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

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_17_077

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Název investiční priority

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

Alokace na výzvu v Kč

265 mil.

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

2.260.478,33,-

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

262.739.521,67,-

II.

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

5

Počet členů výběrové komise

5

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

25. 4. 2018

Čas jednání (od – do)

9:00 – 17:00

Místo jednání

Místnost č. 32, Kartouzská 4, Praha 5, 15000

Předsedající jednání

Místopředseda: Mgr. Daniel Foch

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

26. 4. 2018

Čas jednání (od – do)

9:00 – 16:00

Místo jednání

Místnost č. 4, Kartouzská 4, Praha 5, 15000

Předsedající jednání

Místopředseda: Mgr. Daniel Foch

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

2. 5. 2018

Čas jednání (od – do)

9:00 – 16:00

Místo jednání

Místnost č. S27, Kartouzská 4, Praha 5, 15000

Předsedající jednání

Místopředseda: Mgr. Daniel Foch

Vzor účinný od 1. 6. 2016
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Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

4. 5. 2018

Čas jednání (od – do)

9:00 – 14:30

Místo jednání

Místnost č. 132, Kartouzská 4, Praha 5, 15000

Předsedající jednání

Místopředseda: Mgr. Daniel Foch

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

9. 5. 2018

Čas jednání (od – do)

9:00 – 14:30

Místo jednání

Místnost č. 32, Kartouzská 4, Praha 5, 15000

Předsedající jednání

Místopředseda: Mgr. Daniel Foch

III.
Záznam o školení členů / náhradníků členů výběrové komise
V úvodu 1. jednání VK proběhlo školení přítomných členů a náhradníků členů výběrové
komise zaměřené na jejich práva a povinnosti, nestrannost, způsob rozhodování o výběru
projektů vhodných pro financování, vedení průkazné evidence o procesu výběru, dále
představení dané výzvy a řešení možných problémů.
Datum a místo konání školení - 25. 4. 2018, místnost č. 32, Kartouzská 4, Praha 5, 15000
Osoba, která školení provedla: Mgr. Daniel Foch
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: - 26. 4. 2018 místnost č. 4, Kartouzská 4, Praha 5, 15000
Osoba, která školení provedla: Mgr. Daniel Foch
Seznam školených osob: Viz prezenční listina v příloze zápisu.
Individuální školení pro členy a náhradníky členů výběrové komise, kteří nebyli přítomni
v době zahájení 1. a 2. jednání výběrové komise, proběhlo:
Datum a místo konání školení: - 9. 5. 2018 místnost č. 32, Kartouzská 4, Praha 5, 15000
Osoba, která školení provedla: Mgr. Daniel Foch
Seznam školených osob: Viz prezenční listina v příloze zápisu.
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IV.

Závěry z projednávání žádostí:

Informace o žádosti
Pořadové číslo

1

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008061

Žadatel

Domovy KLAS, o.p.s.

Název projektu

Dětské kluby KLÁSEK

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 324 804,00,-

Body z věcného hodnocení

100

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 324 804,00,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 1 044 414,00 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

2
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008040

Žadatel

O děti postaráno z.s

Název projektu

Dětský klub a příměstské tábory - O děti postaráno

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 999 796,12,-

Body z věcného hodnocení

98,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se
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4
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 999 796,12,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 238.286,16,- Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007852

Žadatel

Šance na vzdělání, o.p.s.

Název projektu

Dětské centrum ŠANCE

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 309 172,18,-

Body z věcného hodnocení

98,13

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 309 172,18,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 653 115,33,- Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

4

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008020

Žadatel

Rodinné centrum Pohádková chaloupka, z. s.

Název projektu

Podpora zaměstnanosti rodičů s dětmi na 1. stupni ZŠ na ústecku
- Dětský klub MOLEKULA

Strana: 4 z 101

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 652 929,00,-

Body z věcného hodnocení

97,5

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 652 929,00,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Je nutné upravit popis KA, kde je úklid popisován jako výdaj
hrazený z přímých nákladů. Úklid spadá do nákladů hrazených
z nepřímých nákladů.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

5

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007903

Žadatel

Profa Kids Havířov o.p.s.

Název projektu

Centrum hlídacích služeb PROFA

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 928 577,00,-

Body z věcného hodnocení

96,25

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou
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Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1 928 577,00,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 373 453,50 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

6

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918

Žadatel

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola
Moravská Třebová

Název projektu

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 702 995,00,-

Body z věcného hodnocení

95,63

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt doporučený k financování s výhradou

1 702 995,00,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 341 103,- Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

7

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008024

Žadatel

Zdraví od malička, z.s.

Název projektu

Kostelecký dětský klub Zdravíci

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 983 545,20,-
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Body z věcného hodnocení

95

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

3
Pro

Proti

Zdrželo se

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování s výhradou

1 983 545,20,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Úpravy rozpočtu:
Položka 1.1.2.1 Projektový manažer/manažerka - je třeba
změnit nastavení položky - cena jednotky bude uvádět hodinovou
mzdu
při zachování podmínky maximální hodinové mzdy stanovené
výzvou. Celková částka v položce zůstává nezměněna.
Položka 1.1.2.2 Pomocná pečující osoba - je třeba změnit
nastavení položky - cena jednoty bude uvádět hodinovou mzdu
při zachování podmínky maximální hodinové mzdy stanovené
výzvou. Celková částka v položce zůstává nezměněna.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

8

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007940

Žadatel

Brandýský Matýsek z.s.

Název projektu

Chci práci i rodinu III.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 139 738,80,-

Body z věcného hodnocení

98,38

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 139 738,80,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je vykázání všech příměstských
táborů i jarních v odpovídajících KA.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu ve
výši 1 671 947,20 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

9

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007961

Žadatel

Základní škola Třebíč, Benešova 585

Název projektu

Dětský klub a příměstské tábory při ZŠ Třebíč, Benešova 585

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 514 308,00,-

Body z věcného hodnocení

94,38

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 514 308,00,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Vzhledem k realizaci KA výběrová komise rozhodla o zvýšení
hodnoty indikátoru č. 6 00 00 Počet účastníků projektu na 65
s ohledem na potenciál projektových aktivit.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

10

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007859

Žadatel

Středisko volného času - DOMEČEK HOŘOVICE

Strana: 8 z 101

Název projektu

Děti si hrají, rodiče pracují

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 149 480,80,-

Body z věcného hodnocení

93,75

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 093 480,80,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Krácení:
Položka 1.1.3.13 Rezerva pro zástup projektového manažera
při PN a jiných zákonných důvodech, zaučování nového
pracovníka atd., kráceno o 40 000 Kč na 60 000 Kč, jde o
neodůvodněnou a nadhodnocenou položku s ohledem na pravidla
stanovená ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce…

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovuje zařadit do KA samostatnou KA
doprovody na kroužky. V důsledku toho je nutné upravit znění
popisu KA.
Je nezbytné upravit popis klíčových aktivit s ohledem na
doprovody, které patří do zvláštní aktivity. Zároveň je potřeba
vytvořit pro ně zvláštní položku v rozpočtu (1.1.1.6 Hořovice).
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 56 000,00 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

1

1

11

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007847

Žadatel

Naděje - M, o.p.s.

Název projektu

Dětský klub a Příměstský tábor "MOSTÍK - II."

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 131 901,00,-

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Body z věcného hodnocení

93,75

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 131 901,00,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

2

12

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007843

Žadatel

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace

Název projektu

Pomozme rodičům s péčí o jejich děti II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 247 157,32,-

Body z věcného hodnocení

93,13

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr

2

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 247 157,32,-

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je realizace aktivit mimo režim
vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
Vzhledem k realizaci KA výběrová komise rozhodla o zvýšení
hodnoty indikátoru č. 6 00 00 Počet účastníků projektu na 65
s ohledem na potenciál klíčových aktivit.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3

13

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008025

Žadatel

KC ČTYŘLÍSTEK, z.ú.

Název projektu

Školní klub a příměstské tábory v KC Čtyřlístek

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 180 634,18,-

Body z věcného hodnocení

93,13

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 178 569,80,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Krácení v rozpočtu:
Položka 1.1.2.4 Projektový manažer - cena jednotky se sníží
o 0,64 Kč na 329,00 Kč. Celá položka je krácena o 1 474,56 Kč
na 758 016,00 Kč s ohledem na tabulku obvyklých cen a mezd.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 2 064,38 Kč.

3

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

4

14

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008067

Žadatel

Vodňanská ryba, z.s.

Název projektu

Vodňanský dětský klub "Rybka"

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 976 287,20,-

Body z věcného hodnocení

93,13

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 464 172,80,Krácení v rozpočtu:
Položka 1.1.2.1 Projektový manažer - z důvodu překročení sazby
dle Přehledu obvyklých cen, mezd a platů se cena jednotky
stanovuje na 21 065,00 Kč tj. krácení celé položky o 357 660,00
Kč na 758 340,00 Kč.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Položka 1.1.3.2 Vedoucí příměstských táborů - z důvodu
překročení sazby dle Přehledu obvyklých cen, mezd a platů se
cena jednotky stanovuje na 8 502,00 Kč, celá položka krácena
o 8 136,00 Kč na 51 012,00 Kč.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 2 397 334,80 Kč.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 512 114,40 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

4
5

5

15

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008086

Žadatel

Základní škola Budišov - příspěvková organizace

Název projektu

"Do práce bez starostí" aneb dětský klub a příměstské tábory na
ZŠ Budišov
.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
.
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 655 712,50,-

Body z věcného hodnocení

93,13

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 655 712,50,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 376 371,80 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

6

16

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007867

Žadatel

Svobodná základní škola, o.p.s.

Název projektu

Svobodná ZŠ - příměstské tábory a dětský klub

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 893 161,60,-

Body z věcného hodnocení

92,5

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

6

Projekt doporučený k financování

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

2 500 041,60,Krácení:
Položka 1.1.2.2 Pečovatel dětský klub - venku (1 KA) - snížen
počet jednotek o 960 na 1 440 jednotek (odpovídá 0,3 úvazku), y
položka se krátí o 204 480,00 Kč na 306 720,00 Kč
Položka 1.1.3.2 Pečovatel příměstský tábor - venku - 2 osoby
(2KA) - snížit počet jednotek o 480 na 480 jednotek, položka
snížena o 76 320 na 76.320,- Kč.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 393 120,00 Kč.
Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

7

17

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007936

Žadatel

Základní škola a Mateřská škola, Bernartice, okres Trutnov

Název projektu

Ve škole i po škole: dětský klub Pomocníček na ZŠ Bernartice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 919 995,40,-

Body z věcného hodnocení

92,5

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7

Projekt doporučený k financování

2 919 995,40,-

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Výběrová komise stanovila podmínku navýšit indikátor 6 00 00
Počet účastníků projektu na 36 z důvodu kapacit v rámci klíčových
aktivit.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 670 352,2 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

8

18

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007941

Žadatel

STUDNICE, z.s.

Název projektu

Dětský klub STUDNICE

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 168 920,00,-

Body z věcného hodnocení

92,5

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 168 920,00,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu

Informace o žádosti
Pořadové číslo

8
9

9

19

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007923

Žadatel

Centrum volného času MOZAIKA Klimkovice

Název projektu

Rozšíření možnosti péče o děti v Klimkovicích a okolí formou
dětského klubu a příměstských táborů III

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
.
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 022 222,46,-

Body z věcného hodnocení

91,88

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 022 222,46,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

10

20

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007971

Žadatel

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Název projektu

Spokojenost rodičů v práci a v rodině na Rakovnicku

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 589 908,00,-

Body z věcného hodnocení

91,88

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

10

Projekt doporučený k financování

3 589 908,00,-

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

11

21

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008047

Žadatel

Attavena, o.p.s.

Název projektu

Trochu méně horké léto II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

8 998 122,00,-

Body z věcného hodnocení

91,88

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt doporučený k financování

8 998 122,00,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 2.837.116,80,- Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

12

22

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007978

Žadatel

Standard island, z.s.

Název projektu

Dětský klub Malý drak 2

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 788 126,00,-

Body z věcného hodnocení

91,88

Shrnutí projednání žádosti

11
12

.

