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

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_16_134

Vyhlašovatel

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

Název investiční priority

2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu
rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

Alokace na výzvu v Kč

150 000 000 Kč

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

-

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

150 000 000 Kč

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

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

1

Počet členů výběrové komise

5

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

12. 2. 2018

Čas jednání (od – do)

9:00 – 14:00

Místo jednání

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

Předsedající jednání

Svatava Škantová

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

III.
Záznam o školení členů výběrové komise
V úvodu 1. jednání VK proběhlo školení přítomných členů a náhradníků členů výběrové komise zaměřené
na jejich práva a povinnosti, nestrannost, způsob rozhodování o výběru projektů vhodných pro financování,
vedení průkazné evidence o procesu výběru, dále představení dané výzvy a řešení možných problémů.
Datum a místo konání školení – viz výše v části Přehled uskutečněných jednání. Školení trvalo od 9:00 do
9:30 h.
Osoba, která školení provedla: Mgr. Svatava Škantová
Seznam školených osob: viz prezenční listina v příloze tohoto zápisu
Závěry z projednávání žádostí:
Informace o žádosti
Pořadové číslo

1.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/16_134/0008203

Žadatel

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

Název projektu

Práce s rodinou, krizí a budoucností jako důležité prvky podpory neformálních pečujících

Požadovaná podpora (Kč)

3 704 070,00 Kč

Body z věcného hodnocení

90,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav žádosti o podporu
před vydáním právního aktu: Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů, revizi veřejné zakázky (je-li v
projektu relevantní) a harmonogramu projektu.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

3 704 070,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

2.

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_134/0008177

Žadatel

Cesta domů, z.ú.

Název projektu

Cesta domů - koordinace multidisciplinární paliativní péče domácího hospice

Požadovaná podpora (Kč)

12 489 327,50 Kč

Body z věcného hodnocení

88,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře s krácením a při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav žádosti o
podporu před vydáním právního aktu:
VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 1 037 487,00 Kč viz tabulka níže
Rozpočet žádosti
Kód

Název položky

Částka celkem

Zůstatek na
položce

Krácení

Odůvodnění krácení

1.1.1.1.2

Zástupkyně
ředitele/koordinátor
multidisc. péče

1 929 600,00

1 350 720,00

578 880,00

1.1.1.1.3

Koordinátorka
dobrovolníků

1 495 440,00

1 046 808,00

448 632,00

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

32 500,00

30 875,00

1 625,00

1.1.3.2.2.01

Mobilní telefon

25 000,00

23 750,00

1 250,00

1.1.3.2.2.02

Notebook

85 000,00

80 750,00

4 250,00

1.1.3.2.2.03

Kancelářská židle

22 000,00

20 900,00

1 100,00

1.1.3.2.2.04

Stůl pracovní
kancelářský

35 000,00

33 250,00

1 750,00

Vzhledem k
plánovanému počtu osob
zapojených do projektu
není dostatečně
zdůvodněna potřebnost
úvazku 1,0, navrhujeme
snížit zapojení pozice na
0,7 úvazku.
Vzhledem k
plánovanému počtu osob
zapojených do projektu
není dostatečně
zdůvodněna potřebnost
úvazku 1,0, navrhujeme
snížit zapojení pozice na
0,7 úvazku.
kráceno alikvotně
vzhledem k redukci RT počet ks snížen ks na
4,75.
kráceno alikvotně
vzhledem k redukci RT počet ks snížen ks na
4,75.
kráceno alikvotně
vzhledem k redukci RT počet ks snížen ks na
4,75.
kráceno alikvotně
vzhledem k redukci RT počet ks snížen ks na
4,75.
kráceno alikvotně
vzhledem k redukci RT počet ks snížen ks na
4,75.

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou.
Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů, revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní), revizi KA
s ohledem na výše uvedené krácení a harmonogramu projektu.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

11 192 468,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené
výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008200

Žadatel

Adventor o. s.

Název projektu

Podpora osob na spektru autismu k trvalému uplatnění v práci a společenské integraci
(POST)

Požadovaná podpora (Kč)

1 998 535,00 Kč

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav žádosti o podporu
před vydáním právního aktu: Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů, revizi veřejné zakázky (je-li v
projektu relevantní) a harmonogramu projektu.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 998 535,00 Kč
projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

4.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008156

Žadatel

Centrum Anabell, z. ú.

