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

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_17_130
Implementace doporučení genderového auditu u
zaměstnavatelů mimo Prahu

Vyhlašovatel

MPSV

Název investiční priority

1.2 Rovnost ţen a muţů ve všech oblastech, a to
i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní
postup, sladění pracovního a soukromého ţivota
a podpora stejné odměny za stejnou práci

Alokace na výzvu v Kč

180 000 000 Kč

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

0 Kč

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

180 000 000 Kč

II.

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

1

Počet členů výběrové komise

5

Detail ke kaţdému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

13. 4. 2018

Čas jednání (od – do)

10:00 – 13:00

Místo jednání

MPSV ČR Kartouzská 4, 150 00 Praha 5

Předsedající jednání

Šeredová Purschová Adéla PhDr., Ph.D.

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

III.
Záznam o školení členů / náhradníků členů výběrové komise
V úvodu 1. jednání VK proběhlo školení přítomných členů a náhradníků členů výběrové
komise zaměřené na jejich práva a povinnosti, nestrannost, způsob rozhodování o výběru
projektů vhodných pro financování, vedení průkazné evidence o procesu výběru, dále
představení dané výzvy a řešení moţných problémů.
Datum a místo konání školení – viz výše v části Přehled uskutečněných jednání.
Osoba, která školení provedla: Mgr. Lukáš Müller
Individuální školení pro členy a náhradníky členů výběrové komise, kteří nebyli přítomni
v době zahájení 1. jednání výběrové komise, neproběhlo.

Vzor účinný od 1. 6. 2016
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Seznam školených osob:
PhDr. Adéla Šeredová Purschová, PhD
Mgr. Ivana Kůrková
Mgr. Kateřina Boťová
Mgr. Linda Prokešová
IV.

Závěry z projednávání ţádostí:

Informace o ţádosti
Pořadové číslo

1

1

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0009400

Ţadatel

InErudico - inovace ve vzdělávání, z.s.

Název projektu

Zavádění genderových opatření do firemní praxe

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 183 175,- Kč

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání ţádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

5

Zdrţelo se
0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt doporučený k financování po splnění stanovených podmínek.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt je vhodný k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 183 175,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Sníţení hodnoty indikátoru 60000 na 0 – dle popisu klíčových
aktivit nepřekročí podpořené osoby hranci bagatelní podpory
Sníţení indikátoru 626000 sníţen na 0 - dle popisu klíčových
aktivit nepřekročí podpořené osoby hranci bagatelní podpory
Projekt zakládá veřejnou podporu jednotlivým partnerům.

Informace o ţádosti
Pořadové číslo

2

Registrační číslo

1
2

2
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0009027

.

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

Centrum Kašpar, z.s.

Název projektu

Ještědská 2021

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 696 735,- Kč

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání ţádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

5

Zdrţelo se
0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt doporučený k financování po splnění stanovených podmínek.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt je vhodný k financování.

4 225 735,- Kč
VK doporučuje sníţit hodnotu indikátor 60000 na 12. Na základě
popisu klíčových aktivit byly do indikátoru započítány osoby, které
projdou KA 2,3 a 5, ve kterých lze předpokládat překročení
hranice bagatelní podpory.
1.1.1.2.03 –Koordinátor/ka benefitu hlídání dětí (Centrum
Kašpar) krátit o 120.600,- Kč na 0,- Kč. Výběrová komise
shledává tuto pozici jako nadbytečnou pro realizaci projektu.
1.1.1.2.04 -Koordinátor/ka benefitu vykrývačů (ZŠ Ještědská)
krátit o 241.200,- Kč na 0,- Kč. Výběrová komise shledává tuto
pozici jako nadbytečnou pro realizaci projektu.
1.1.3.2.3.2- Rekvizity na FR akce (ZŠ Ještědská) o 15 000,- Kč
na 0,- Kč. Fundraising souvisí primárně s chodem organizace,
nikoli s cílovou skupinou projektu.
Projekt zakládá veřejnou podporu.

Informace o ţádosti
Pořadové číslo

3

3

3

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0009339

Ţadatel

Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace

Název projektu

Škola také potřebuje pečovat o zaměstnance jako kterákoliv jiná
firma

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 352 825,- Kč

Body z věcného hodnocení

83,13

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

5
Pro

Zdrţelo se

Proti

5

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt doporučený k financování po splnění stanovených podmínek.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování.

2 467 825,- Kč
Doporučení sníţení hodnoty indikátoru 60000 na 0 - KA
nezakládají podporu, která by umoţňovala započítání indikátoru
600000
1.1.1.3.09 Back teachers o 600 000,- Kč krátit na 0,- Kč. Výběrová
komise neshledává tuto pozici za přímo související s projektem.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.3.08 Expertka na CSR a FR o 90 000,- Kč na 0,- Kč. CSR a FR
souvisí primárně s chodem organizace, nikoli s cílovou skupinou
projektu.
1.1.4.4 Genderový audit (reaudit) krátit o 18 000,- Kč na 72 000,Kč, aby odpovídal doporučeným cenám dle velikosti podniku.
Projekt zakládá veřejnou podporu.

V.
Č.

1.
2.

3.

Přehled projektů doporučených k financování:
Registrační číslo

Název projektu

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130 Zavádění genderových
/0009400
opatření do firemní praxe
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130
Ještědská 2021
/0009027
Škola také potřebuje
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130
pečovat o zaměstnance
/0009339
jako kterákoliv jiná firma

Ţadatel
InErudico - inovace
ve vzdělávání, z.s.
Centrum Kašpar, z.
s.
Základní škola,
Liberec, Kaplického
384, příspěvková
organizace

Max. celkové
způsobilé
výdaje projektu
v Kč
2 183 175,- Kč
4 225 735,- Kč
2 467 825,- Kč
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VI.

Přílohy:
 Prezenční listina / prezenční listiny

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

Předseda / místopředseda výběrové komise

Datum

3. 5. 2018

Datum

3. 5. 2018

Jméno

Natálie

Jméno

Lukáš

Příjmení

Rychetská Benyovszká

Příjmení

Müller

Podpis

Podpis
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