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 788 126,00,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

13

23

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007901

Žadatel

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Název projektu

Spokojenost rodičů v práci a v rodině na Podbořansku

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 444 579,00,-

Body z věcného hodnocení

91,25

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 444 579,00,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

13

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

14

24

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007827

Žadatel

Základní škola Hošťálková, okres Vsetín

Název projektu

Dětský klub a příměstské tábory v ZŠ Hošťálkové

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 840 748,00,-

Body z věcného hodnocení

91,25

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt doporučený k financování

1 840 748,00,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

25

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008021

Žadatel

DOKOLEČKA, z. s.

Název projektu

DOKOLEČKA - dětský klub

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 229 213,28,-

Body z věcného hodnocení

91,25

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

14

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 229 213,28,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

15

26

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007865

Žadatel

Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov

Název projektu

Podpora zařízení péče o děti na 1. st. na ZŠ a MŠ Lánov

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 739 052,80,-

Body z věcného hodnocení

91,25

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

15

Projekt doporučený k financování
3 739 052,80,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 313 185,60,- Kč.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Strana: 20 z 101

Informace o žádosti
Pořadové číslo

16

27

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007882

Žadatel

Základní škola Břeclav, Slovácká 40, příspěvková organizace

Název projektu

Dětský klub a Příměstský tábor - ZŠ Břeclav, Slovácká 40

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 220 708,00,-

Body z věcného hodnocení

91,25

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt doporučený k financování

2 220 708,00,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 414 288,- Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

17

28

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007921

Žadatel

Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola, Chroustovice,
okres Chrudim

Název projektu

Dětský klub pro ZŠ Chroustovice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 151 990,00,-

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

16
17

4

.

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

Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt doporučený k financování

1 151 990,00,VK stanovila podmínku snížení indikátoru 5 00 01 Kapacita
podporovaných zařízení z 25 na 15. Indikátor tak bude uveden
do souladu s popisem projektu i komentářem indikátoru, chyba
plyne z nepochopení způsobu vykazování tohoto indikátoru.
Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

18

29

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008068

Žadatel

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.

Název projektu

S Kapou za zábavou II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 541 243,00,-

Body z věcného hodnocení

90,63

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

18

Projekt doporučený k financování

4 541 243,00,-

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Výběrová komise stanovuje podmínku snížení indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků ze 135 na 120 tak, aby byl v souladu
s popisem projektu a potenciálem klíčových aktivit.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 1.682.163,- Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

19

30

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007952

Žadatel

Církevní základní škola a mateřská škola ARCHA, Petroupim,
okres Benešov

Název projektu

Dětský klub pro ZŠ Archa

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 004 030,00,-

Body z věcného hodnocení

90,63

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt doporučený k financování

2 004 030,00,-

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

31

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008003

19

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Žadatel

Základní škola Jedovnice, okres Blansko

Název projektu

Podpora rodičů dětí 1. stupně ZŠ v Jedovnicích a okolních obcích

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 247 537,60,-

Body z věcného hodnocení

90,63

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování

2 247 537,60,Podmínkou výběrové komise je snížení indikátoru 5 00 01
Kapacita podporovaných zařízení ze 40 na 25.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 491 601,60,- Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

32

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008006

Žadatel

PROSPERITA Písek, z. s.

Název projektu

Dětský klub Prosperita - Písek

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 601 584,00,-

Body z věcného hodnocení

90,63

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Strana: 24 z 101

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování

3 601 584,00,Podmínkou realizace je upravit text v projektové žádosti (KA DK
v přehledu nákladů) a v popisu realizačního týmu s ohledem na
úvazek projektového manažera. Dle podmínek výzvy není možné,
aby měl úvazek 0,5 na 0,4, částka bude zachována.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 1.251.264,- Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

33
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007866

Žadatel

Základní škola, Žďár nad Metují, okres Náchod

Název projektu

Školní klub při Základní škole ve Žďáru nad Metují

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 298 556,00,-

Body z věcného hodnocení

90,63

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování
1 075 502,40,-
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Výběrová komise stanovila podmínku snížit indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků z 60 na 30 s ohledem na popis klíčových
aktivit a jejich potenciál.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Krácení:
Položka 1.1.2.1 pečující osoby/ tábory - s ohledem na
podmínky výzvy - počet jednotek snížit o 852 na 948. Položka se
krátí o 159 324 Kč na 177 276 Kč. Důvodem je dodržení limitu
daného výzvou, kdy náklady na příměstské tábory smí tvořit max.
40% nákladů na primární aktivitu.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 223 053,60
Kč.
Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

34
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008007

Žadatel

Kamarád - Nenuda z.s.

Název projektu

Dětský klub Kamarád Nenuda

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 381 106,00,-

Body z věcného hodnocení

90,63

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování

2 381 106,00,-
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Je nutné opravit popis realizačního týmu v projektové žádosti
s ohledem na výši mzdy projektového manažera dle rozpočtu tak,
aby bylo v souladu na všech místech v žádosti (8 000 Kč).
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 480 711,- Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

35
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007957

Žadatel

Základní škola Na Radosti

Název projektu

Dětský klub a příměstské tábory ZŠ Na Radosti

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 004 123,80,-

Body z věcného hodnocení

90

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt doporučený k financování

2 004 123,80,-

Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

36
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008004

Žadatel

Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres
Nový Jičín, příspěvková organizace

Název projektu

Dětský klub Základní škola Jakubčovice nad Odrou

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 108 086,00,-

Body z věcného hodnocení

90
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt doporučený k financování

1 108 086,00,-

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

37
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007902

Žadatel

Základní škola Vacenovice, příspěvková organizace

Název projektu

Dětský klub Základní škola Vacenovice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 045 338,00,-

Body z věcného hodnocení

89,38

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování

1 045 338,00,-
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 411 243,- Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

38
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007904

Žadatel

Základní škola Náchod-Plhov, Příkopy 1186

Název projektu

Školní klub při Základní škole Náchod-Plhov

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 363 760,00,-

Body z věcného hodnocení

89,38

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt doporučený k financování

2 363 760,00,Krácení
Podmínkou realizace projektu je rozdělení položky 1.1.1.1.1
pečující osoba/manažer 0,25 a 0,75 na 2 položky v rozpočtu:
Položka manažer úvazek 0,25 - jednotková cena 8 375,00 Kč,
počet jednotek zůstane nezměněn, celková částka v položce
301 500,00 Kč.
Položka pečující osoba úvazek 0,75 – jednotková cena
25 125,00 Kč, počet jednotek zůstane nezměněn, celková částka
904 500,00 Kč.
Výběrová komise rozhodla o snížení indikátoru 6 00 00 Počet
účastníků projektu z 50 na 38 z důvodu kapacity klíčových aktivit,
důvodem úpravy nepochopení principu výpočtu, příjemce chybně
počítal s oběma rodiči jako podpořenými osobami.
Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu
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Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

39
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007958

Žadatel

W alternativa, z. s.

Název projektu

Klub Ouk

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 197 818,00,-

Body z věcného hodnocení

89,38

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování
2 179 926,00,Je potřeba provést změnu popisu činnosti projektového
manažera, do přímých nákladů nepatří personalistika.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Krácení
V položce 1.1.2.2 vychovatelka příměstské tábory bude snížen
počet jednotek o 60 na 630 jednotek. Celkově se položka krátí
o 12 780 Kč na 134 190 Kč. Důvodem je nadhodnocený úvazek,
na přípravu provozu zařízení stačí 1 hodina.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů je 17 892,00 Kč.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

40
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008057

Žadatel

Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy

Název projektu

Na Zámecké každý ví, že kdo si hraje, nezlobí

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 362 413,20,-

Body z věcného hodnocení

88,75

Strana: 30 z 101

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování

2 362 413,20,Úpravy rozpočtu:
Výběrová komise požaduje sloučení položek odvodu SZ, ZP
s označením 1.1.1.1, 1.1.1.2 a 1.1.1.3 do jedné položky; výsledná
jednotková cena bude 24 120 Kč, počet jednotek 34, výsledná
částka je 820 080 Kč.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise požaduje sloučení položek odvody SZ, ZP
1.1.2.1, 1.1.2.2. a 1.1.2.3 do jedné, jednotková cena je 321,50 Kč,
počet jednotek 2 304, celková částka na položce je 740 736 Kč.
Zbývající částka 230 Kč je převedena do 1.1.2.4. Výsledná
částka v položce 1.1.2.4 bude 2 552 Kč.
Důvodem je usnadnění administrace.
Podmínkou výběrové komise je snížení indikátor 5 00 01 Kapacita
podporovaných zařízení z 30 na 18 tak, aby odpovídal popisu
klíčových aktivit v projektu (plánovaná kapacita DK v textu
projektové žádosti) a způsobu vykazování tohoto indikátoru dle
pravidel OPZ.
Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

41
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008010

Žadatel

Základní škola a mateřská škola, Kamenický Šenov, nám. Míru
616, příspěvková organizace

Název projektu

Dětský klub pro ZŠ Kamenický Šenov

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 774 514,00,-
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Body z věcného hodnocení

88,13

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování

1 774 514,00,Výběrová komise rozhodla o snížení indikátoru 5 00 01 Kapacita
podporovaných zařízení z hodnoty 25 na 20 tak, aby odpovídala
projektové žádosti a způsobu vykazování tohoto indikátoru dle
pravidel OPZ.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 404 180,- Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

42
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008051

Žadatel

Rodinné centrum ROUTA, z.s.

Název projektu

ROUTA dětem pokračuje!

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 931 190,00,-

Body z věcného hodnocení

88,13

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
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Závěr
Vhodný k
financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové
způsobilé výdaje
projektu v Kč

6 894 790,00,-

Podmínky
poskytnutí podpory
stanovené
výběrovou komisí

Krácení
V položce 1.1.1. 4 Vychovatel pro osoby se speciálními potřebami je
nutné snížit jednotkovou cenu o 410 Kč na 19 690 Kč, celkem je položka
snížena o 12 300 Kč na částku 590 700 Kč. Úprava uvádí rozpočet do souladu
s Informačním systémem průměrných výdělků za rok 2016.
V položce 1.1.1. 9 Vychovatel pro osoby se speciálními potřebami je
nutné snížit jednotkovou cenu o 410 Kč na 19 690 Kč, celkem je položka
snížena o 1640 Kč na částku 78 760 Kč. Úprava uvádí rozpočet do souladu
s Informačním systémem průměrných výdělků za rok 2016.
V položce 1.1.1.10 projektový manažer/ka je nutné snížit jednotkovou cenu
o 335 Kč na 21 065 Kč. Na položce kráceno o 12 060 Kč. Celková částka
položky bude 758 340, upraveno dle Přehledu obvyklým cen, mez a platů
OPZ.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 36 400,00 Kč.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

43
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007977

Registrační číslo
Žadatel

Komunitní škola Kašava, z. s.

Název projektu

Dětský klub v Kašavě

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 560 790,00,-

Body z věcného hodnocení

88,13

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování
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Maximální celkové
způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 344 574,00,-

Indikátor kapacita 5 00 01 je dle rozhodnutí výběrové komise potřeba snížit
z 50 na 15. Bude tak uveden do souladu s textem projektové žádosti a
pravidly OPZ pro vykazování tohoto indikátoru.

Podmínky poskytnutí
podpory stanovené
výběrovou komisí

Krácení:
Položka 1.1.3.2 Vedoucí 1- příměstský tábor se snižuje o 30 jednotek
na 270, tj. o 4 050 Kč na 36 450 Kč (dle počtu hodin provozu příměstských
táborů).
Položka 1.1.3.3 Vedoucí 2- příměstský tábor se snižuje o 30 jednotek
na 270, tj. o 4 050 Kč na 36 450 Kč (dle počtu hodin provozu příměstských
táborů).
Položka 1.1.3.4 Vedoucí 3- příměstský tábor se snižuje o 214 jednotek
na 86, tj. o 28 890 Kč na 11 610 Kč. Upraveno dle počtu hodin provozu
příměstských táborů s ohledem na limit daný výzvou. Dané pečující osoba je
potřeba jen při pobytu dětí venku a zároveň při skutečném počtu přítomných
dětí nad 45.
Položky 1.1.3.5 a 1.1.3.6 se ruší, každá snížena o 40 500 Kč na 0,00 Kč.
Položka 1.1.3.7 se ruší, snížena z 36 450 Kč na 0,00 Kč. V obou případech
je důvodem efektivita a hospodárnost.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 216 216,- Kč.
Je potřeba upravit popis projektové žádosti, maximální možný úvazek
projektového manažera smí být dle výzvy 0,4 úvazku.
Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace v záložce
subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

44
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008019

Žadatel

Rybička Teplice, z.s.