Název projektu

Podaná ruka

Požadovaná podpora (Kč)

3 333 300,00 Kč

Body z věcného hodnocení

85,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

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

VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 5 000,00 Kč viz tabulka níže
Rozpočet žádosti

Kód

Název položky

1.1.3.2.2.2

KA 1, 2 Odborná
literatura - soubor

Navrhované krácení
Částka celkem

Zůstatek na
položce

5 000,00

Krácení

0,00

Odůvodnění krácení

Nejasné opodstatnění a souvislost
5 000,00 s realizací záměru. Nedostatečně
zdůvodněný náklad.

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou.
Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů, revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní), úpravu KA
s ohledem na výše uvedené krácení a harmonogramu projektu.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

3 327 050,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou
komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

5.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008207

Žadatel

Fokus Praha, z.ú.

Název projektu

Cesty k důvěře - inovativní metody pro práci s lidmi s duševním onemocním

Požadovaná podpora (Kč)

7 444 937,50 Kč

Body z věcného hodnocení

85,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav žádosti o podporu
před vydáním právního aktu:
Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů, revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní) a
harmonogramu projektu. Příjemce odstraní KA č. 1 – je hrazena z nepřímých nákladů, nezahrnuje přímou práci s CS. Příjemce
provede přečíslování KA. Žadatel doplní údaje o sociální službě, vzor viz příloha č. 5a výzvy, ve vazbě na plánované náklady
aktivit a jejich dopady do sociálních služeb žadatele.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

7 444 937,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

6.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008208

Žadatel

BPS - Byznys pro společnost, z. s.

Název projektu

Podpora pečujících osob na trhu práce

Požadovaná podpora (Kč)

7 676 178,70 Kč

Body z věcného hodnocení

83,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

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

VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 327 120,00 Kč viz tabulka níže
Rozpočet žádosti
Navrhované krácení

Kód

Název položky

1.1.1.2.2

Psycholog - člen
odborného týmu,
spolupráce na aktivitách
K1, K2, K3

1.1.1.2.3

Právník - člen odborného
týmu - podílí se na
aktivitách KA1, KA2, KA3

Částka
celkem
1 036 490,00

395 300,00

Zůstatek na
položce

Krácení

Odůvodnění krácení

Navrhujeme krátit jednotkovou
794 920,00 241 570,00 mzdu v souladu s tabulkou
doporučených mezd na 668 Kč/hod

309 750,00

Navrhujeme krátit jednotkovou
85 550,00 mzdu v souladu s tabulkou
doporučených mezd na 525 Kč/hod

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou.
Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů (67010 bude navýšen na 20 osob – podmínka realizace), revizi
veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní), revizi KA s ohledem na výše uvedené krácení a harmonogramu projektu.
KA 2 a KA 3 jsou zaměřeny na další CS, které nejsou uvedeny jako CS a chybí jejich popis. Jde o Zaměstnance veřejné správy,
kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice, případně Poskytovatele a zadavatele sociálních služeb, služeb pro
rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování. Žadatel doplní uvedené CS do žádosti o podporu.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

7 267 278,70 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

7.

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_134/0008186

Žadatel

Národní ústav pro autismus, z.ú.

Název projektu

PAS-AKTIV - rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním,
pečující osoby a personál

Požadovaná podpora (Kč)

8 212 800,00 Kč

Body z věcného hodnocení

82,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

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

VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 278 720,00 Kč viz tabulka níže
Rozpočet žádosti

Kód

1.1.1.1.5

1.1.1.1.6

Navrhované krácení
Částka
celkem

Název položky
Metodik 0,1 úvazku Vytvoření
koncepce podpůrných služeb
pro lidi s autismem a
problémovým chováním
Metodik 0,1 úvazku - metodika
celoročního bydlení pro lidi s
autismem a problémovým
chováním

Zůstatek na
položce

139 360,00

139 360,00

Krácení

Odůvodnění krácení

Potřebnost zapojení nebyla
dostatečně zdůvodněna. Vytvoření
0,00 139 360,00
koncepce je součástí položky
1.1.4.3.
Potřebnost zapojení nebyla
dostatečně zdůvodněna. Vytvoření
0,00 139 360,00
metodiky je součástí položky
1.1.4.4.

