Název projektu

Nebojte se, to zvládnem

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 212 300,00

Body z věcného hodnocení

56,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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



Upravit popis klíčových aktivit s ohledem na krácení jednotlivých činností, u kterých nebyl
dostatečně prokázán zájem ze strany CS nebo její přínos: zahraniční exkurze, trénování
osamostatňování - nácvik v tréninkovém bytě.
V případě podpory cílové skupiny prostřednictvím kurzů, je možné realizovat pouze
akreditované kurzy MPSV.
Zůstatek
na položce

Odůvodnění

381 072,00

381 072,00

Položka krácena. Snížení úvazku z 0,8 na 0,4, což
odpovídá plánovanému rozsahu činností. Část
pracovní agendy zároveň spadá do nepřímých
nákladů.

Zajištění programu pro
osoby s mentálním
postižením v době aktivit
jejich pečovatelů (DPP3)

27 000,00

0,00

Vyřazení celé položky z důvodu vyřazení činností,
u kterých není prokázán přínos pro CS.

1.1.1.3.4

Zajištění cvičných pobytů

40 500,00

0,00

Není prokázán zájem CS o aktivitu cvičný byt,
aktivita je nedostatečně specifikována, neefektivní
výdaj.

1.1.2.1

Zahraniční cesty místního
personálu

17 550,00

0,00

Vyřazení celé kapitoly, v plánovaném rozsahu
nemá pro CS přínos, jedná se o neefektivní výdaj.

1.1.3.2.2.3

Nákup nábytku - úložný
systém

12 000,00

0,00

Není prokázán zájem CS o aktivitu cvičný byt,
aktivita je nedostatečně specifikována, neefektivní
výdaj.

Položka

Popis položky

1.1.1.1.1

Koordinátorka projektu sociální pracovnice

1.1.1.3.3

Krácení
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1.1.3.2.2.4

Nákup válendy s úložným
prostorem

12 000,00

0,00

Není prokázán zájem CS o aktivitu cvičný byt,
aktivita je nedostatečně specifikována, neefektivní
výdaj.

1.1.3.2.2.5

Nákup jídelního stolu

3 000,00

0,00

Není prokázán zájem CS o aktivitu cvičný byt,
aktivita je nedostatečně specifikována, neefektivní
výdaj.

1.1.3.2.2.6

Nákup židlí pro osoby se
sníženou pohyblivostí

5 000,00

0,00

Není prokázán zájem CS o aktivitu cvičný byt,
aktivita je nedostatečně specifikována, neefektivní
výdaj.

1.1.3.2.2.7

Nákup lednice

6 000,00

0,00

Není prokázán zájem CS o aktivitu cvičný byt,
aktivita je nedostatečně specifikována, neefektivní
výdaj.

1.1.3.2.3.1

Nákup materiálu na výrobu
drobných keramických
upomínkových předmětů

4 000,00

0,00

Vyřazení celé položky, svou povahou patří do
nepřímých nákladů, nejedná se o propagaci
sociální práce.

1.1.3.2.3.5

Nákup nádobí a drobného
kuchyńského náčiní

2 000,00

0,00

Není prokázán zájem CS o aktivitu cvičný byt,
aktivita je nedostatečně specifikována, neefektivní
výdaj.

1.1.4.01

Výroba a tisk letáků

2 000,00

0,00

Vyřazení celé položky, svou povahou patří do
nepřímých nákladů

1.1.4.02

Výroba a tisk vizitek

1 500,00

0,00

Vyřazení celé položky, svou povahou patří do
nepřímých nákladů.

1.1.4.10

Tlumočnické služby

16 000,00

4 000,00

Snížení počtu hodin na jednodenní seminář se
zahraničním lektorem; význam zahraniční cesty CS
nebyl prokázán, jedná se tedy o snížení
souvisejících výdajů.

1.1.4.11

Tisk a rámování fotografií

10 000,00

0,00

Vyřazení celé položky, svou povahou patří do
nepřímých nákladů, nejedná se o propagaci
sociální práce.

1.1.6.2.3

Jízdné služebními
automobily do zahraničí

28 000,00

0,00

Vyřazení celé kapitoly, v plánovaném rozsahu
nemá pro CS přínos, jedná se o neefektivní výdaj.

1.1.6.2.4

Ubytování v Nizozemí (3
noci)

36 000,00

0,00

Vyřazení celé kapitoly, v plánovaném rozsahu
nemá pro CS přínos, jedná se o neefektivní výdaj.