Název projektu

Podpora zaměstnanosti rodičů s dětmi na 1. stupni ZŠ v Teplicích
- Dětský klub RYBIČKA

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 960 546,00,-

Body z věcného hodnocení

87,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se
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4
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt doporučený k financování

1 960 546,00,Podmínkou výběrové komise v případě položky 1.1.3.1 osoba
pro úklid a přípravu (1h á den) Dětského klubu - KA 1 PRIMÁRNÍ AKTIVITA A, je že tato osoba hrazená z přímých
nákladů nebude vykonávat úklid, který patří svou podstatou dle
metodiky OPZ do nepřímých nákladů, bude změněn název
položky na Osoba pro přípravu DK.
Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace v
záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

45
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007781

Žadatel

Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace

Název projektu

Zařízení péče o děti ve škole a jarní příměstské tábory

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 733 298,00,-

Body z věcného hodnocení

87,5

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování
1 694 098,00,-
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Krácení:
V položce 1.1.2.3. Projektový manažer se snižuje počet
jednotek ze 36 na 34. Položka je tak snížena o 28 000 Kč na 476
000 Kč, důvodem je délka projektu pouze 34 měsíců.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 39 200,00 Kč.
Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

46
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007976

Žadatel

Rodinné centrum Budíček, z. s.

Název projektu

Dětský klub a příměstský tábor Budíček 2

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 267 560,80,-

Body z věcného hodnocení

87,5

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt doporučený k financování

3 267 560,80,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

47
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007898
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Žadatel

Oblastní spolek Českého červeného kříže Prostějov

Název projektu

Příměstské tábory - ČČK Prostějov

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 565 289,60,-

Body z věcného hodnocení

87,50

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování

1 565 289,60,Výběrová komise rozhodla i snížení indikátoru 5 00 01 Kapacita
podporovaných zařízení z 22 na 20 tak, aby odpovídal popisu
indikátoru a klíčových aktivit v projektové žádosti.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

48
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007967

Žadatel

Komunitní centrum Korálky, z.s.

Název projektu

Dětský klub Korálky

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 971 144,00,-

Body z věcného hodnocení

87,50

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt doporučený k financování

1 971 144,00,-

Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

49
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007988

Žadatel

Katolická základní škola v Uherském Brodě

Název projektu

Dětský klub Katolické základní školy v Uherském Brodě

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 454 446,00,-

Body z věcného hodnocení

87,5

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt doporučený k financování

1 454 446,00,-

Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

50
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008015

Žadatel

Vzdělávací centrum Genesia, zapsaný spolek

Název projektu

Služby pro rodiče na Chomutovsku a v Litvínově- pokračujeme

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 190 060,80,-

Body z věcného hodnocení

87,5
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt doporučený k financování

6 190 060,80,Výběrová komise rozhodla o snížení indikátoru 5 00 01 Kapacita
podporovaných zařízení ze 75 na 60, tak aby byl v souladu
s projektovou žádostí.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 1.521.312,80,- Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

51
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007933

Žadatel

Městská sportovní zařízení Benešov, s.r.o.

Název projektu

Dětský sportovní klub MSZ Benešov

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 321 069,20,-

Body z věcného hodnocení

87,5

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování

4 321 069,20,-
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 910 297,08 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

52
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008041

Žadatel

Spolek - sport, zábava pro děti a dospělé - KDYŽ NEMŮŽEŠ TAK
PŘIDEJ VÍC

Název projektu

Dětský klub - KDYŽ NEMŮŽEŠ TAK PŘIDEJ VÍC

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 995 630,00,-

Body z věcného hodnocení

87,50

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

3
Pro

Proti

Zdrželo se

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt doporučený k financování

1 995 630,00,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

53
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007996

Žadatel

Město Pohořelice

Název projektu

Péče o děti I. stupně základní školy v ORP Pohořelice II.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 169 914,40,-

Body z věcného hodnocení

87,50

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

3
Pro

Proti

Zdrželo se

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt doporučený k financování

5 169 914,40,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 860 966,40,- Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

54
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007835

Žadatel

Základní škola Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056,
příspěvková organizace

Název projektu

Podpora rodičů v péči o děti 1. stupně v České Lípě 2

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

8 974 314,72,-

Body z věcného hodnocení

86,88

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

3
Pro

Proti

Zdrželo se

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování

8 974 314,72,-
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Úprava rozpočtu:
Položky rozpočtu 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3. je nutno rozepsat
do více řádků dle samostatných pozic (tedy např. pro ZŠ Slovanka
budou 3 řádky - tři pozice), počet jednotek bude vždy 36 měsíců
dle doby realizace projektu. Celkové částky zůstanou nezměněny.
Důvodem úpravy je přehlednost a usnadnění kontroly při
administraci.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

V položce 1.1.1.4 projektový manažer se snižuje počet jednotek
na 36, jednotková cena se mění na 25 326 Kč, částka na položce
zůstává nezměněna 911 736 Kč.
Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 1.935.147,76,- Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

55
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008088

Žadatel

Obec Nenkovice

Název projektu

Dětský klub a příměstský tábor Nenkovic

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 172 483,04,-

Body z věcného hodnocení

86,88

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 172 483,04,-
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Podmínkou realizace projektu je úprava rozpočtu – rozdělení
do podkapitol, např. položku 1.1.1 (součtová) je potřeba
rozdělit/přesunout do podpoložky 1.1.1.1.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Hodnota indikátoru č. 6 00 00 Počet účastníků projektu navýšit
ze 40 na 50 vzhledem k počtu plánovaných příměstských táborů
a potenciálu dalších klíčových aktivit.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

56
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007848

Žadatel

Základní škola a mateřská škola Hlučín - Bobrovníky, příspěvková
organizace

Název projektu

Zařízení péče o děti na 1. stupni při Základní škole Bobrovníky

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 464 527,40,-

Body z věcného hodnocení

86,88

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 464 527,40,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

57
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007909

Žadatel

Základní škola a mateřská škola Kamenný Přívoz

Název projektu

Dětský klub pro ZŠ a MŠ Kamenný Přívoz

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 913 660,00,-
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Body z věcného hodnocení

86,88

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 913 660,00,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

58
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007856

Žadatel

Obec Pátek

Název projektu

Sousedská výpomoc rodičům páteckých školáků II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 027 700,93,-

Body z věcného hodnocení

86,88

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 008 800,93,-
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Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Krácení a úpravy rozpočtu:
Položka 1.1.1.3 Projektový manažer - z důvodu, že
pro projektového manažera nebyl dodržen limit pro výši úvazku
stanovený aktuální metodikou, stanovuje komise snížení úvazku
na 0,4. Jednotková cena snížena o 375 Kč na 21 065 Kč, počet
jednotek zůstává 36. Celkem tedy kráceno o 13 500 Kč
na 758 340,00 Kč.
Položka 1.1.1.4 ostatní osobní náklady – je potřeba pouze
úprava, počet jednotek bude 1, cena jednotky 103 549,95 Kč.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 18 900,00 Kč.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

59
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007966

Žadatel

1. AC Uherský Brod, z.s.

Název projektu

Dětský klub a příměstské tábory - Uherský Brod

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 829 160,00,-

Body z věcného hodnocení

86,88

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 829 160,00,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

60
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007749

Žadatel

MOZAIKA rodinné centrum z.s.

Název projektu

Zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ - Rodinné centrum Mozaika

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 430 825,20,-

Body z věcného hodnocení

86,25

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 430 825,20,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Podmínkou je nezahrnutí vzdělávání do klíčových aktivit s ohledem
na znění výzvy.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Komise upravila hodnotu indikátoru 6 00 00 Počet účastníků
projektu ze 107 na 25 s ohledem na popsané klíčové aktivity,
jejich potenciál a také v souladu se způsobem vykazování tohoto
indikátoru dle pravidel OPZ.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 405 325,20,- Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

61
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007908

Žadatel

Obec Zákolany

Název projektu

Děti v akci II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 643 740,80,-

Body z věcného hodnocení

86,25

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

3
Pro

Proti

Zdrželo se

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 615 390,80,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Krácení:
Položka 1.1.3.2 Externisté – workshopy krácena o 20 250,00 Kč
na 0,00 Kč, z důvodu, že náklady na speciální programy mají být
financovány z vlastních prostředků či z paušálu, jedná se o
výzvou vyloučený přímý výdaj. V tomto případě jde dle popisu KA
o osobu, která zpestří program (animace), nikoliv o pečující
osobu.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 28 350,00 Kč.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

62
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008064

Žadatel

Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková
organizace

Název projektu

Školní klub Horní Moštěnice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 002 400,00,-

Body z věcného hodnocení

86,25

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

3
Pro

Proti

Zdrželo se

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
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Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 002 400,00,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

63
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007505

Žadatel

Základní škola Dobřany, příspěvková organizace

Název projektu

Pokračování Dětského klubu ZŠ Dobřany

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 546 556,00,-

Body z věcného hodnocení

85,63

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

3
Pro

Proti

Zdrželo se

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 546 556,00,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Komise stanovila navýšení hodnoty indikátoru č. 6 00 00 Počet
účastníků projektu ze 40 na 55 s ohledem na kapacitu zařízení
a obměnu dětí v průběhu 3 let realizace projektu.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 402 052,56 Kč.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

64
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007839

Žadatel

Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace

Název projektu

Dětský klub Základní škola Slovan Kroměříž

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 099 140,00,-

Body z věcného hodnocení

85,63

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

3
Pro

Proti

Zdrželo se

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 099 140,00,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Komise stanovila snížení hodnoty indikátoru č. 6 00 00 Počet
účastníků projektu na 35 z důvodu, že žadatel nezvážil pravidla
vykazování tohoto indikátoru (nepočítal s bagatelní podporou a
s účastí sourozenců).
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

65
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007854

Žadatel

Základní škola a Mateřská škola Písečná, příspěvková organizace

Název projektu

Dětský klub - Písečná

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 906 632,00,-

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

3
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Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 906 632,00,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

66
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008027

Žadatel

VAPE - DSIA, s.r.o.

Název projektu

Water Lily Sport Club - příměstské tábory a dětský klub

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 944 096,00,-

Body z věcného hodnocení

85,63

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

3
Pro

Proti

Zdrželo se

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 742 706,00,-
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Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Krácení:
Položka 1.1.2.1 Pečovatel v dětském klubu (1 KA), počet
jednotek se snižuje na 1827, což odpovídá úvazku 0,5 na 21
měsíců, z důvodu provozu zařízení uvedeno v popisu KA, celá
položka krácena o 36 330,00 Kč na 383 670,00 Kč.
Položka 1.1.2.2 Pečovatel dětský klub venku (1 KA), počet
jednotek se snižuje na 1088, z důvodu doby provozu zařízení
uvedené v popisu KA, celá položka krácena o 107 520,00 Kč
na částku 228 480,00 Kč.
Komise stanovila zvýšení hodnoty indikátoru č. 60 000 Počet
účastníků projektu z 15 na 20 z důvodu popisu realizace KA.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 201 390,-Kč.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 340 838,40,- Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

67
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007885

Žadatel

Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12

Název projektu

Dětský klub při Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské
nám. 44/12

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 496 103,00,-

Body z věcného hodnocení

85,63

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 496 103,00,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

68
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008042

Žadatel

Lumpíkov z. ú.

Název projektu

Dětský klub Lumpíkov

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 045 873,60,-

Body z věcného hodnocení

85,63

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 045 873,60,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Komise stanovuje snížení hodnoty indikátoru č. 6 00 00 Počet
účastníků projektu z 50 na 40 s ohledem na pravidla vykazování
tohoto indikátoru.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu ve
výši 637 539,84 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

69
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007947

Žadatel

Základní umělecká škola, Hostinné

Název projektu

Školní klub při ZUŠ Hostinné

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 737 540,00,-

Body z věcného hodnocení

85,63

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 737 540,00,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Komise stanovuje snížení hodnoty indikátoru č. 5 00 01 Kapacita
podporovaných zařízení ze 40 na 15 a zároveň snížení indikátoru
6 00 00 Počet účastníků projektu z 50 na 45 ohledem na popis
realizace projektu a podmínky vykazování indikátorů stanovené
pravidly OPZ.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 502 897,50,- Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

70
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008039

Žadatel

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

Název projektu

Školní klub pro děti 1. stupně v Úprkovce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 593 623,00,-

Body z věcného hodnocení

85,63

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 555 823,00,-
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Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Krácení:
Položka 1.1.3.3 Asistent PT_2 - počet jednotek krácen o 300
hodin na 180 hodin, s ohledem na nadhodnocený počet pečujících
osob, ponechán byl pouze počet hodin odpovídající přípravám PT.
Celá položka krácena o 27 000,00 Kč na 16 200,00 Kč.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 37 800,00 Kč.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu ve
výši 553 560,- Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

71
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007970

Žadatel

Město Netolice

Název projektu

Dětský klub Netolice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 793 655,04,-

Body z věcného hodnocení

85

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 793 655,04,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 211 365,51,- Kč

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

72
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008058
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Žadatel

U Lišky Pampelišky, z.s.