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou.
Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů včetně doplnění hodnoty u 67001, revizi veřejné zakázky (je-li v
projektu relevantní), revizi KA s ohledem na výše uvedené krácení a harmonogramu projektu. Žadatel odstraní KA č. 11 –
hrazeno z nepřímých nákladů, nezahrnuje přímou práci s CS. Žadatel upraví znění KA č. 7: aktivita bude zaměřena výhradně na
vzdělávání zaměstnanců žadatele a na podporu týmové spolupráce včetně osvojení technik psychohygieny (nebudou
financovány sportovní a relaxační aktivity).
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 864 400,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

8.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/16_134/0008175

Žadatel

Alfa Human Service, z.s.

Název projektu

Psychoterapeutická podpora, edukace a specifické poradenství pro neformální
pečovatele

Požadovaná podpora (Kč)

11 597 625,00 Kč

Body z věcného hodnocení

79,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

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

VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 2 533 580,00 Kč viz tabulka níže

Kód

Rozpočet žádosti
Částka
Název položky
celkem

1.1.1.1.5

koordinátor
pro práci CS II

1.1.1.1.6

odborný
analytik/
metodik

1.1.3.2.4.4

1.1.3.2.1.5

Nájem
místností pro
workshopy s
úředníky a
poskytovateli
digitální
kamera

1.1.1.1.1.

Odborný
gestor, garant

1.1.1.1.2.

koordinátor
pro práci CS

1.1.1.1.3.

1.1.1.1.4.

specialista psychoterapeut
I
specialista psychoterapeut
II/kouč

Navrhované krácení
Zůstatek na
položce

Krácení

Odůvodnění krácení

vzhledem k naddimenzované KA č. 3 (snížení
počtu článků na 30 ks, videorozhovorů na 9 ks,
tematických výukových materiálů na 10 ks –
jedná se o materiály k nácvikovým dnům Jeden
den pro sebe realizované v KA2 Nácvikové a
365 400,00
vzdělávací aktivity.., a tyto nebudou tvořeny 3x,
ale 1x a dány k dispozici 3 skupinám) a krácení
části určené na evaluaci - celková částka úvazků
na evaluaci je nadhodnocená - krátíme úvazek
dotčeného pracovníka na polovinu
není konkrétně popsáno, co bude pro projekt
vykonávat, navíc pozice vykazují duplicity z
hlediska svých pracovních náplní, např. v KA4
Informační workshopy - realizace workshopů a
1 404 000,00
konferencí, a krácení části určené na evaluaci celková částka úvazků na evaluaci je
nadhodnocená - krátíme úvazek dotčeného
pracovníka v plném rozsahu

730 800,00

365 400,00

1 404 000,00

0,00

18 000,00

0,00

8 500,00

0,00

280 800,00

252 720,00

28 080,00

krácení části určené na evaluaci - celková částka
úvazků na evaluaci je nadhodnocená

1 461 600,00

1 296 000,00

165 600,00

krácení části určené na evaluaci - celková částka
úvazků na evaluaci je nadhodnocená

2 448 000,00

2 176 000,00

272 000,00 dle popisu bude služby poskytovat jen 32 měsíců

2 448 000,00

2 176 000,00

272 000,00 dle popisu bude služby poskytovat jen 32 měsíců

18 000,00

neprokázána potřebnost vzhledem k zapojení
MČ, které prostory disponují

8 500,00 neprokázáno efektivní využití z veřejných zdrojů

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou.
Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů, revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní), revizi KA
s ohledem na výše uvedené krácení a harmonogramu projektu.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

8 430 650,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou
komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

9.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008187

Žadatel

A DOMA z. s.