1.1.6.2.5

Stravné v zahraničí

70 200,00

0,00

Vyřazení celé kapitoly, v plánovaném rozsahu
nemá pro CS přínos, jedná se o neefektivní výdaj.

1.1.3.2.2.1

Nákup mobilního telefonu

3 100,00

3 900,00

Snížení jednotkové ceny na úroveň obvyklých cen,
dále snížení počtu jednotek, aby bylo zohledněno
navržené krácení úvazku RT na celkový počet
úvazku v RT 0,78.

1.1.3.2.2.2

Nákup notebooku

3 740,00

13 260,00

Snížení počtu jednotek na celkový úvazek RT tj.
0,78.

1.1.3.2.4.1

Pronájem prostor pro práci s
cílovou skupinou

60 000,00

0,00

Položka chybně zařazena. Bude přeřazena do
kapitoly 1.1.4 Nákup služeb.

1.1.4.13

Pronájem prostor pro práci s
cílovou skupinou

-60 000,00

60 000,00

Nově vzniklá položka. Přeřazena z kap. 1.1.3.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.
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Maximální celkové způsobilé výdaje
1 361 472,50
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě
stanovené výběrovou komisí
realizace musí být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

115

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007614

Žadatel

Slezská diakonie

Název projektu

Procesní a metodické řízení Slezské diakonie

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 965 000,00

Body z věcného hodnocení

56,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

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



Provést revizi indikátoru 6 00 00 - není jasný výpočet jeho hodnoty, který musí respektovat
podmínky výzvy.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.1.1

Metodik kvality

259 200,00

604 800,00

Snížení úvazku na 0,7 (z 1,0), který je
dostatečný vzhledem k pracovní náplni
dané pozice v projektu, věcně se překrývá
s dalšími metodiky v projektu (srovnání
výše úvazku s ostatními pozicemi
metodiků v projektu na 0,6 + 0,1 jejich
odborné vedení a metodický dohled).

1.1.1.1.2

Metodik I.

172 800,00

518 400,00

Snížení úvazku na 0,6 (z 0,8), který je
dostatečný vzhledem k pracovní náplní
dané pozice v projektu, některé činnosti se
překrývají s ostatními pozicemi v projektu.
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1.1.1.1.3

Metodik II.

172 800,00

518 400,00

Snížení úvazku na 0,6 (z 0,8), který je
dostatečný vzhledem k pracovní náplní
dané pozice v projektu, některé činnosti se
překrývají s ostatními pozicemi v projektu.

1.1.1.1.4

Evaluátor

259 200,00

432 000,00

Snížení úvazku na 0,5 (z 0,8), který je
dostatečný vzhledem k pracovní náplni
dané pozice v projektu.

1.1.3.2.2.1

Notebook

8 500,00

49 300,00

Krácení vzhledem k celkovému úvazku RT
2,9 v projektu.

1.1.3.2.2.2

Mobilní telefon

17 000,00

0,00

Neodůvodněná položka, není prokázána
nezbytnost pro spolupráci s CS nebo
vazba s výstupy projektu.

1.1.3.2.2.3

Multifunkční zařízení

14 600,00

0,00

Neodůvodněná položka, není prokázána
nezbytnost pro spolupráci s CS nebo
vazba s výstupy projektu, zároveň je tisk
závěrečné zprávy uveden v nákupu
služeb.

1.1.3.2.3.1.

Nákup odborných
publikací

15 000,00

0,00

Položka nemá vazbu na žádnou z
klíčových aktivit, neodůvodněná položka.

1.1.4.1

Konzultant (časová
dotace 1 konzultace = 25
hodin)

56 000,00

84 000,00

Snížení časové dotace na jednu
konzultaci na 15 hodin (5 hodin příprava,
8 hodin konzultace, 2 hodiny zápis) x 20
konzultací z důvodu nadhodnocené doby
pro přípravu a zápis.

1.1.4.7.

Závěrečná zpráva - tisk

25 000,00

0,00

Vyřazení celé položky, se závěrečnou
zprávou nebude v rámci projektu
pracováno, CS může být poskytnuta
v elektronické podobě.

1.1.4.2

Interní kurz SD - Kontakt
a dialog (KA 2C, KA 3C)

15 000,00

0,00

Způsobilými výdaji nejsou výdaje na
nákup lektorských služeb/školení/kurzů,
na které má příjemce či partner platnou
akreditaci.