Název projektu

Liška Pampeliška rodičům aneb péče o děti mimo školní výuku

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 994 328,00,-

Body z věcného hodnocení

85

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 994 328,00,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

73
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007526

Žadatel

Základní škola a Mateřská škola Monty School

Název projektu

Zařízení péče o děti a příměstské tábory

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 964 900,00,-

Body z věcného hodnocení

84,38

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 964 900,00,-
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 490 980,- Kč

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

74
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007568

Žadatel

Obec Petrovice

Název projektu

Petrovice pro děti mimo školu

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 484 454,00,-

Body z věcného hodnocení

84,38

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 484 454,00,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

75
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008029

Žadatel

Základní škola Lovosice, Všehrdova 1, okres Litoměřice

Název projektu

Školní klub a příměstské tábory ZŠ Všehrdova Lovosice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 151 121,01,-

Body z věcného hodnocení

84,38

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 151 121,01,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

76
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007962

Žadatel

Obec Zbuzany

Název projektu

Dětský klub Zbuzany

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 997 700,00

Body z věcného hodnocení

83,75

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

3
Pro

Proti

Zdrželo se

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 748 976,00,-
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Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Komise stanovila snížení hodnoty indikátoru č. 6 00 00 Počet
účastníků projektu ze 70 na 45 s ohledem na potenciál projektu a
způsob vykazování tohoto indikátoru dle pravidel OPZ.
Komise stanovila snížení hodnoty indikátoru 5 00 01 kapacita
podporovaných zařízení …z 65 na 20 s ohledem na způsob
vykazování tohoto indikátoru dle pravidel OPZ.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Položka 1.1.1.1 Projektový manažer - při úpravě úvazku
projektového manažera na 0,4 úvazku komise požaduje snížení
jednotkové ceny z 26 000,00 Kč na 21 065,00 Kč (včetně
zákonných odvodů), a to s ohledem na limity dané Přehledem
obvyklých cen, mezd a platů v OPZ. Celá položka krácena
o 177 660,00 Kč na 758 340,00 Kč.
Výběrová komise upozornila na podmínku, že místo realizace
projektu, který je podpořen z výzvy č. 77 musí být mimo Prahu,
tzn. např. pečující osoby nemohou dojíždět pro děti do Prahy.
Takový výdaj nelze hradit z přímých nákladů.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 248 724,- Kč.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

77
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928

Žadatel

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova
142/44, příspěvková organizace

Název projektu

Rozšíření poskytovaných služeb rodičům žáků mladšího

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 477 605,54,-

Body z věcného hodnocení

83,75

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

3
Pro

Proti

Zdrželo se

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou
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Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 477 605,54,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Úprava rozpočtu:
Položka 1.1.1.1 projektový manažer - komise stanovila cenu
jednotky na 18 760,00 a počet jednotek 34. Celková částka
položky zůstává nezměněna. K úpravě došlo z důvodu chybného
nastavení počtu jednotek.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Komise stanovila snížení hodnoty indikátoru 50 001 z 80 na 75
s ohledem na definici indikátoru a popis v projektové žádosti.
Komise stanovila zvýšení hodnoty indikátoru 60 000 Počet
účastníků projektu na 85, vzhledem ke skutečnosti, že potenciál
kapacity zařízení dovoluje zahrnout více účastníků.
Upozornění – V případě pozice projektového manažera, hrazené
z přímých nákladů je nutno vyřadit účetnictví a personalistiku,
které dle pravidel patří do paušální částky.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

78
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007931

Žadatel

Oblastní charita Ústí nad Labem

Název projektu

Klubovna Ovečka

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 633 698,00,-

Body z věcného hodnocení

83,75

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

3
Pro

Proti

Zdrželo se

33

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 633 698,00,-
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Komise stanovila navýšení hodnoty indikátoru č. 60 000 Počet
účastníků projektu z 56 na 65 s ohledem na potenciál klíčových
aktivit zařízení, které dovolují zahrnout více účastníků.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 1 466 025,40 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

79
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007857

Žadatel

Fakultní základní škola Ústí nad Labem

Název projektu

Zařízení péče o děti - FZŠ České mládeže, Ústí nad Labem

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 144 027,60,-

Body z věcného hodnocení

83,75

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

3
Pro

Proti

Zdrželo se

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 144 027,60,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je zaměstnání pečujících osob
mimo režim pedagogických pracovníků, ale dle zákoníku práce
(nenastane tedy dovolená 8 týdnů).
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

80
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007973

Žadatel

Základní škola a mateřská škola Pozořice, příspěvková
organizace

Název projektu

Doma i v práci stále v pohodě

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 346 047,94,-
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Body z věcného hodnocení

82,5

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

3
Pro

Proti

Zdrželo se

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 346 047,94,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise upozornila, že u pečující osoby nelze do přímých
nákladů zahrnout úklid, tento výdaj spadá dle pravidel OPZ do
nepřímých nákladů.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 1.345.027,60,- Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

81
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007832

Žadatel

Klubíčko Kroměříž, z. s.

Název projektu

Klubík 2

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 885 532,00,-

Body z věcného hodnocení

81,88

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

3
Pro

Proti

Zdrželo se

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku
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Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 528 532,00,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Výběrová komise stanovila úpravu rozpočtu:
Položka 1.1.1.1 Pečující osoba 1 DK s jednotkovou cenou
29 750,00 Kč počet jednotek 30 (měsíců), tj. celkově má položka
hodnotu 892 500,00 Kč (úvazek odpovídá 0,875). Zbylá částka
z položky je 263 500,00 Kč. Z toho je 127 500,00 kráceno.
Částka 136 000,00 Kč se přesouvá do položky 1.1.1.4. Upraveno
dle popisu v projektové žádosti a podmínek daných výzvou.

Podmíky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Položka 1.1.1.2 Pečující osoba 2 DK – se snižuje na jednotkovou
cenu 21 250,00 Kč (úvazek odpovídá 0,625), počet jednotek 30
(měsíců), náklady po úpravě odpovídají době provozu DK. Položka
snížena celkem o 229 500,00 Kč na 637 500,00 Kč, zbývající
částka se rozdělí: 127 500,00 Kč je krácení, částka 102 000,00 Kč
se přesouvá do 1.1.1.5.
Položka 1.1.1.4 Pečující osoba PT - jednotková cena odpovídá
úvazku 1,75, cena jednotky je stanovena na 34 000,00 Kč, počet
jednotek 4 (měsíce) celkem 136 000,00 Kč
Položka 1.1.1.5 Pečující osoba PT - jednotková cena odpovídá
úvazku 0,75, cena jednotky je 25 500,00 Kč, počet jednotek 4
(měsíce), celkem 102 000,00 Kč.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 357 000,00 Kč.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu ve
výši 874 736,80 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

82
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007950

Žadatel

Cesta pro děti z.s.

Název projektu

Dětský klub Větrník II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 737 102,20,-

Body z věcného hodnocení

81,88

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

3
Pro

Proti

Zdrželo se

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 737 102,20,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 1 038 063,60 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

83
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007891

Žadatel

Spolek Kristýnka, z.s.

Název projektu

Dětský klub a příměstské tábory Kristýnka v Českém Těšíně a
Chotěbuzi

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 837 195,50,-

Body z věcného hodnocení

81,88

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

3
Pro

Proti

Zdrželo se

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 837 195,50,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovila snížení hodnoty indikátoru č. 6 00 00
Počet účastníků projektu z 64 na 45, s ohledem na kapacitu
projektových aktivit a harmonogram projektu ve vztahu ke
způsobu vykazování MI dle pravidel OPZ.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 546 184,80 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

84
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008055

Žadatel

Lupínek z.s

Název projektu

Dětský klub Lupínek
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Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 969 091,60,-

Body z věcného hodnocení

81,88

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

3
Pro

Proti

Zdrželo se

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 915 667,60,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Položka 1.1.3.2 Doprovod dětí ze ZŠ - počet jednotek snížen
na 720 h. (40 hodin x18 měsíců), položka tedy krácena
o 38 160,00 Kč na 114 480,00 Kč. Doprovody na příměstské
tábory v době prázdnin nejsou v souladu s výzvou, jsou možné
pouze v době školního roku s vazbou na klub.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 53 424,00 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

85
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007748

Žadatel

Základní škola Slavičín - Malé Pole, příspěvková organizace

Název projektu

Klubík - Dětský klub v Základní škole Slavičín - Malé Pole

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 031 520,00,-

Body z věcného hodnocení

81,25

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

Pro

Proti

Zdrželo se

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 031 520,00,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

86
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008084

Žadatel

ITveSkole.cz, o.p.s.

Název projektu

RUDÍK - RUdná - Interaktivní Klub

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

8 752 665,60,-

Body z věcného hodnocení

81,25

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

3
Pro

Proti

Zdrželo se

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 202 476,00,-
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Krácení:
1.1.1.1 Manažer projektu: Položka krácena v souvislosti se
snížením úvazku na 0,4 dle omezení daných výzvou (viz příloha 3
výzvy), jednotková cena snížena o 6 535 na 21 065 Kč, celkem
v položce kráceno o 235 260,00 Kč na 758 340,00 Kč
1.1.1.2 Odvody ze sociálního a zdravotního pojištění za manažera
projektu: Položka krácena v plné výši o 337 824,00 Kč na 0,00 Kč
z důvodu nehospodárnosti, odvody jsou již zahrnuty v položce
1.1.1.1. (započtena superhrubá mzda)
1.1.1.4 Odvody ze sociálního a zdravotního pojištění za
Vychovatele I: Položka krácena o 416 160,00 Kč na 0,00 Kč
z důvodu nehospodárnosti, odvody jsou již zahrnuty v položce
1.1.1.3. (započtena superhrubá mzda)
1.1.1.6 Odvody ze sociálního a zdravotního pojištění za
Vychovatele II: Položka krácena o 416 160,00 Kč na 0,00 Kč
z důvodu nehospodárnosti, odvody jsou již zahrnuty v položce
1.1.1.5. (započtena superhrubá mzda)
1.1.1.8 Odvody ze sociálního a zdravotního pojištění za
Vychovatele III: Položka krácena o 416 160,00 Kč na 0,00 Kč
z důvodu nehospodárnosti, odvody jsou již zahrnuty v položce
1.1.1.7. (započtena superhrubá mzda)
Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace v
záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu ve
výši 2 480 990, 40 Kč.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 2 550 189,60
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

87
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007837

Žadatel

Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková
organizace

Název projektu

DĚTSKÝ KLUB 5. KVĚTEN 2

Celkové způsobilé výdaje (Kč)
Body z věcného hodnocení

7 757 988,84,81,25

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

3
Pro

Proti

Zdrželo se

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 542 570,00,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace v
záložce subjekty/adresy subjektu.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Úprava a krácení rozpočtu:
Podmínkou realizace je rozepsat osobní náklady v rozpočtu.
Označení 1.1.1 přísluší pro kapitolu rozpočtu osobní náklady a
jde o součtovou položku. Je nutné vytvořit 6 položek v kapitole
1.1.1. Pracovní smlouvy:
1.1.1.1 Projektový manažer
1.1.1.2 Vychovatel I
1.1.1.3 Vychovatel II
1.1.1.4 Vychovatel III
1.1.1.5 Vychovatel IV
1.1.1.6 Vychovatel V
Jednotková cena v položkách 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5,
1.1.1.6 bude odpovídat 0,9 úvazku, tedy 27 546 Kč, počet
jednotek 35 (měsíce), tedy v každé položce 964 110, 00 Kč.
V položce 1.1.1.1 Projektový manažer dojde ke krácení počtu
jednotek z 36 měsíců o 1 na 35 měsíců, tedy o 16 200, 00 Kč,
celkem kráceno o 153 870,60 Kč, výsledná částka na položce
bude 567 000,00 Kč.
Podmínkou realizace je navýšit indikátor 6 00 00 ze 75 na 90
z důvodu popisu žádosti a podhodnocení projektu.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 215 418,84 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