Název projektu

Dva životy – Praha

Požadovaná podpora (Kč)

6 631 212,50 Kč

Body z věcného hodnocení

76,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

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

VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 120 025,00 Kč viz tabulka
Rozpočet žádosti

Kód

Název položky

1.1.1.3.1

Supervizor - případové
supervize
(KA 3 a 4)

1.1.3.2.1.1

Navrhované krácení
Částka celkem

Zůstatek na
položce

331 200,00

220 800,00

Kancelářský balík - 2
ks (realizační tým)

13 000,00

11 375,00

1.1.3.2.2.1

Notebook - 2 ks
(realizační tým)

34 000,00

29 750,00

1.1.3.2.2.2

Mobilní telefon - 2 ks
(realizační tým)

10 000,00

8 750,00

8 000,00

7 000,00

12 000,00

10 500,00

1.1.3.2.2.4

1.1.3.2.2.5

Židle kancelářská - 2
ks (realizační
tým)
Stůl pracovní
kancelářský - 2ks
(realizační tým)

Krácení

Odůvodnění krácení

Rozpis plánovaných hodin supervize
viz Příloha č. 4, počet hodin supervize
je krácen u multidisciplinárního týmu,
předpoklad obtížně řešitelných
110 400,00
případů je ponížen o 50 %, počet
hodin supervize je snížen o 240 h
(celkový počet hodin supervize v
projektu bude po snížení dostatečný).
RT v PN je v součtu úvazků 0,75 + 1,0,
1 625,00 vybavení je kráceno na poměrnou
část odpovídající RT v PN (1,75).
RT v PN je v součtu úvazků 0,75 + 1,0,
4 250,00 vybavení je kráceno na poměrnou
část odpovídající RT v PN (1,75).
RT v PN je v součtu úvazků 0,75 + 1,0,
1 250,00 vybavení je kráceno na poměrnou
část odpovídající RT v PN (1,75).
RT v PN je v součtu úvazků 0,75 + 1,0,
1 000,00 vybavení je kráceno na poměrnou
část odpovídající RT v PN (1,75).
RT v PN je v součtu úvazků 0,75 + 1,0,
1 500,00 vybavení je kráceno na poměrnou
část odpovídající RT v PN (1,75).

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou.
Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů, revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní), revizi KA
s ohledem na výše uvedené krácení a harmonogramu projektu. Žadatel odstraní KA č. 7 – obsahuje nepřímé náklady, resp.
činnosti, které se netýkají přímé práce s CS a v projektové žádosti a v Příloze č. 3 opraví dobu realizace KA, bude přesně
vyjádřeno, po jakou dobu z celkové realizace 33 měsíců bude jednotlivá KA realizována tak, aby byly činnosti v souladu s
rozpočtem projektu.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

6 481 181,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí

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

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

10.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008178
Dlouhá cesta, z.s.
Vědomý zármutek jako cesta k uzdravení a růstu
4 578 500Kč
75,63
0

Počet přítomných členů

5
Pro
Výsledek hlasování
5
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Proti
0

Zdrželo se
0

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

VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 4 900,00 Kč viz tabulka:
Rozpočet žádosti

Kód

Název položky

1.1.3.2.2.11

Mobilní telefon

Navrhované krácení
Částka celkem

Zůstatek na
položce

10 000,00

Krácení

5 100,00

Odůvodnění krácení

4 900,00

úvazky RT odpovídají 1,02 úvazku,
alikvotně kráceno

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou.
Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů, revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní), revizi KA s
ohledem na výše uvedené krácení a harmonogramu projektu.
Žadatel neuvedl CS odborných pracovníků, stejně jako její kvantifikaci a bližší popis jejích potřeb. Žadatel doplní uvedenou CS
do žádosti o podporu.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory stanovené
výběrovou komisí

Projekt doporučený k financování
4 572 375 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s uvedenými
připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

11.

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_134/0008174

Žadatel

Domov Sue Ryder, z. ú.

Název projektu

Podpora udržitelnosti paliativní péče v domově pro seniory Sue Ryder

Požadovaná podpora (Kč)

5 910 181,10 Kč

Body z věcného hodnocení

72,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

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

VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 248 662,50 Kč viz tabulka
Rozpočet žádosti
Navrhované krácení