1.1.4.3

Interní kurz SD - Model
CARe (KA 2C)

90 000,00

0,00

Způsobilými výdaji nejsou výdaje na
nákup lektorských služeb/školení/kurzů,
na které má příjemce či partner platnou
akreditaci.

1.1.1.

Interní kurz SD - Kontakt
a dialog (KA 2C, KA 3C)

-15 000,00

15 000,00

Převod položky 1.1.4.2 do kapitoly Osobní
náklady.

1.1.1.

Interní kurz SD - Model
CARe (KA 2C)

-90 000,00

90 000,00

Převod položky 1.1.4.3 do kapitoly Osobní
náklady.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 714 875,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě
stanovené výběrovou komisí
realizace musí být splněny výše uvedené podmínky.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

116

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007625

Žadatel

Domov ve Zboží, příspěvková organizace

Název projektu

Zlepšení poskytování sociálních služeb v kraji Vysočina

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 011 525,00

Body z věcného hodnocení

56,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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






Písemně doložit potvrzení zájmu o spolupráci v projektu od 2 zahraničních subjektů: Domov
sociálnych služieb Žehra - Hodkovce (Slovensko), GBS (Německo). V textu žádosti nenazývat
zahraniční organizace partnery, nýbrž spolupracující organizace nebo jiným vhodným
označením - opravit.
Upravit komentář k indikátoru 6 00 00, do podpory není započtena účast cílové skupiny v
supervizích a na zahraniční stáži. Indikátor 6 70 01 stanovit na 0.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li to v projektu relevantní).
Doplnit CS Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších
služeb na podporu sociálního začleňování.

Položka

Popis
položky

1.1.1.3.7

Odborný
konzultant/-ka
příjemce

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

99 800,00

0,00

Popis pracovní náplně odborného
konzultanta se překrývá s popisem
pracovních náplní dalších odborných
konzultantů, resp. pracovníků v projektovém
týmu. Nejsou jasně oddělené role
jednotlivých odborných konzultantů.

1.1.3.2.2.12

Digitální
fotoaparát pro
CS
(příjemce)

3 100,00

0,00

Není dostatečně zdůvodněna nezbytnost
nákupu digitálního fotoaparátu. Kráceno pro
neefektivnost.

1.1.3.2.2.13

Digitální
videokamera
pro CS
(příjemce)

8 500,00

0,00

Není dostatečně zdůvodněna nezbytnost
nákupu digitálního fotoaparátu. Kráceno pro
neefektivnost.
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 872 275,00
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě
stanovené výběrovou komisí
realizace musí být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

117

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007634

Žadatel

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

Název projektu

Vraťme pečujícím jejich péči

Celkové
(Kč)

způsobilé

výdaje

Body z věcného hodnocení

3 567 025,00
55,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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


Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.1.1

Odborný garant

297 480,00

506 520,00

Z popisu náplně práce nevyplývají spec.
požadavky, proto sazba snížena na max. výši pro
pozici Sociální pracovník.

112 560,00

Rozsah 0,2 úvazku evaluátora neodpovídá rozsahu
výstupů jeho činnosti v popisu KA a v popisu
vytvořených dokumentů v komentáři k indikátoru
85000. Úvazek krácen na 0,1 po dobu 24 měsíců.

1.1.1.1.2

Evaluátor

112 560,00
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1.1.1.2.1

Odborný lektor sebezkušenostní
setkání

44 640,00

Odborný lektor akreditovaný
kurz

1.1.1.2.2

29 760,00

225 360,00

Sazba 750 Kč/ hod překračuje limity obvyklých
mezd v OPZ. Argument žadatele není přijatelný,
neboť v tomto případě se jedná o pracovně právní
vztah v rámci dotovaného projektu, nikoliv nákup
služby od dodavatele v rámci obchodních vztahů.
Návrh krácení na 626,- Kč/hod.

150 240,00

Sazba 750 Kč/ hod překračuje limity obvyklých
mezd v OPZ. Argument žadatele není přijatelný,
neboť v tomto případě se jedná o pracovně právní
vztah v rámci dotovaného projektu, nikoliv nákup
služby od dodavatele v rámci obchodních vztahů.
Návrh krácení na 626,- Kč/hod.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
2 961 475,00
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě realizace musí
stanovené výběrovou komisí být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007729

Žadatel

Camphill na soutoku, z.s.