88
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008013

Žadatel

Sportovní centrum Hlubočinka u Prahy s.r.o., ič: 02563215

Název projektu

Vybudování dětského klubu a příměstského tábora Dráčata

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 643 413,00,-

Body z věcného hodnocení

64

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

3

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se
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3
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 531 886,20,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Krácení rozpočtu:
1.1.1.1.5 Projektový manažer: snížení počtu jednotek z 2880
na 2506 s jednotkovou cenou 213 Kč, celkem o 79 662,00 Kč
na konečnou částku 533 788,00 Kč (úprava odpovídá výši úvazku
0,4 na dobu 3 let).
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 3 265 943,10 Kč.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 111 526,80 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Celkové způsobilé výdaje (Kč)
Body z věcného hodnocení

89
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007919
Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867
Dětský klub pro ZŠ Waldorfská Pardubice
2 445 835,00,81,25

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

3
Pro

Proti

Zdrželo se

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 445 835,00,-
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 1 222 917, 50 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Celkové způsobilé výdaje (Kč)
Body z věcného hodnocení

90
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007990
Centrum pro rodinu Rudňáček, z.s.
Dětský klub v Rudňáčku
1 979 880,00,81,25

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

3
Pro

Proti

Zdrželo se

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 891 134,00,-
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Krácení rozpočtu:
1.1.1.1 Vychovatel/ka: snížení jednotkové ceny o 1 813 Kč na
cenu 34 007,00 Kč, přičemž se nemění počet jednotek. Celkové
krácení o 54 390, 00 Kč na výslednou částku 1 020 210,00 Kč
z důvodu úpravy výše mzdy na pozici vychovatel dle textu výzvy
vycházejícího ze systému ISPV.
1.1.3.2 Vychovatel/ka v době letních prázdnin: krácení ceny
jednotky o 10,00 Kč na 159,00 Kč z důvodu překročení ceny
jednotky stanovené výzvou. Celkově krácena položka o 9 000,00
Kč na 143 100,00 Kč.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace je opravit popis realizačního týmu. Projektový
manažer je pouze na 30 měsíců, je třeba uvést do souladu
s harmonogramem a KA projektu.
Upozornění: Dětský klub nelze provozovat v období letních
prázdnin, je třeba opravit text projektové žádosti.
Podmínkou realizace je snížení indikátoru 5 00 01 z 30 na 15 tak,
aby odpovídala kapacitě dětského klubu. Dále snížení indikátoru
60 000 ze 120 na 100 vzhledem k potenciálu popsaných klíčových
aktivit.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 88 746,00 Kč.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu ve
výši 756 453,60 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu
Celkové způsobilé výdaje (Kč)
Body z věcného hodnocení

91
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008026
Život kolem nás, z. s.
Dětský klub při ZŠ Vratislavice nad Nisou
1 999 512,20,80,63

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

3
Pro

Proti

Zdrželo se

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku
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Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 907 061,80,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace v
záložce subjekty/adresy subjektu.
Krácení rozpočtu:
1.1.1.2 Doprovod: v položce je snížena jednotková cena o 3 301,75
Kč na 5 200,00 Kč. V položce tedy kráceno o 66 035,00 Kč na
104 000,00 Kč s ohledem na poměry aktivit dané výzvou.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.3 Manažerka projektu: snížení počtu jednotek z 28 měsíců na
27 měsíců z důvodu nesouladu s harmonogramem projektu. Cena
jednotky se zvýší na 8 037,00 Kč z důvodu úpravy úvazku na 0,4.
Položka snížena o 1,00 Kč na 216 999,00 Kč.

Doprovody na kroužky je potřeba doplnit do projektové žádosti jako
samostatnou klíčovou aktivitu, dle zadání výzvy.
Podmínkou realizace je snížení indikátoru 6 00 00 z 80 na 60
s ohledem na kapacity KA a celkový potenciál projektu.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 92 450,40 Kč.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.
Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

92
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007953

Žadatel

Základní škola Šumperk, Vrchlického 22

Název projektu

Správná pětka - školní klub

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 135 175,00,-

Body z věcného hodnocení

80,63

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

3
Pro

Proti

Zdrželo se

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 135 175,00,-
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu ve
výši 854 070,00 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo
Žadatel
Název projektu

93
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007546
Základní škola Slavičín - Vlára, příspěvková organizace
Dětský klub - Základní škola Slavičín - Vlára

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 343 580,00,-

Body z věcného hodnocení

80,00

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

3
Pro

Proti

Zdrželo se

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 343 580,00,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace v
záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

94
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007863

Žadatel

Základní škola Ivana Olbrachta Semily, příspěvková organizace

Název projektu

Podpora zařízení péče o děti na 1. st. na ZŠ Ivana Olbrachta,
Semily

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 201 447,20,-

Body z věcného hodnocení

80

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4
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Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 194 769,20,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace v
záložce subjekty/adresy subjektu.
V rozpočtu je třeba rozdělit položky podle jednotlivých pečujících
osob a podle doby provozu obou oddělení (ze 2 položek budou
vytvořeny 4) při zachování limitů daných výší rozpočtu, tedy
položky 1.1.1.1. a 1.1.1.2 se rozdělí každá na dvě položky
s poloviční cenou jednotky.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Krácení rozpočtu:
1.1.3.1. Pečovatelé Příměstských táborů: snížen počet jednotek
o 30 na 510 (170 hod. x 3 roky), jednotková cena zůstává 159 Kč,
kráceno o 4 770,00 Kč na 81 090 Kč z důvodu nadhodnocení
úvazku s ohledem na dobu provozu táborů a jejich přípravu.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 6 678,00 Kč.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu ve
výši 1 227 908,00 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

95
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008038

Žadatel

Základní škola Slaný, Rabasova 821, okres Kladno

Název projektu

Zřízení dětského klubu a příměstské tábory u 3. ZŠ Slaný

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 485 771,20,-

Body z věcného hodnocení

80

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

4
Pro

Proti

3

Zdrželo se
1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
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Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 358 826,20,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace v
záložce subjekty/adresy subjektu.
Krácení rozpočtu:
1.1.3.1 Vedoucí příměstského tábora: snížení počtu jednotek o135
na 1065, tedy o 20 925,00 Kč na 165 075,00 Kč.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.3.2 Pomocný vedoucí příměstského tábora (zdravotník):
snížení počtu jednotek o polovinu z 900 o 450 na 450. Krácení
rozpočtové položky o 69 750,00 Kč na 69 750,00 Kč.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 126 945,00 Kč.
Podmínkou realizace je snížení indikátoru 6 00 00 z 219 na 140
s ohledem na popis klíčových aktivit a způsob vykazování
indikátoru dle pravidel OPZ.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu ve
výši 2 679 413,10 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

96
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008081

Žadatel

Základní škola a Mateřská škola v Albrechticích nad Vltavou

Název projektu

Albrechtice nad Vltavou - Tygřík: zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ
a příměstský tábor

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 183 056,00,-

Body z věcného hodnocení

79,38

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 183 056,00,-
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace v
záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu ve
výši 473 222,40 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

97
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007913

Žadatel

Dětský klub pro MZŠ Zásada

Název projektu

Dětský klub pro MZŠ Zásada

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 441 876,80,-

Body z věcného hodnocení

79,38

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez výhrad.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 441 876,80,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

98
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007946

Žadatel

Základní škola a mateřská škola Srch

Název projektu

Klub dětí při ZŠ a MŠ Srch

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 478 000,00,-

Body z věcného hodnocení

79,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4
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Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 478 000,00,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace v
záložce subjekty/adresy subjektu.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace je úprava v projektové žádosti, konkrétně
popis pracovní náplně pečující osoby/projektového manažera.
Úklid spadá dle pravidel OPZ do paušální částky a nelze jej
nárokovat z přímých nákladů.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

99
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007888

Žadatel

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Název projektu

Spokojenost rodičů v práci i v rodině II.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

8 999 998,00,-

Body z věcného hodnocení

78,75

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

8 977 738,00,-
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Krácení rozpočtu:
1.1.3.1. Hlavní vedoucí letních příměstských táborů (LPT): krácení
položky o 15 900,00 Kč na 0 Kč z toho důvodu, že část jeho
popsané činnosti spadá do organizační práce manažera projektu,
část do běžné přípravy jednotlivých vychovatelů; samotný hlavní
vedoucí nemá žádnou přímou vazbu na cílovou skupinu nebo děti.
Činnosti uvedené pro tuto pozici jsou pokryty ostatními pozicemi
v projektu.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 22 260,00 Kč.

Podmínkou realizace je navýšení indikátoru 6 00 00 Počet
účastníků projektu ze 156 na 200 s ohledem na popis projektu a
potenciál klíčových aktivit, zejména příměstských táborů.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.
Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

100
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008037

Žadatel

EKO-CENTRUM "Pidi Midi, spolek

Název projektu

PIDI MIDI zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 701 768,00,-

Body z věcného hodnocení

78,75

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 701 768,00,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace je snížení indikátoru 6 00 00 z 245 na 120
vzhledem k potenciálu projektu a způsobu vykazování
monitorovacího indikátoru definovanému v pravidlech OPZ.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

101
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007841

Žadatel

Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková
organizace

Název projektu

Škola a rodina

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

8 022 208,32,-

Body z věcného hodnocení

78,75

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

8 022 208,32,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Podmínkou realizace je rozepsat položky rozpočtu 1.1.1., 1.1.2.,
1.1.3. v osobních nákladech na jednotlivé pozice pečujících osob
(zvlášť PR a DK), uvedeny budou v rozpočtu o úroveň níže,
aktuálně využito součtové položky.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace je snížit indikátor 6 00 00 z 250 na 125
s ohledem na skutečný potenciál projektu dle popisu v projektové
žádosti.
Upozornění: jedna osoba může mít dle pravidel OPZ v součtu
u příjemce a partnera maximálně úvazek 1,0.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 3 208 883, 40 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

102
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007915

Žadatel

Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace

Název projektu

Dětský klub pro ZŠ Chlumec

Strana: 78 z 101

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 666 148,40,-

Body z věcného hodnocení

78,75

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 666 148,40,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace v
záložce subjekty/adresy subjektu.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace je úprava názvů položek 1.1.1.1 a 1.1.1.2
v rozpočtu, z názvu položek osobních nákladů budou vymazány
jednotkové ceny a výše úvazků. Nesouhlasí s popisem projektu
ani nevycházejí ze skutečných částek v rozpočtu.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu ve
výši 666 460,00 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

103
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008083

Žadatel

Základní škola a mateřská škola Hutisko-Solanec

Název projektu

Podpora zaměstnanosti rodičů s malými dětmi v ZŠ HutiskoSolanec

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 681 180,60,-

Body z věcného hodnocení

78,13

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 681 180,60,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace v
záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu ve
výši 1 072 472,30 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

104
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007897

Žadatel

Rodinné centrum Fazole, z.s.

Název projektu

Klub a příměstské tábory ve Fazoli

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 403 906,40,-

Body z věcného hodnocení

78,13

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 269 926,40,-
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Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Krácení rozpočtu:
V položce 1.1.1.4 Doprovázející osoba – klub se snižuje na počet
jednotek na 400 jednotek, jednotková cena se mění na 213 Kč,
celkově v položce kráceno o 95 700,00 Kč na 85 200,00 Kč
z důvodu nedodržení poměru doprovodů a primární aktivity
stanovené výzvou. Zároveň je upraveno vykazování dle počtu
hodin a hodinové mzdy.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 133 980,00 Kč.
Podmínkou realizace je navýšit indikátor 6 00 00 z 15 na 20
s ohledem na popis projektu a potenciál jeho klíčových aktivit.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 1 134 963,20 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

105
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008077

Žadatel

Romodrom o.p.s.