Kód

Název
položky

1.1.1.1.2

Nutriční
terapeut

1.1.4.1

1.1.4.2

Částka
celkem

Zůstatek na
Krácení
položce

467 325,00

233 662,50

Expert na
český jazyk

20 000,00

10 000,00

Grafické
práce

20 000,00

15 000,00

Odůvodnění krácení

Snížení úvazku Nutričního terapeuta pouze na
koordinační a edukativní aktivity, přímá péče není v
podporovaných aktivitách projektu (jedná se
výhradně o činnosti multidisciplinárního týmu, které
nemohou být hrazeny v souladu s činnostmi podle
zákona č.108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, a
233 662,50
ze zdrojů zdravotních pojišťoven. V této aktivitě výzvy
se nejedná o podporu a financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním základních činností
sociálních služeb, a to v rozsahu stanoveném
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů).
Snížení nepřiměřených a nezdůvodněných nákladů.
10 000,00 Žadatel neuvádí ani přibližný rozsah vytvářených
publikací ani způsob výpočtu nákladu
Snížení nepřiměřených a nezdůvodněných nákladů.
5 000,00 Žadatel neuvádí ani přibližný rozsah vytvářených
publikací ani způsob výpočtu nákladu

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou.
Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů, revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní), revizi KA s
ohledem na výše uvedené krácení a harmonogramu projektu.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

5 599 352,97 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

12.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008212

Žadatel

BONA, o.p.s.

Název projektu

Systémové změny péče v organizaci v kontextu moderního přístupu v péči o duševní zdraví

Požadovaná podpora (Kč)

13 906 564,80 Kč

Body z věcného hodnocení

69,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

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

VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 3 191 650,00 Kč viz tabulka
Rozpočet žádosti
Navrhované krácení

Kód

Název položky

Částka celkem

Zůstatek na
Krácení
položce

1.1.1.1.08

adiktolog PSB (KA1_ 0,5
úvazek)

719 975,00

0,00

719 975,00

1.1.1.1.10

psychiatrická sestra PSB
(KA1, 1,0 úvazek)

1 364 000,00

0,00

1 364 000,00

1.1.1.1.11

adiktolog CHB (KA1_0,5
úvazku)

441 275,00

0,00

441 275,00

1.1.1.1.13

psychiatrická sestra CHB
(KA1_1,0 úvazek)

418 000,00

0,00

418 000,00

1.1.6.1.1

uklízečka (OZP - osoba se
zdravotním postižením)

248 400,00

0,00

248 400,00

Odůvodnění krácení
Osobní náklady zdravotnických
pracovníků není možné financovat z
výzvy č. 134, jsou hrazeny ze zdrojů
zdravotního pojištění.
Osobní náklady zdravotnických
pracovníků není možné financovat z
výzvy č. 134, jsou hrazeny ze zdrojů
zdravotního pojištění.
Osobní náklady zdravotnických
pracovníků není možné financovat z
výzvy č. 134, jsou hrazeny ze zdrojů
zdravotního pojištění.
Osobní náklady zdravotnických
pracovníků není možné financovat z
výzvy č. 134. Chybný název položky
(0,5 úvazku), nesoulad s KA 1 (1,0
úvazku).
Úklid patří do NN, i když jde o
zaměstnávání CS.

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou.
Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů, revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní), revizi KA s
ohledem na výše uvedené krácení a harmonogramu projektu.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

10 496 442,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou
komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

13.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008176

Žadatel

Meridiem o.p.s.

Název projektu

Podpora neformálních pečovatelů pečujících o osoby s Alzeimerovou nemocí v Praze

Požadovaná podpora (Kč)

11 475 511,03 Kč

Body z věcného hodnocení

69,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

1

0

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

-

VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 4 204 254,82 Kč viz tabulka
Rozpočet žádosti
Navrhované krácení

Kód

Název
položky

1.1.1.1.7

Evaluátor
(úvazek 0,1)

1.1.4.1

1.1.4.2

1.1.6.3.1

1.1.1.1.1
1.1.1.1.6
1.1.4.3

1.1.1.1.2 - 5

Pronájem
prostor pro
skupinová
setkání
Pronájem
prostor pro
individuální
setkání

Příspěvek na
péči o
závislou
osobu
(nemocného
Alzheimerem)

terénní
pracovník
odborný
garant
zajištění tisku
školících
materiálů
lektor,
poradce I,
mentor I a II