Název projektu

Podpora procesů v sociálních službách v Camphillu

Celkové
(Kč)

způsobilé

výdaje

Body z věcného hodnocení

1 334 185,00
53,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných
náhradníků členů

NE
členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

169

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






Provést revizi indikátoru: navýšit hodnotu indikátoru 60 000 (Celkový počet účastníků) o 3
nově plánované pozice. Neboť tito účastníci obdrží podporu vyšší než 40 hodin, jak vyplývá z
popisu projektu.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní).
Doplnit, zda bude/nebude projekt realizován v režimu VP.
Opravit termín ukončení realizace projektu, správné datum je 29. 2. 2020.
Upřesnit informace týkající se partnerství. Žadatel uvádí v kapitole Doplňkové informace
pozitivní vyjádření, nicméně v kapitole Subjekty projektu informace o partnerství uvedeny
nejsou.

Položka

Popis
položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.3.2.1.1

Software pro
notebook
MS Office

3 120,00

3 380,00

Položka je krácena v souladu s velikostí úvazků členů
realizačního týmu, celková výše úvazku je cca 0,52.

1.1.3.2.2.1

Notebook

6 720,00

7 280,00

Položka je krácena v souladu s velikostí úvazků členů
realizačního týmu, celková výše úvazku je cca 0,52.

1.1.4.2

Vzdělávání
sociálního
pracovníka

16 800,00

19 200,00

Plánovaný je stejný počet hodin jako u položky 1.1.4.3
(Vzdělávání PSS). Není tedy zřejmé, proč je vyšší
jednotková cena. Žadatel tento rozpor nijak
nezdůvodňuje, proto navrženo krácení v souladu
s uvedenou položkou.

1.1.6.2.1

Cestovné a
ubytování
účastníků
vzdělávání

27 000,00

0,00

Žadatel nezdůvodňuje potřebnost této položky, ani
výpočet její hodnoty.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
1 267 135,00
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě realizace musí
stanovené výběrovou komisí být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007535

Žadatel

Domov pro seniory Vrchlabí

Název projektu

Most přes řeku kvality

Celkové
(Kč)

způsobilé

výdaje

3 309 595,00
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Body z věcného hodnocení

52,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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




Redefinovat CS - jasně vymezit, kdo bude v rámci aktivit projektu podpořen, do jakých aktivit
bude zapojen.
Provést revizi indikátoru 6 00 00 – v popisu CS uvést, kdo bude do indikátoru započten.
Provést revizi veřejné zakázky (je-li to v projektu relevantní).

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.2.1

Konzultant/specialista DPČ - víc osob

654 640,00

836 336,00

Snížení počtu hodin práce konzultantů
o 980, není jasné, proč mají konzultační
činnosti vykonávat vždy 2 osoby, a není
uvedeno, kolik osob se má konzultací
účastnit.

1.1.1.2.2

Jiné osobní náklady
(zákonné pojištění apod.) DPČ - konzultanti

10 537,63

13 462,37

Odpovídající snížení počtu jednotek
z důvodu snížení počtu hodin v položce
1.1.1.2.1.

1.1.4.1

Pronájem konzultačních
prostor

5 000,00

5 000,00

Snížení na úroveň obvyklých cen,
plánovaná sazba není doložena (např.
průzkumem trhu), v lokalitě je běžná cena
5 000,- Kč/den (např. dle
https://www.konfi.cz/vrchlabi/)

1.1.1.2.3

Supervizor - DPČ

59 400,00

54 000,00

Na základě průzkumu trhu je jednotková
cena snížena z 2 100 Kč na 1 000 Kč.

6 110,00

Kráceno z důvodu nedostatečného
zdůvodnění využití v rámci práce s CS na
úroveň úvazku zapojeného realizačního
týmu (0,94).

15 980,00

Kráceno z důvodu nedostatečného
zdůvodnění využití v rámci práce s CS na
úroveň úvazku zapojeného realizačního
týmu (0,94).

6 862,00

Kráceno z důvodu nedostatečného
zdůvodnění využití v rámci práce s CS na
úroveň úvazku zapojeného realizačního
týmu (0,94).

27 354,00

Kráceno z důvodu nedostatečného
zdůvodnění využití v rámci práce s CS na
úroveň úvazku zapojeného realizačního
týmu (0,94).

1.1.3.2.1.1

MS Office (pro firmy)

1.1.3.2.2.1

Notebook

1.1.3.2.2.2

Multifunkční zařízení standardní využití

1.1.3.2.2.3

Dataprojektor - (stacionární)

390,00

1 020,00

438,00

1 746,00
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1.1.3.2.2.4

1.1.3.2.2.5

Projekční plátno

Flipchart

222,00

150,00

3 478,00

Kráceno z důvodu nedostatečného
zdůvodnění využití v rámci práce s CS na
úroveň úvazku zapojeného realizačního
týmu (0,94).