Název projektu

Dětský klub Romodrom Prostějov

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 858 429,00,-

Body z věcného hodnocení

78,13

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 679 929,00,-
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Krácení:
V položce 1.1.1.1 Pečující osoba 1,0 úvazku: dochází ke snížení
jednotkové ceny tak, aby odpovídala 0,875 úvazku, tj. jednotková
cena se mění na 29 757,00 Kč, počet měsíců bude 30 (jednotková
cena snížena o 4 250,00 Kč), celkem snížena položka
o 331 542,00 Kč na 892 710,00 Kč, 127 500,00 Kč se krátí a
204 042,00 Kč se přesouvá do nové položky 1.1.1.5
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Vznikne nová položka 1.1.1.5 Pečující osoba - tábory – jednotková
cena činí 34 007,00 Kč, počet jednotek 6 měsíců, bude na ní
204 042,00 Kč.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 178 500,00 Kč.
Podmínkou realizace je navýšit indikátor 60 000 z 15 na 20
s ohledem na popis projektu a potenciál jeho klíčových aktivit.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu ve
výši 1 071 971,60 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

106
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007956

Žadatel

ERUDICO s.r.o.

Název projektu

POMOC mladým rodinám ve venkovských oblastech

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 264 430,00,-

Body z věcného hodnocení

78,13

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 264 430,00,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 1 132 215,00 Kč.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

107
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007889

Žadatel

Základní škola a Mateřská škola Nechanice, okres Hradec
Králové

Název projektu

Dětský klub a příměstský tábor

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 566 352,40,-

Body z věcného hodnocení

77,50

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 566 352,40,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Úprava rozpočtu:
V položce 1.1.1.1 Pečující osoby - vedoucí Dětského klubu je
nutno změnit počet jednotek na 90 a jednotkovou cena na
33 015,00 Kč. Název položky bude - Pečující osoby úvazek 3,0.
Celková částka na položce zůstává nezměněna ve výši
2 971 350,00 Kč.
Podmínkou realizace je snížení indikátoru 5 00 01 z 90 na 45
s ohledem na popis projektové žádosti a způsob vykazování tohoto
indikátoru dle pravidel OPZ (vykazování tohoto indikátoru
nesprávně pochopeno příjemcem).
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 2 226 541,00 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

108
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007883

Žadatel

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková
organizace

Název projektu

Dětský klub Základní škola Paskov
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Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 378 020,00,-

Body z věcného hodnocení

77,50

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 378 020,00,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace v
záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

109
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007887

Žadatel

Spolek VLNKA

Název projektu

Club Tsunami - zařízení péče o děti 1. stupně základní škol

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 471 599,20,-

Body z věcného hodnocení

77,5

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 471 599,20,-
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Komise upozornila na podmínku stanovenou výzvou, kdy
vzdělávací aktivity nemohou být součástí klíčových aktivit.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Komise stanovila snížení Indikátoru č. 6 00 00 z 205 na 60
z důvodu kapacity v rámci klíčových aktivit.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu ve
výši 1 235 799,60 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

110
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008022

Žadatel

Rákosníček Děčín, z.s.

Název projektu

Dětský R-klub "Za ruku" s doprovodem dětí

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 496 553,60,-

77,5
Body z věcného hodnocení
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 496 553,60,Položka 1.1.2.5. projektový manažer
hodinová mzda (cena jednotky) krácena o 0,64 Kč na 329,00 Kč,
kráceno o 1 474,56 Kč na 758 016,00 Kč.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Komise stanovila snížení indikátoru č. 6 00 00 ze 75 na 60
z důvodu kapacit v rámci klíčových aktivit.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu ve
výši 2 248 276,80 Kč.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů je ve výši 2 064,38 Kč.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

111
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007965

Žadatel

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace

Název projektu

Podpora zaměstnanosti rodičů zřízením dětského klubu na ZŠ
Zachar

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 936 368,00,-

Body z věcného hodnocení

77,5

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 936 368,00,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace v
záložce subjekty/adresy subjektu.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou
podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

112
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007927

Žadatel

Centrum Inspirace, z.ú.

Název projektu

Dětský klub inspirace

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 989 652,00,-

Body z věcného hodnocení

77,5

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 989 652,00,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace v
záložce subjekty/adresy subjektu.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.2.1 Pečovatelka - Dětský klub krátit cenu jednotky 213,00 Kč,
počet jednotek 3000. Celková částka snížena o 102 240,00 Kč na
639 000,00 Kč. Krácená částka ve výši 102 240,00 Kč přesunuta
do nově vytvořené položky 1.1.2.3
Nová položka 1.1.2.3. Pečovatelka - příměstské tábory s cenou
jednotky 213 Kč a počtu jednotek 480 hod. Celková částka je
102 240 Kč.
Komise stanovila zvýšení indikátoru č. 6 00 00 z 20 na 30 a uvést
do souladu popis způsobu dosažení hodnoty indikátoru s
popisem klíčových aktivit.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu ve
výši 795 860,8 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

113
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008030

Žadatel

Šikovné dětičky, z.s.

Název projektu

Dětský klub Jazýček

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 999 512,20,-

Body z věcného hodnocení

77,5

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 999 512,20,-
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace v
záložce subjekty/adresy subjektu.
Komise stanovila snížení indikátoru č. 6 00 00 ze 100 na 30
z důvodu kapacit v rámci klíčových aktivit.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

114
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008069

Žadatel

Základní škola a Mateřská škola Březůvky, okres Zlín

Název projektu

Dětský klub v Březůvkách II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 030 260,00,-

Body z věcného hodnocení

76,88

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 030 260,00,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace v
záložce subjekty/adresy subjektu.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Komise stanovila snížení indikátoru č. 6 00 00 z 30 na 25 z důvodu
kapacit v rámci klíčových aktivit.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

115
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007972

Žadatel

Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

Název projektu

Pečujeme o děti z Lubence a okolí

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 039 578,80,-

Body z věcného hodnocení

76,88

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 039 578,80,1.1.1 pracovní smlouvy snížit cenu jednotky o 396,00 Kč na
cenu jednotky 26 568,00 Kč. Celkově snížit položku o 13 464,00
Kč na 903 312,00 Kč.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Komise stanovila zvýšení indikátoru č. 6 00 00 z 25 na 30 z důvodu
kapacit v rámci klíčových aktivit.
Upravit rozpočet přidáním podpoložek. Nyní je rozpočet nastaven
v souhrnných kapitolách.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 18 849,60 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

116
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008034

Žadatel

Město Moravský Krumlov

Název projektu

Krumlov podporuje zaměstnanost

Celkové způsobilé výdaje (Kč)
Body z věcného hodnocení

5 825 190,00,76,88

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
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Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 825 190,00,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace v
záložce subjekty/adresy subjektu.
1.1.1.2 pečující osoba v dětském kluby - ZŠ Ivančická, snížit
cenu jednotky o 8 501,00 Kč na cenu jednotky 25 506,00 Kč, počet
jednotek 30. Celková položka je ve výši 765 180,00 Kč
1.1.2.2 pečující osoba v dětském klubu ZŠ a MŠ Rybníky,
zvýšit cenu jednotky o 8 501,00 Kč na cenu jednotky 21 281,00 Kč,
počet jednotek 30. Celková položka je ve výši 638 430,00 Kč

1.1.1.3 pečující osoba v dětském klubu ZŠ a MŠ Suchohrdly, snížit
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

cenu jednotky o 45,00 Kč na 21 255,00 Kč, počet jednotek 30.
Celková položka je ve výši 637 650,00 Kč
1.1.2.1 pečující osoba v dětském klubu ZŠ Jiřice u Miroslavi,
snížit cenu jednotky o 540,00 Kč na cenu jednotky 8 502,00 Kč.
Počet jednotek 30. Celková položka je ve výši 255 060,00 Kč
Indikátor kapacity 5 00 01 snížit ze 102 na 58

Komise stanovila snížení indikátoru č. 60 000 ze 148 na 75 z
důvodu kapacit v rámci klíčových aktivit.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu ve
2.912 595,00 Kč.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů je 2 646,00 Kč.
Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

117
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007980

Žadatel

Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s.

Název projektu

Zaměstnaní rodiče, spokojené děti II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6.539.376,20,-

Body z věcného hodnocení

76,25

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku
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Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

6 539 376,20,Komise stanovila snížení indikátoru č. 6 00 00 ze 100 na 30 z
důvodu kapacit v rámci klíčových aktivit.
Komise stanovila snížení indikátoru č. 5 00 01 z 25 na 15.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

118
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008044

Žadatel

Základní škola Dolní Věstonice,okres Břeclav

Název projektu

Dětský klub ZŠ Dolní Věstonice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2.559.513,60,-

Body z věcného hodnocení

76,25

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2.559.513,60,Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace v
záložce subjekty/adresy subjektu.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

V náplni práce projektového manažera jsou pouze činnosti
stanovené příručkou (nelze finanční řešení).
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

119
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007969

Žadatel

Centrum pro rodinu a sociální péči

Název projektu

Rodina i kariéra - není žádná bariéra II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6.500.781,00,-
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Body z věcného hodnocení

76,25

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6.500.781,00,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Komise stanovila snížení indikátoru č. 6 00 00 snížit ze 151 na 30
z důvodu kapacit v rámci klíčových aktivit.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

120
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007943

Žadatel

3. základní škola Heuréka, s.r.o.

Název projektu

ZŠ Heuréka Úvaly - Dětské kluby

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3.027.729,60,-

Body z věcného hodnocení

76,25

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

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3.027.729,00,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Komise stanovila zvýšení indikátoru č. 6 00 00 ze 40 na 60 z
důvodu kapacit v rámci klíčových aktivit.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Strana: 92 z 101

V.
Č.

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

Přehled projektů doporučených k financování:
Registrační číslo
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008061
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008040
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007852

Název projektu

Žadatel

Max. celkové
způsobilé
výdaje
projektu v Kč

Dětské kluby KLÁSEK
Dětský klub a příměstské
tábory - O děti postaráno

Domovy KLAS, o.p.s.

3 324 804,00

O děti postaráno z.s.

1 999 796,12

Šance na vzdělání, o.p.s.

2 309 172,18

Rodinné centrum
Pohádková chaloupka, z.
s.

3 652 929,00

Dětské centrum ŠANCE
Podpora zaměstnanosti
rodičů s dětmi na 1. stupni ZŠ
CZ.03.1.51/0.0/0.0 na ústecku - Dětský klub
/17_077/0008020 MOLEKULA
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Centrum hlídacích služeb
/17_077/0007903 PROFA
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007918
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008024
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007940

Dětský klub pro ZŠ Moravská
Třebová
Kostelecký dětský klub
Zdravíci

Chci práci i rodinu III.
Dětský klub a příměstské
CZ.03.1.51/0.0/0.0 tábory při ZŠ Třebíč,
/17_077/0007961 Benešova 585
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007859 Děti si hrají, rodiče pracují
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Dětský klub a Příměstský
/17_077/0007847 tábor "MOSTÍK - II."
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007843
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008025
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008067

Pomozme rodičům s péčí o
jejich děti II
Školní klub a příměstské
tábory v KC Čtyřlístek
Vodňanský dětský klub
"Rybka"
"Do práce bez starostí" aneb
CZ.03.1.51/0.0/0.0 dětský klub a příměstské
/17_077/0008086 tábory na ZŠ Budišov
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Svobodná ZŠ - příměstské
/17_077/0007867 tábory a dětský klub
Ve škole i po škole: dětský
CZ.03.1.51/0.0/0.0 klub Pomocníček na ZŠ
/17_077/0007936 Bernartice
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007941 Dětský klub STUDNICE
Rozšíření možnosti péče o
děti v Klimkovicích a okolí
CZ.03.1.51/0.0/0.0 formou dětského klubu a
/17_077/0007923 příměstských táborů III
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Spokojenost rodičů v práci a v
/17_077/0007971 rodině na Rakovnicku
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008047 Trochu méně horké léto II
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007978 Dětský klub Malý drak 2

Profa Kids Havířov o.p.s.
1 928 577,00
Speciální základní škola,
mateřská škola a praktická
škola Moravská Třebová
1 702 995,00
Zdraví od malička, z.s.

1 983 545,20

Brandýský Matýsek z.s.

5 139 738,80

Základní škola Třebíč,
Benešova 585
Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE

3 514 308,00
7 093 480,80

Naděje - M, o.p.s.
Základní škola a mateřská
škola Dubicko,
příspěvková organizace

7 131 901,00

KC ČTYŘLÍSTEK, z.ú.

