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

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_17_078

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

35 mil. Kč

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

4 880 664,60

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

30 119 335,40

II.

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

1

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 32, Kartouzská 4, Praha 5, 15000

Předsedající jednání

Místopředseda: Mgr. Daniel Foch

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

III.
Záznam o školení členů / náhradníků členů výběrové komise
V úvodu 1. jednání VK proběhlo školení přítomných členů a náhradníků členů výběrové
komise zaměřené na jejich práva a povinnosti, nestrannost, způsob rozhodování o výběru
projektů vhodných pro financování, vedení průkazné evidence o procesu výběru, dále
představení dané výzvy a řešení 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
Seznam školených osob: Viz prezenční listina v příloze zápisu.

Vzor účinný od 1. 6. 2016
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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_078/0007917

Žadatel

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se specifickými
poruchami učení, s.r.o.

Název projektu

Dětský klub - Soukromá základní škola Integrál pro žáky se
specifickými poruchami učení, s.r.o.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 352 641,50,-

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

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 352 641,50,-

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

2

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0007869

Žadatel

EDUCAnet - gymnázium, střední odborná škola a základní škola
Praha, s.r.o.

Název projektu

Dětský klub - EDUCAnet

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 346 613,50,-

Body z věcného hodnocení

93,13

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 doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 346 613,50,-

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

3

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0007975

Žadatel

Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha - Řepy,
Socháňova 1139, příspěvková organizace

Název projektu

Dětský klub pro ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 663 410,00,-

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
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování s výhradou

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 663 410,00,-

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

4

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0008085

Žadatel

Základní škola, Praha 10, Hornoměcholupská 873

Název projektu

Školní klub v Hornoměcholupské

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 034 471,00,-

Body z věcného hodnocení

88,75

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

3 826 221,00,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Položka 1.1.1.1 Pracovní smlouva - hlavní pečovatelka
Snížení jednotkové ceny na 29 757 Kč (odpovídá úvazku 0,875),
krácení v položce tedy o 148 750,00 Kč na 1 041 495,00 Kč
vzhledem k podmínkám stanoveným výzvou (dle výzvy pro
přípravu zařízení před a po provozní době připadá jedna hodina
denně na jedno zařízení péče o děti).
Dále položce došlo k záměně sloupců, cena jednotky a počet
jednotek, počet jednotek má být 35 a cena jednotky 29 757,- Kč,
podmínkou realizace je opravit přehozené sloupce na položce.
Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 208 250,00 Kč.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 465 752,00,- Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

5

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0007907

Žadatel

Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36

Název projektu

Dětský klub a příměstské tábory - Základní škola, Praha 10,
Kutnohorská 36
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Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 300 964,80,-

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

Projekt doporučený k financování

3 300 964,80,Komise upozornila na podmínku stanovenou výzvou, kdy
vzdělávací aktivity nemohou být součástí klíčových aktivit.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

6

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0008075

Žadatel

Základní škola, Praha 10 - Hostivař, Kozinova 1000

Název projektu

Zařízení péče o děti 1. stupně Hostivař

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 274 168,40,-

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

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 274 168,40,-
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Opravení prohozených položek rozpočtu 1.1.1.1 a 1.1.1.2, kde
je podmínkou prohození sloupců cena jednotky a počet jednotek,
celkové částky na položkách zůstanou nezměněny.
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 225 405,60,- Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

7

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0008046

Žadatel

Private Service spol. s r.o.

Název projektu

Hravé odpoledne a prázdniny- pojďme si hrát!

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

8 335 051,20,-

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

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

8 335 051,20,-

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 2 541 352,80 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

8

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0008005

Žadatel

Slovanský kruh, z.s.

Název projektu

Poznej svou vlast - dětský klub a příměstský tábor

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 996 680,00,-

Body z věcného hodnocení

82,5
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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

1 996 680,00,-

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

9

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0007916

Žadatel

Métis - základní škola s.r.o.

Název projektu

Dětský klub - Métis

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 023 585,00,-

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 bez výhrad.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 023 585,00,-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

10

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0008070

Žadatel

Romodrom o.p.s.

Název projektu

Dětský klub Romodrom Praha

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 685 215,40,-

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 zařazen mezi náhradní projekty.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 482 915,40,Krácení položky 1.1.1.1, snížení jednotkové ceny na 29 757 Kč
(odpovídá 0,875 úvazku), položka krácena o 144 500 Kč na 1 011
738 Kč vzhledem k podmínkám nastavených výzvou.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Upravení rozpočtu - v kapitole rozpočtu 1.1.3 Dohody o
provedení práce vytvoření nové podpoložku o stupeň níže
do 1.1.3.1. Položka 1.1.3 je součtová kontrolní.
Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
504 324,10 Kč
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 202 300,00 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

1

1

11

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0007911

Žadatel

Kazimíra z.s.