2 350,00

Kráceno z důvodu nedostatečného
zdůvodnění využití v rámci práce s CS na
úroveň úvazku zapojeného realizačního
týmu (0,94).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
2 392 665,46
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě realizace musí
stanovené výběrovou komisí být splněny výše uvedené podmínky.
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V.

Přehled projektů doporučených k financování:

č.

Registrační číslo projektu

1.
2.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007714

Název projektu
"HRaní" (harm reduction v prostředí
hazardu)

Žadatel
Společnost Podané ruce
o.p.s.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007615

ZMĚNA

Člověk v tísni, o.p.s.

3.
4.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007658

"Rozvoj sociálních služeb společnosti Mana
na Olomoucku v oblasti kvality a
mezioborové spolupráce"

Společnost Mana, o.p.s.

5.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007616

6.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007570

7.
8.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007630

9.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007612

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007680

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007716

10.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007599

11.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007665

12.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007561

13.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007536

Max. celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
6 698 609,38
6 427 825,00

996 550,00

Podpora neformální péče o lidi s demencí
Navýšení kvality sociálních služeb ve Farní
charitě Beroun

Dementia I.O.V., z.ú.

1 940 331,25

Farní charita Beroun

3 651 830,00

Kvalitní a efektivní sociální práce v Anabell
Podpora interdisciplinární spolupráce
sociálně právní ochrany dětí na Jesenicku

Centrum Anabell, z. ú.

1 174 770,00

Město Jeseník

1 100 043,75

Kvalita Péče o duševní zdraví
ROZMACH (rozvoj, metodika,
akceschopnost, charakter)

Péče o duševní zdraví, z.s.
Centrum pro integraci
cizinců, o.p.s.

2 468 720,00

Zavádění interdisciplinární spolupráce v
Moravskoslezském kraji, etablování
metodického postupu do portfolia
vzdělávání pracovníků SPOD
RATOLEST BRNO - kvalita v sociálních
službách
Podpora zkvalitňování sociálních služeb
poskytovatele

PAHOP - podpora procesů ve službách
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Akademický ústav Karviná,
z.ú.
RATOLEST BRNO, z.s.
Centrum sociálních služeb
Ostrava, o.p.s.
PAHOP, Zdravotní ústav
paliativní a hospicové péče,
z.ú.

1 258 960,00

716 223,38
1 543 462,50
1 357 325,00

1 562 146,25

14.

15.
16.

Podpora neformálních pečovatelů
pečujících o osoby s Alzeimerovou nemocí

Meridiem o.p.s.

8 291 188,13

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007609

Sluníčko pro seniory

Domov Sluníčko, OstravaVítkovice, příspěvková
organizace

2 664 815,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007671

SPOLUPRÁCE

Agentura Osmý den, o.p.s.

3 674 023,75

Vytvoření nabídky následných sociálních
služeb pro osoby po získaném poškození
mozku, cévní mozkové příhodě a rozvoj
metod sociální práce pro tuto cílovou
skupinu
Rozvoj kvality sociálních služeb Oblastní
charity Hradec Králové

CEDR Pardubice o.p.s.
Oblastní charita Hradec
Králové

2 762 540,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007549

Podpora procesů ve službách a podpora
rozvoje sociální práce v DSS Litvínov

Domovy sociálních služeb
Litvínov, příspěvková
organizace

1 267 259,70

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007564

Zavedení metody reminiscence jako
nástroje prevence sociálního vyloučení
osamělých seniorů

Centrum pro rodinu a sociální
péči

1 677 476,56

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007736

17.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007685

18.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007506

19.

20.

21.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007696

Sociální služby odborně

22.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007649

23.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007651

24.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007602

25.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007684

26.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007559

Nové výzvy pro streetwork
Metodická podpora při etablování
interdisciplinární spolupráce
Systémová podpora kvality sociálních
služeb
Zvýšení kvality a další rozvoj NZDM
Hořovice
Rozvoj a kvalita v sociálních službách
Arkadie, o.p.s.
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2 590 525,00

Asociace poskytovatelů
sociálních služeb České
republiky, z. s.
Česká asociace streetwork,
z.s.

10 093 865,00

Cochem.cz, z.s.