3 178 569,80

4 247 157,32

MAS Vodňanská ryba, z.s. 7 464 172,80
Základní škola Budišov příspěvková organizace
Svobodná základní škola,
o.p.s.
Základní škola a Mateřská
škola, Bernartice, okres
Trutnov
STUDNICE, z.s.
Centrum volného času
MOZAIKA Klimkovice
Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří, z.s.

2 655 712,50
2 500 041,60
2 919 995,40
4 168 920,00

4 022 222,46
3 589 908,00

Attavena, o.p.s.

8 998 122,00

Standard island, z.s.

4 788 126,00
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23
24
25
26
27

28
29

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007901
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007827
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008021

Spokojenost rodičů v práci a v
rodině na Podbořansku
Dětský klub a příměstské
tábory v ZŠ Hošťálkové

Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří, z.s.
Základní škola
Hošťálková, okres Vsetín

DOKOLEČKA - dětský klub

DOKOLEČKA z.s.
Základní škola a Mateřská
škola, Lánov, okres
Trutnov
Základní škola Břeclav,
Slovácká 40, příspěvková
organizace
Základní škola
T.G.Masaryka a mateřská
škola, Chroustovice, okres
Chrudim
Kvalifikační a personální
agentura, o. p. s.
Církevní základní škola a
mateřská škola ARCHA,
Petroupim, okres Benešov

CZ.03.1.51/0.0/0.0 Podpora zařízení péče o děti
/17_077/0007865 na 1. st. na ZŠ a MŠ Lánov
Dětský klub a Příměstský
CZ.03.1.51/0.0/0.0 tábor - ZŠ Břeclav, Slovácká
/17_077/0007882 40
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Dětský klub pro ZŠ
/17_077/0007921 Chroustovice
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008068 S Kapou za zábavou II

35

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007952 Dětský klub pro ZŠ Archa
Podpora rodičů dětí 1. stupně
CZ.03.1.51/0.0/0.0 ZŠ v Jedovnicích a okolních
/17_077/0008003 obcích
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Dětský klub Prosperita /17_077/0008006 Písek
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Školní klub při Základní
/17_077/0007866 škole ve Žďáru nad Metují
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008007 Dětský klub Kamarád Nenuda
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Dětský klub a příměstské
/17_077/0007957 tábory ZŠ Na Radosti

36

CZ.03.1.51/0.0/0.0 Dětský klub Základní škola
/17_077/0008004 Jakubčovice nad Odrou

30
31
32
33
34

39

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007902
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007904
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007958

40

CZ.03.1.51/0.0/0.0 Na Zámecké každý ví, že kdo
/17_077/0008057 si hraje nezlobí

37
38

41
42
43

44

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008010
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008051
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007977

Dětský klub Základní škola
Vacenovice
Školní klub při Základní
škole Náchod-Plhov
Klub Ouk

Dětský klub pro ZŠ
Kamenický Šenov
ROUTA dětem pokračuje!

Základní škola Jedovnice,
okres Blansko

5 444 579,00
1 840 748,00
2 229 213,28
3 739 052,80
2 220 708,00

1 151 990,00
4 541 243,00
2 004 030,00
2 247 537,60

PROSPERITA Písek, z. s.
Základní škola, Žďár nad
Metují, okres Náchod

3 601 584,00

Kamarád - Nenuda z.s.

2 381 106,00

Základní škola Na Radosti
Základní škola a Mateřská
škola Jakubčovice nad
Odrou okres Nový Jičín,
příspěvková organizace
Základní škola
Vacenovice, příspěvková
organizace
Základní škola NáchodPlhov, Příkopy 1186

2 004 123,80

W alternativa, z.s.
Základní škola Litomyšl,
Zámecká 496, okres
Svitavy
Základní škola a mateřská
škola, Kamenický Šenov,
nám. Míru 616,
příspěvková organizace
Rodinné centrum ROUTA,
z.s.
Komunitní škola Kašava,
z. s.

2 179 926,00

Dětský klub v Kašavě
Podpora zaměstnanosti
rodičů s dětmi na 1. stupni ZŠ
CZ.03.1.51/0.0/0.0 v Teplicích - Dětský klub
/17_077/0008019 RYBIČKA
Rybička Teplice, z.s.

1 075 502,40

1 108 086,00
1 045 338,00
2 363 760,00

2 362 413,20

1 774 514,00
6 894 790,00
1 344 574,00

1 960 546,00
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45
46
47
48
49
50
51

52
53

54
55
56
57
58
59
60
61

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007781
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007976
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007898
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007967

Zařízení péče o děti ve škole
a jarní příměstské tábory
Dětský klub a příměstský
tábor Budíček 2
Příměstské tábory - ČČK
Prostějov

Dětský klub Korálky
Dětský klub Katolické
CZ.03.1.51/0.0/0.0 základní školy v Uherském
/17_077/0007988 Brodě
Služby pro rodiče na
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Chomutovsku a v Litvínově/17_077/0008015 pokračujeme
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Dětský sportovní klub MSZ
/17_077/0007933 Benešov
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Dětský klub - KDYŽ
/17_077/0008041 NEMŮŽEŠ TAK PŘIDEJ VÍC
Péče o děti I. stupně základní
CZ.03.1.51/0.0/0.0 školy ve správním obvodu
/17_077/0007996 ORP Pohořelice II.
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007835
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008088
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007848
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007909
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007856
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007966

Podpora rodičů v péči o děti
1. stupně v České Lípě 2
Dětský klub a příměstský
tábor Nenkovic
Zařízení péče o děti na 1.
stupni při Základní škole
Bobrovníky
Dětský klub pro ZŠ a MŠ
Kamenný Přívoz
Sousedská výpomoc rodičům
páteckých školáků II
Dětský klub a příměstské
tábory - Uherský Brod
Zařízení péče o děti 1. stupně
ZŠ - Rodinné centrum
Mozaika

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007749
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007908 Děti v akci II

63

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008064 Školní klub Horní Moštěnice
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Pokračování Dětského klubu
/17_077/0007505 ZŠ Dobřany

64

CZ.03.1.51/0.0/0.0 Dětský klub Základní škola
/17_077/0007839 Slovan Kroměříž

62

65
66

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007854 Dětský klub - Písečná
Water Lily Sport Club CZ.03.1.51/0.0/0.0 příměstské tábory a dětský
/17_077/0008027 klub

Základní škola a Mateřská
škola Řepiště, příspěvková
organizace
Rodinné centrum Budíček,
z. s.
Oblastní spolek Českého
červeného kříže Prostějov
Komunitní centrum
Korálky, z.s.
Katolická základní škola v
Uherském Brodě

1 694 098,00
3 267 560,80
1 565 289,60
1 971 144,00
1 454 446,00

Vzdělávací centrum
Genesia, zapsaný spolek
6 190 060,80
Městská sportovní zařízení
Benešov, s.r.o.
4 321 069,20
Spolek - sport, zábava pro
děti a dospělé - KDYŽ
NEMŮŽEŠ TAK PŘIDEJ
VÍC
1 995 630,00
Město Pohořelice
Základní škola Slovanka,
Česká Lípa, Antonína
Sovy 3056, příspěvková
organizace

5 169 914,40

Obec Nenkovice
Základní škola a mateřská
škola Hlučín - Bobrovníky,
příspěvková organizace
Základní škola a mateřská
škola Kamenný Přívoz

2 172 483,04

Obec Pátek

5 008 800,93

1. AC Uherský Brod, z.s.

4 829 160,00

8 974 314,72

1 464 527,40
1 913 660,00

MOZAIKA rodinné centrum
z.s.
1 430 825,20
Obec Zákolany
Základní škola a Mateřská
škola Horní Moštěnice,
příspěvková organizace
Základní škola Dobřany,
příspěvková organizace
Základní škola Slovan,
Kroměříž, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská
škola Písečná,
příspěvková organizace

3 615 390,80

VAPE - DSIA, s.r.o.

1 742 706,00

1 002 400,00
4 546 556,00
1 099 140,00
1 906 632,00
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007885
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008042
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007947

78

79

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007857

80

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007973

VI.
Č.

1
2
3
4
5
6

1 496 103,00

Dětský klub Lumpíkov

Lumpíkov z. ú.
Základní umělecká škola,
Hostinné
Základní škola a Mateřská
škola, Hradec Králové,
Úprkova 1

3 045 873,60

Město Netolice

3 793 655,04

U Lišky Pampelišky, z.s.
Základní škola a Mateřská
škola Monty School

1 994 328,00

Obec Petrovice
Základní škola Lovosice,
Všehrdova 1, okres
Litoměřice

2 484 454,00

Školní klub při ZUŠ Hostinné

CZ.03.1.51/0.0/0.0 Školní klub pro děti 1. stupně
/17_077/0008039 v Úprkovce
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007970 Dětský klub Netolice
Liška Pampeliška rodičům
CZ.03.1.51/0.0/0.0 aneb péče o děti mimo školní
/17_077/0008058 výuku.
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Zařízení péče o děti a
/17_077/0007526 příměstské tábory
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007568 Petrovice pro děti mimo školu
Školní klub a příměstské
CZ.03.1.51/0.0/0.0 tábory ZŠ Všehrdova
/17_077/0008029 Lovosice
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007962 Dětský klub Zbuzany
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007928
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007931

77

Dětský klub při Základní škola Základní škola Třebíč,
Třebíč, Horka-Domky,
Horka-Domky, Václavské
Václavské nám. 44/12
nám. 44/12

Obec Zbuzany
Základní škola s
Rozšíření poskytovaných
rozšířenou výukou jazyků,
služeb rodičům žáků
Liberec, Husova 142/44,
mladšího
příspěvková organizace
Oblastní charita Ústí nad
Klubovna Ovečka
Labem
Fakultní základní škola
Zařízení péče o děti - FZŠ
Ústí nad Labem, České
České mládeže, Ústí nad
mládeže 230/2,
Labem
příspěvková organizace
Základní škola a mateřská
škola Pozořice,
Doma i v práci stále v pohodě příspěvková organizace

1 737 540,00
5 555 823,00

1 964 900,00

3 151 121,01
3 748 976,00

6 477 605,54
5 633 698,00

3 144 027,60
7 346 047,94

Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů:
Registrační číslo

Název projektu

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007832 Klubík 2
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007950 Dětský klub Větrník II
Dětský klub a příměstské
CZ.03.1.51/0.0/0.0 tábory Kristýnka v Českém
/17_077/0007891 Těšíně a Chotěbuzi
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008055 Dětský klub Lupínek
Klubík - Dětský klub v
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Základní škole Slavičín - Malé
/17_077/0007748 Pole
CZ.03.1.51/0.0/0.0 RUDÍK - RUdná - Interaktivní
/17_077/0008084 Klub

Žadatel

Max. celkové
způsobilé
výdaje
projektu v Kč

Klubíčko Kroměříž, z. s.

3 528 532,00

Cesta pro děti z.s.

2 737 102,20

Spolek Kristýnka, z.s.

1 837 195,50

Lupínek z.s.
Základní škola Slavičín Malé Pole, příspěvková
organizace

1 915 667,60

ITveSkole.cz, o.p.s.

6 202 476,00

1 031 520,00
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12

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007837
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008013
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007919
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007990
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008026
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007953

13

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007546

14

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007863

15

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008038

16

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008081

7
8
9
10
11

20

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007913
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007946
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007888
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008037

21

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007841

22

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007915

17
18
19

26

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008083
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007897
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008077
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007956

27

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007889

23
24
25

28
29

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007883
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007887

DĚTSKÝ KLUB 5. KVĚTEN 2
Vybudování dětského klubu a
příměstského tábora Dráčata
Dětský klub pro ZŠ
Waldorfská Pardubice
Dětský klub v Rudňáčku
Dětský klub při ZŠ
Vratislavice nad Nisou

Základní škola, Liberec, ul.
5. května 64/49,
příspěvková organizace
Sportovní centrum
Hlubočinka u Prahy s.r.o.
Základní škola Waldorfská
Pardubice, Gorkého 867
Centrum pro rodinu
Rudňáček, z.s.