Název projektu

Podpora zařízení péče o děti - Dětský klub

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 761 520,00,-

Body z věcného hodnocení

81,25

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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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 zařazen mezi náhradní projekty.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 761 520,00,-

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_078/0008059

Žadatel

Dům dětí s mládeže hlavního města Prahy

Název projektu

Podpora zaměstnanosti a profesní seberealizace rodičů v Praze

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 628 040,00,-

Body z věcného hodnocení

80

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 zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami
Závěr

2

Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 628 040,00,-

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Z pohledu výběrové komise projekt zakládá veřejnou podporu
ve výši 2.147.040,- Kč,
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Upravení rozpočtu - Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy a 1.1.2
Dohody o pracovní činnosti je přesunout do nově vytvořené
podpoložky. Částka je uvedena přímo kapitoly, která je součtová,
správně má zahrnovat souhrnnou částku jednotlivých
podřazených položek.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3

13

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0007895

Žadatel

JAHODA, o.p.s.

Název projektu

Klub Jahoda 2

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 380 913,60,-

Body z věcného hodnocení

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 zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr

3

Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 272 077,60,-

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Krácení položky 1.1.1.3.2 Doprovod na kroužky, kráceno
o 77 740 Kč na 206 960 Kč. Snížen počet jednotek o 598 jednotek
na 1592 jednotek, důvodem je udržení výzvou daného
maximálního poměru 10% osobních nákladů na doprovody vůči
osobním nákladům na primární aktivitu (bez projektového
manažera).
Uvedení znění KA dát do souladu s harmonogramem aktivit.
(36 měsíců).
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Upravení popisu náplně realizačního týmu - aktivita doprovodů
ze školy do klubu není v popisu náplně realizačního týmu a tedy
v souladu s rozpočtem (s položkou rozpočtu 1.1.3.1).
Podmínkou realizace projektu je doplnění místa realizace
v záložce subjekty/adresy subjektu.
Z pohledu výběrové komise projekt nezakládá veřejnou podporu.
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 108 836,00 Kč

Informace o žádosti
Pořadové číslo

4

14

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0008060

Žadatel

OrangeryPark z. S.

Název projektu

Všímavé mindfulnes kluby a prázdniny

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 307 830,80,-

Body z věcného hodnocení

74,38

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 zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami a krácením
Závěr

4

Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 284 294,00,-

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Krácení položky 1.1.1.5. - Snížení jednotkové ceny o 467 Kč,
jednotková cena po krácení je stanovena na 10 533,00 Kč
(provedeno na základě tabulky obvyklých cen, mezd a platů OPZ).
Celkem v položce kráceno o 16 812,00 Kč na 379 188,00 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 1.447.891,20,- Kč
Celkové krácení včetně nepřímých nákladů ve výši 23 536,80 Kč.

V.

Přehled projektů doporučených k financování:

Č.

Registrační číslo

1.

Dětský klub - Soukromá
základní škola Integrál pro žáky
CZ.03.1.51/0.0/0.0 se specifickými poruchami
/17_078/0007917 učení, s.r.o.

2.

Název projektu

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_078/0007869 Dětský klub - EDUCAnet

3

CZ.03.1.51/0.0/0.0 Dětský klub pro ZŠ genpor. Fr.
/17_078/0007975 Peřiny

4

CZ.03.1.51/0.0/0.0 Školní klub v
/17_078/0008085 Hornoměcholupské
Dětský klub a příměstské
CZ.03.1.51/0.0/0.0 tábory - Základní škola, Praha
/17_078/0007907 10, Kutnohorská 36

5

6
7
8
9

VI.

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_078/0008075
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_078/0008046
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_078/0008005
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_078/0007916

Zařízení péče o děti 1.stupně
Hostivař
Hravé odpoledne a prázdninypojďme si hrát!
Poznej svou vlast - dětský klub
a příměstský tábor
Dětský klub - Métis

Žadatel
Soukromá základní škola
Integrál pro žáky se
specifickými poruchami
učení, s.r.o.
EDUCAnet - gymnázium,
střední odborná škola a
základní škola Praha,
s.r.o.
Základní škola genpor.
Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139,
příspěvková organizace
Základní škola, Praha
10, Hornoměcholupská
873
Základní škola, Praha
10, Kutnohorská 36
Základní škola, Praha 10
- Hostivař, Kozinova
1000
Private Service spol. s
r.o.
Slovanský kruh, z.s.
Métis - základní škola
s.r.o.

Max. celkové
způsobilé
výdaje
projektu v Kč

1 352 641,50

2 346 613,50

1 663 410,00

3 826 221,00

3 300 964,80

2 274 168,40
8 335 051,20
1 996 680,00
5 023 585,00

Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů:

Č.

Registrační číslo

Název projektu

1

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/17_078/0008070 Dětský klub Romodrom Praha

Žadatel

Max. celkové
způsobilé
výdaje
projektu v Kč
2 482 915,40

Romodrom o.p.s.
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