1 375 919,00

SKP-CENTRUM, o.p.s.

1 588 350,00

Farní charita Starý Knín

1 524 806,25

Arkadie, o.p.s.

2 553 925,00

4 234 295,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007656

Pečovatelská služba - příležitost pro život
doma II

Institut sociální práce, z.s.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007731

Rozvoj kvality služeb - Renadi GO

RENADI, o.p.s.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007537

Třemi kroky ke zkvalitnění služeb

CEMA Žamberk, z.ú.

30.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007635

Rozvoj sociální práce u sociálních
pracovníků působících na Úřadu práce v
Moravskoslezském kraji

31.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007640

32.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007710

33.
34.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007584

35.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007723

27.
28.
29.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007597

36.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007573

37.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007600

38.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007605

Rozvoj sociálního zemědělství v ČR II
Podpora neformálních pečovatelů na
Třinecku a Jablunkovsku
Podpora kvality terénního programu v
Královéhradeckém kraji
Lepší JITRO pro všechny II
Kvalita především - komplexní evaluace a
podpora rozvoje kvality v IQ Roma servis

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje
lidských zdrojů
Centrum pro komunitní Práci
Jižní Čechy

39.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007725

40.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007547

41.
42.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007563

Zkvalitnění sociálních služeb Ledax o.p.s.,
CSS Emausy s.r.o. a Ledax Vysoké Mýto
o.p.s.
Podpora kvality péče pro klienty s
kognitivními poruchami
Rozvoj kompetencí a prohlubování kvality
osobní asistence

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007622

Koordinátor terénní práce v Děčíně
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979 875,00
1 261 422,50

6 073 225,00
2 414 243,75

EDLiT Human o.p.s.

2 101 268,75

Aufori, o.p.s.

1 090 820,00

JITRO Olomouc, o.p.s.

2 711 300,00

IQ Roma servis, z.s.

1 913 098,15

Centrum sociálních služeb
pro seniory Pohoda,
Kvalitní služby v Pohodě
příspěvková organizace
Zvýšení kvality poskytovaných služeb NZDM Akademický ústav Karviná,
OÁZA
z.ú.

Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící

6 063 176,50

Svaz neslyšících a
nedoslýchavých osob v České
republice, z.s.

Ledax o.p.s.
Sociální služby Pačlavice,
příspěvková organizace

Statutární město Děčín

Liga vozíčkářů, z. ú.

737 067,50
1 554 557,50

4 662 928,75

4 503 386,25
1 437 737,50
852 902,50
1 011 000,00

43.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007626

44.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007666

Mezioborová spolupráce při zavádění
Cochemské praxe v regionu Písek a
Milevsko
Raná péče - včasná, systémová a efektivní
služba

Prostor pro sociální práci, z.
s.
Centrum pro dětský sluch
Tamtam, o.p.s.

Farní charita Starý Knín
Farní charita Dvůr Králové
nad Labem

45.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007734

46.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007575

Strategický rozvoj a zvyšování kvality
terénních sociálních služeb FCHSK pro
seniory a osoby se zdravotním postižením
Zvyšování kvality sociálních služeb Farní
charity Dvůr Králové n.L.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007500

Zvýšení kvality formou standardizace služeb
pro osoby se sníženou soběstačností a
vzděláváním odborných pracovníků
Mgr. Zuzana Luňáková

47.

48.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007592

1 704 370,00
2 031 125,00

2 373 000,00
2 720 450,00

869 862,50

DaR - Zkvalitňování služeb pro rodiny s
dětmi v obtížné životní situaci

DaR - Centrum pro dítě a
rodinu, o.p.s., zkratka
společnosti: DaR, o.p.s.

1 189 870,00

589 542,50

49.
50.
51.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007556

Podpora procesů ve službách a podpora
rozvoje sociální práce v DOZP Brtníky, p.o.

Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Brtníky, příspěvková
organizace

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007587

Nebýt na to sami

TUDYTAM, z. s.

1 671 437,50

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007638

ZAHRADA 2000 z. s.

6 073 941,25

52.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007721

Otevřené dialogy v praxi ZAHRADY 2000
Podpora kvality sociálních služeb Diecézní
charity Brno

Diecézní charita Brno

14 986 957,20

53.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007701

54.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007679

55.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007548

Zkvalitnění a rozvoj sociálních služeb v
Sociálně-psychiatrické
Sociálně psychiatrickém centru Fénix, o.p.s. centrum - Fénix, o.p.s.
Mezioborová spolupráce v oblasti péče o
lidi s demencí
Dementia I.O.V., z.ú.