Život kolem nás, z. s.
Základní škola Šumperk,
Správná pětka - školní klub
Vrchlického 22
Základní škola Slavičín Dětský klub - Základní škola
Vlára, příspěvková
Slavičín - Vlára
organizace
Podpora zařízení péče o děti Základní škola Ivana
na 1. st. na ZŠ Ivana
Olbrachta Semily,
Olbrachta, Semily
příspěvková organizace
Zřízení dětského klubu a
Základní škola Slaný,
příměstské tábory u 3. ZŠ
Rabasova 821, okres
Slaný
Kladno
Albrechtice nad Vltavou Základní škola a Mateřská
Tygřík: zařízení péče o děti 1. škola v Albrechticích nad
stupně ZŠ a příměstský tábor Vltavou
Masarykova základní
škola, okres Jablonec nad
Nisou příspěvková
Dětský klub pro MZŠ Zásada organizace
Základní škola a mateřská
Klub dětí při ZŠ a MŠ Srch
škola Srch
Spokojenost rodičů v práci i v Vzdělávací centrum
rodině II.
Podkrušnohoří, z.s.
PIDI MIDI zařízení péče o děti EKO-CENTRUM "Pidi
na 1. stupni ZŠ
Midi?
Základní škola, Liberec,
Aloisina výšina 642,
Škola a rodina
příspěvková organizace
Základní škola, Muchova
228, Chlumec Dětský klub pro ZŠ Chlumec
příspěvková organizace
Podpora zaměstnanosti
rodičů s malými dětmi v ZŠ
Základní škola a mateřská
Hutisko-Solanec
škola Hutisko-Solanec
Klub a příměstské tábory ve
Rodinné centrum Fazole,
Fazoli
z.s.
Dětský klub Romodrom
Prostějov
Romodrom o.p.s.
POMOC mladým rodinám ve
venkovských oblastech
ERUDICO s.r.o.
Základní škola a Mateřská
Dětský klub a příměstský
škola Nechanice, okres
tábor
Hradec Králové
Základní škola Paskov,
Dětský klub Základní škola
okres Frýdek-Místek,
Paskov
příspěvková organizace
Club Tsunami - zařízení péče
o děti 1. stupně základní školy Spolek VLNKA

7 542 570,00
6 531 886,20
2 445 835,00
1 891 134,00
1 907 061,80
2 135 175,00
1 343 580,00
3 194 769,20
5 358 826,20
1 183 056,00

1 441 876,80
2 478 000,00
8 977 738,00
3 701 768,00
8 022 208,32
1 666 148,40
2 681 180,60
2 269 926,40
2 679 929,00
2 264 430,00
5 566 352,40
1 378 020,00
2 471 599,20
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

VII.
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CZ.03.1.51/0.0/0.0 Dětský R-klub "Za ruku" s
/17_077/0008022 doprovodem dětí
Podpora zaměstnanosti
CZ.03.1.51/0.0/0.0 rodičů zřízením dětského
/17_077/0007965 klubu na ZŠ Zachar
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007927 Dětský klub Inspirace
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008030 Dětský klub Jazýček
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008069 Dětský klub v Březůvkách II
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Pečujeme o děti z Lubence a
/17_077/0007972 okolí
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Krumlov podporuje
/17_077/0008034 zaměstnanost
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Zaměstnaní rodiče, spokojené
/17_077/0007980 děti II
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Dětský klub ZŠ Dolní
/17_077/0008044 Věstonice
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Rodina i kariéra - není žádná
/17_077/0007969 bariéra II
CZ.03.1.51/0.0/0.0 ZŠ Heuréka Úvaly - Dětské
/17_077/0007943 kluby

Rákosníček Děčín, z.s.
Základní škola Zachar,
Kroměříž, příspěvková
organizace

4 496 553,60

Centrum Inspirace, z.ú.

1 989 652,00

1 936 368,00

Šikovné dětičky, z.s.
1 999 512,20
Základní škola a Mateřská
škola Březůvky, okres Zlín 1 030 260,00
Masarykova základní škola
Lubenec, okres Louny
2 039 578,80
Město Moravský Krumlov
Rodinné centrum Beruška
Strakonice, z.s.
Základní škola Dolní
Věstonice,okres Břeclav
Centrum pro rodinu a
sociální péči
3. základní škola Heuréka,
s.r.o.

5 825 190,00
6 539 376,20
2 559 513,60
6 500 781,00
3 027 729,60

Přehled projektů nedoporučených k financování
Registrační číslo Název projektu
Žadatel
CZ.03.1.51/0.0/0.0
Vzdělávací centrum Genesia,
/17_077/0008001 Služby rodičům v Mostě - pokračujeme zapsaný spolek
Základní škola a Mateřská škola
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Zkvalitnění a rozšíření péče o děti v
Horní Město, okres Bruntál,
/17_077/0007935 obci Horní Město a okolí
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Dětský klub Klíček Základní školy
Racková, okres Zlín, příspěvková
/17_077/0007894 Racková
organizace
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007929 Pohádkový klubík
lapiru s.r.o.
Základní škola a mateřská škola
CZ.03.1.51/0.0/0.0
Lobodice, příspěvková
/17_077/0008016 Nenuda Lobodice
organizace
Základní škola a mateřská škola
CZ.03.1.51/0.0/0.0
plukovníka Bedřicha
/17_077/0007938 Dětský klub pro ZŠ Hořátev
Krátkorukého, Hořátev
CZ.03.1.51/0.0/0.0 SRKL - Sužby rodičům na Kladensku a Vzdělávací centrum Genesia,
/17_077/0008009 Lounsku
zapsaný spolek
CZ.03.1.51/0.0/0.0
Muzeum Říčany, příspěvková
/17_077/0007870 Dětské kluby Muzea Říčany
organizace
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Dětský klub a příměstský tábor České
/17_077/0008065 Heřmanice
Městys České Heřmanice
Základní škola a Mateřská škola
CZ.03.1.51/0.0/0.0 A o děti je postaráno - dětský klub na
Dobrá Voda u Českých
/17_077/0007945 Dobré Vodě u ČB
Budějovic
Podpora zaměstnanosti rodičů s dětmi
CZ.03.1.51/0.0/0.0 na 1. stupni ZŠ v Ústí nad Labem /17_077/0008045 Dětské kluby DOBRODĚJ
Dobrovolnické centrum, z.s.
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Podpora zaměstnanosti rodičů s
Základní škola Němčice nad
/17_077/0007881 malými dětmi v ZŠ Němčicích n. H.
Hanou, příspěvková organizace
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

CZ.03.1.51/0.0/0.0 STOP překážkám pro mladé rodiny ve
/17_077/0007910 venkovských oblastech
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007983
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007890
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007905
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008052
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008073
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007930
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008076
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007948
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007497
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007924
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007989
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007868
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007920
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008017
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008032
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007968
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007744
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008082
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007886
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008056
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008050
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008000
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007959
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008054
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008078
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008066

Zařízení péče o děti při ZŠ Brloh

ERUDICO s.r.o.
Základní škola Louny,
Přemyslovců 2209, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola
Brloh

Dětský klub - Eduka Bábetko
Zařízení péče o děti 1. stupně v
Kostelci nad Orlicí
Volnočasové aktivity pro žáky 1. stupně
ZŠ Borotín

Eduka Bábetko z.s.
Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí
Základní škola a Mateřská škola
Borotín, okres Tábor

Dětský klub Všedobrovice

Mother-Care-Centrum spol. s r.o.

Dětský klub Romodrom Slaný
Mimoškolní klub - ZŠ Štefcova, Hradec
Králové

Romodrom o.p.s.
Základní škola a Mateřská škola,
Hradec Králové, Štefcova 1092

Pečujeme o děti na 1. stupni ZŠ Louny
Přemyslovců

Dětský klub a příměstský tábor Kozodoj Kozodoj zapsaný spolek
Pomáháme rodičům na Českolipsku
Dětské kluby na Zlínsku
Příměstský tábor a dětský klub
Montessori Plzeň
Vybudování dětského klubu a
příměstského tábora v obci Doksy
Škola rodičům otevřená II
DAVELÁČEK DĚTEM - KLUB A LETNÍ
TÁBORY
Centrum podporuje pracující rodiče
Nymburska
Dětský klub Veselá škola
AMA School - škola pro celou rodinu
Pracující rodič, proč ne?
Podpora péče o děti pracujících rodičů
ve městě Olomouc
Podpora zaměstnanosti rodičů s
malými dětmi v ZŠ Valašská Bystřice

Naše město, z.s.
Rozvojová agentura zlínského
kraje, z.s.
Základní škola Montessori Plzeň
Obec Doksy
Základní škola , Šlapanice, okres
Brno - venkov, příspěvková
organizace
Spolek Daveláček
CENTRUM PRO VŠECHNY,
spolek
Základní škola a Mateřská škola
Halenkovice, okres Zlín,
příspěvková organizace
AMA SCHOOL - základní škola a
mateřská škola montessori o.p.s.
Skleněnka, z.s.
Nová škola v Olomouci, základní
škola, z.ú.

KLUBKO
Dětský klub Základní škola RájecJestřebí

Základní škola Valašská Bystřice
Základní škola a mateřská škola
Lukavice, okres Chrudim
Základní škola a mateřská škola
Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní klub RADKA Kadaň

RADKA z. s.

Dětský klub Romodrom Nymburk

Romodrom o.p.s.
Základní škola a Mateřská škola
Vrchotovy Janovice

Klub pro děti 1. stupně VJanovice
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008036
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007994
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008008
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007906
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008063
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007912
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007884
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007974
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007862

Volnočasové aktivity pro žáky 1. st. ZŠ
(školní klub a letní tábory) v Olomouci

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007896
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0008074
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007937
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007858

ZŠ Viva Bambini podporuje
zaměstnanost rodičů

Nadační fond TISO

Klub pro děti zaměstnaných rodičů
Podpora pracovní flexibility rodičů v ZŠ
Jedlová
Dětský klub Pygmalion a Příměstský
tábor Pygmalion

Základní škola Jevíčko

Když máma s tátou pracují

Rodinné centrum Dobříšek, z.s.

Školní klub Milovice
Zařízení péče o děti TJ Sokol Nové
Veselí

Maminky dětem, z. s.
Tělocvičná jednota Sokol Nové
Veselí

Dětský klub Lány

Cesta zpět z.s.

Dětský klub Rybníček

TC Staré Město, z.s.
Soukromá základní škola a
mateřská škola Viva Bambini
s.r.o.

Základní škola Jedlová
PYGMALION, s.r.o.

Dětský klub Karviná

Romodrom o.p.s.
Institut pro regionální spolupráci,
Dětský klub - IRS
o.p.s.
Školní kluby při Základní škole,
Základní škola, Vrchlabí, nám.
Vrchlabí, nám. Míru 283
Míru 283
Základní škola Velký Ořechov,
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Dětský klub - radost dětí a spokojenost okres Zlín, příspěvková
/17_077/0007515 rodičů
organizace
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Dětský klub Základní škola Želechovice Základní škola Želechovice nad
/17_077/0008072 nad Dřevnicí
Dřevnicí, příspěvková organizace
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Zařízení péče o děti 1. stupně ZPD
/17_077/0008080 SMART
Základní škola SMART
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007942 ZŠ Heuréka Brno - dětské kluby
2. základní škola Heuréka, s.r.o.
Základní škola a Mateřská škola,
CZ.03.1.51/0.0/0.0
Šanov, okres Znojmo,
/17_077/0008079 Škola rodičům
příspěvková organizace
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007944 Pradědův dětský klub
Jeseníky přes hranici, z.s.
CZ.03.1.51/0.0/0.0
Základní škola, Radiměř, okres
/17_077/0007939 Klub ZŠ Radiměř
Svitavy
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Dětský klub a prázdniny v Academia
/17_077/0008053 Teplice z.s.
Academia Teplice z.s.
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Rope skipping ve školních klubech a
Česká rope skippingová
/17_077/0007991 kempech
asociace
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_077/0007985 Dětský klub Draci
Family and Job z.s.
CZ.03.1.51/0.0/0.0
Střední škola, základní škola a
/17_077/0007922 Volnočasový klub v ZŠ Da Vinci
mateřská škola da Vinci
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Podpora pracovní flexibility rodičů v ZŠ Základní škola a Mateřská škola
/17_077/0007992 a MŠ Strážek
Strážek, příspěvková organizace
CZ.03.1.51/0.0/0.0
Základní škola Růžďka, okres
/17_077/0007850 Dětský klub pro žáky 1. stupně
Vsetín
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Zařízení péče o děti 1. stupně
Soukromá základní škola a
/17_077/0007999 Soukromé základní školy a mateřské
mateřská škola, s.r.o.
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