Zahradní terapie v sociálních službách
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Chaloupky o.p.s., školská
zařízení pro zájmové a další
vzdělávání

882 500,00
1 821 310,00

2 308 265,00

56.
57.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007645

58.
59.
60.
61.
62.

Skleněnka, z.s.

1 589 912,50
2 679 237,50

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007637

Provázet kvalitněji
Auxilium o.p.s.
Rozvoj dostupných a profesionálních služeb
v Routě
Rodinné centrum ROUTA, z.s.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007639

Poznáváme, rosteme

Masopust, z.s.

1 929 321,25

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007654

Dva roky JINAK

JINAK, o.p.s.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007655

Žít doma

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007691

"NaNovo a kvalitně"

Institut sociální práce, z.s.
Domov NaNovo, příspěvková
organizace

63.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007660

Podpora pečujících v krizových situacích a
plánování budoucnosti

Společnost pro podporu lidí s
mentálním postižením v
České republice, z.s.

64.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007664

Podpora mezioborové spolupráce v Anabell Centrum Anabell, z. ú.

1 344 165,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007694

Mobilní hospic Strom života - sociální práce
a vzdělávání

Andělé Stromu života
pobočný spolek
Moravskoslezský kraj

1 219 725,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007697

Audity kvality v sociálních službách

Asociace poskytovatelů
sociálních služeb České
republiky, z. s.

3 484 182,50

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007545

Zavedení asistivních technologií do práce s
lidmi s mentalním či vícenasobným
postižením v Klíči - CSS, p.o

Klíč - centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace

2 094 138,75

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007641

Rozvojový plán Charity Český Těšín

Charita Český Těšín

2 487 940,00

69.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007663

Nejste sami - mobilní hospic,
z.ú.

1 760 000,00

70.
71.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007543

"Doprovázení přes hranici II." (svépomocné
skupiny pro neformální pečovatele a
multidisciplinární týmy na Olomoucku)
Rozvoj péče o osoby se zrakovým
postižením v Jihomoravském kraji

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

4 255 650,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007618

Rytmus zvyšuje kvalitu II

65.

66.

67.
68.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007676

Zvýšení kvality sociální práce ve Skleněnce
z.s.

Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
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4 072 375,00
540 690,00
7 074 061,25
3 760 380,00

4 030 282,50

562 125,00

72.
73.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007648

Raná péče v 21. století

Středisko rané péče EDUCO
Zlín z.s.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007576
CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007670

Charita Česká republika
Domov Hrubá Voda,
příspěvková organizace

13 887 206,40

74.
75.

Ke kvalitě v Charitě II
Podpora standardizace a optimalizace v
Domově Hrubá Voda

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007688

S podporou k lepší péči

Sdružení TULIPAN, z.s.

6 078 850,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007624

Zefektivnění služeb Klíče - centra sociálních
služeb, p. o.

Klíč - centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace

1 625 750,00

Centrum zdravotní a sociální
péče Liberec, příspěvková
organizace

2 261 516,25

76.

77.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007686

78.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007523

79.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007659

80.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007711

Podporou vytváříme kvalitní sociální služby
na CZaSP v Liberci
Profesionalizace sociální práce Město Ústí
nad Orlicí
RODINA NA KŘIŽOVATCE - řešení krizí bez
poražených
Zavedení nových metod práce s uživateli v
naší organizaci

81.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007717

Aktivní život - cesta k normalitě

82.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007718

83.
84.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007566

Využití socio-kulturní animace jako
inovativního nástroje komunitní sociální
práce
Cochemská praxe v územním obvodu OS
Třebíč

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007596

85.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007627

86.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007705

Město Ústí nad Orlicí
Asociace mediátorů České
republiky,z.s.
Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace
Sírius, příspěvková
organizace

3 090 983,75

1 121 610,00

1 326 660,00
4 135 040,00
1 496 875,00
954 502,50

Občanské poradenské
středisko, o.p.s.

1 948 112,50

TREMEDIAS, spolek

1 755 375,00

Bezbariérová komunikace pro neslyšící

Tichý svět, o.p.s.

3 868 500,00

Podpora zkvalitňování sociálních služeb v
organizaci Centrum sociálních služeb
Znojmo, příspěvková organizace
Podpora rozvoje sociálních služeb na území
MČ Brno-střed

Centrum sociálních služeb
Znojmo, příspěvková
organizace

4 777 500,00

Statutární město Brno

2 698 150,00
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VI.

Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů:
Max. celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

č.

Registrační číslo projektu

Název projektu

1.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007589

Koordinovaná spolupráce subjektů sociální
práce v praxi Městského úřadu Nový Jičín

2.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007619

Pečujeme jinak

3.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007662

11 424 362,50

4.
5.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007668

Zavedení nových nástrojů sociální práce pro
komplexní a kontinuální podporu v zájmu
dětí žijících v náhradních rodinách
Dobrá rodina o.p.s.
Paprsek zlepšení kvality standardů v našem Domov Paprsek Olšany,
domově
příspěvková organizace

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007534

Pro lepší péči v domově i doma

Charita Jeseník

1 254 562,50

6.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007608
CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007646

Sociální služby města
Kroměříže, příspěvková
organizace
Diakonie ČCE - středisko
Západní Čechy

7 666 975,00

7.

Bezpečí a důstojnost pro klienty domovů
pro seniory a domovů zvláštního určení v
Kroměříži
STAVÍME MOSTY - jednotný a funkční
systém k řešení příběhu ohroženého dítěte

8.
9.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007667

Neslyšíme, ale dorozumíme se - rozvoj
kvality a dostupnosti služeb pro osoby se
sluchovým postižením v MSK

Centrum služeb pro neslyšící
a nedoslýchavé, o.p.s.

3 472 020,00

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007567

Otevíráme dveře ke kvalitě

bfz o.p.s.

1 559 862,50

10.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007628

Podpora pečujících osob v Libereckém kraji

2 832 100,00

11.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007674

Správným směrem ke kvalitě

12.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007531

13.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007644

Společně ke kvalitě 2
Etablování interdisciplinární spolupráce v
Jihomoravském kraji

bfz o.p.s.
Vzdělávací a komunitní
centrum Integra Vsetín o.p.s.
Domov důchodců Dvůr
Králové nad Labem

Žadatel
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Město Nový Jičín
Domov pro seniory Tovačov,
příspěvková organizace

Skleněnka, z.s.

4 052 262,50
2 283 700,00

2 113 075,00

1 916 285,00

1 684 405,00
2 454 367,98
686 645,00

14.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007733

15.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007525

Zvyšování kvality sociální práce, podpora
síťování sociálních služeb a publicita
sociálních témat v ORP Roudnice nad
Labem
Profesionalizace sociální práce města
Náměšť nad Oslavou

Centrum D8 o.p.s.

2 486 225,00

Město Náměšť nad Oslavou

898 752,50

1 480 220,00

16.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007539

17.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007595

Profesionalizace sociální práce
zaměstnanců veřejné správy MěÚ
Moravské Budějovice
Podpora neformálních pečovatelů v Brně a
Brněnské metropolitní oblasti (BMO)

18.
19.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007642

Cesty ke kvalitě

Město Moravské Budějovice
Církevní střední zdravotnická
škola s.r.o.
Diakonie ČCE - středisko
Vsetín

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007610
CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007735

21.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007643

bfz o.p.s.
Centrum služeb Slunce všem,
o.p.s.
Sociální služby Vsetín,
příspěvková organizace

2 375 013,75

20.

Zvyšování kvality v sociálních službách
Zvyšování kvality poskytovaných sociálních
služeb
Budování a implementace systému kvality v
Sociálních službách Vsetín, p.o.

ICOS Český Krumlov, o.p.s.
EDVIA, zapsaný ústav rozvoje
lidských zdrojů

2 177 295,00

22.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007673

23.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007632

SPOLUPRÁCE = EFEKTIVNĚJŠÍ POMOC
RODINĚ, ZKVALITŇOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIH.
KRAJE
Podpora multidisciplinarity a kvality
sociálních služeb převážně v MSK

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007692

Centrum sociálních služeb
Zavádění procesů rozvoje kvality do
Poruba, příspěvková
sociálních služeb poskytovaných CSS Poruba organizace

25.
26.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007582

Profesionalizace sociální práce
zaměstnanců veřejné správy MěÚ
Pohořelice

27.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007532

24.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007702

Profesionalizace sociálních služeb
Profesionalizace sociální práce
zaměstnanců veřejné správy MěÚ Mikulov
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2 883 263,25
1 058 920,00

1 252 350,00
7 148 650,00

3 773 100,00

580 965,00

Město Pohořelice

1 149 970,00

F POINT z.s.

1 086 700,00

Město Mikulov

1 187 470,00