Částka
celkem

Zůstatek na
Krácení
položce

136 800,00

0,00

1 246 542,00

363 000,00

969 512,50

151 250,00

2 060 550,00

650 000,00

346 675,00

0,00

537 408,00

0,00

71 017,32

0,00

0,00

0,00

Odůvodnění krácení

není dostatečně odůvodněna náplň evaluátora,
136 800,00 evaluace není výstupem, částečná duplicita se
zapojením terénního pracovníka
nedoložení mapování/porovnání cen, pouze
odkaz; při porovnání s cenami za pronájmy pro
883 542,00
malé skupiny jsou ceny nižší, nesoulad údajů v PŽ
a v příloze Detailní popis projektu, nadhodnoceno
nedoložení mapování cen, pouze odkaz; chybí
zdůvodnění, jak bude poradenství pro setkání
818 262,50
kombinovat, vybírat a jaké parametry bude
prostor splňovat při porovnání s cenami
nedostatečně nastavené parametry pro přidělení
příspěvku na péči, zároveň u některých aktivit
jako je poradenství a svépomocné skupiny není
zřejmá nezbytnost; v úrovni cen za hodinu péče
není dostatečně zdůvodněna kombinace
přidělovaného příspěvku na péči a této podpory;
1 410 550,00
při započítání podpory v době nepřítomnosti
např. ze strany osobní asistence je hrazená částka
za hodinu max. 130 Kč nikoliv 150,- Kč: snížit
hodinovou sazbu na max. 130,- Kč/hod., snížení
dále s ohledem na počty hodin uvedené u KA 2 a
KA 6
potřebnost zapojení nebyla ve vztahu ke KA
346 675,00
prokázána
potřebnost zapojení nebyla ve vztahu ke KA
537 408,00
prokázána
71 017,32 Nebyla prokázána hospodárnost výdaje

0,00

položky budou převedeny do 1.1.1.2 nebo budou
v kapitole 1.1.1.1 vymezeny úvazkem

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů, revizi veřejné
zakázky (je-li v projektu relevantní), revizi KA s ohledem na výše uvedené krácení a doplnění popisu KA do žádosti;
harmonogramu projektu. Žadatel odstraní KA č. 7 – neobsahuje přímou práci s CS, nepřímé náklady.
Závěr

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

6 220 192,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou
komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

14.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008180

Žadatel

SANANIM z. ú.

Název projektu

Case management pro osoby duševně nemocné a sociálně vyloučené

Požadovaná podpora (Kč)

14 981 748,00 Kč

Body z věcného hodnocení

66,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

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

VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 57 000,00 Kč viz tabulka
Rozpočet žádosti
Navrhované krácení

Kód
1.1.3.2.3.2
1.1.3.2.2.3

Název položky
Odborná literatura
pro práci s klienty
Mobilní telefon pro
klienty a pro
kontakt s nimi

1.1.3.2.3.1

Materiál na
socioterapii (sport.
náčiní, výtvarné
potřeby, korálky
atd.)

1.1.6.5.2

nájemné prostor

Částka celkem

Zůstatek na
položce

Krácení

Odůvodnění krácení

7 000,00

0,00

7 000,00

Není zdůvodněna potřebnost, není
zřejmá účelnost tohoto nákladu.

15 000,00

0,00

15 000,00

Není zdůvodněna potřebnost, není
zřejmá účelnost tohoto nákladu.

70 000,00

35 000,00

0,00

0,00

Ani v příloze s popisem socioterapie
není uvedeno, jaké konkrétní pomůcky
a v jakých počtech jsou pro aktivitu
35 000,00
potřebné, výše nákladu tak není
dostatečně zdůvodněna, z toho důvodu
kráceno na polovinu.
0,00 bude převedeno do kap. 1.4

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou.

Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů, revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní),
revizi KA s ohledem na výše uvedené krácení a harmonogramu projektu. Žadatel reviduje rozsah CS, kdy se zaměří pouze
na osoby s duální diagnózou (výzva se zaměřuje v rámci podporovaných aktivit na podporu osob s duševním onemocněním,
podporu jejich rodin a pečujících. Z popisu CS, z popisu problému nebo popisu aktivit projektu je zřejmé, že se žadatel zaměřuje
také na klienty Centra pro osoby konfliktu se zákonem, které je primárně zaměřeno na uživatele drog ve všech fázích trestního
řízení, nikoli na osoby s duševním onemocněním nebo jejich rodinné příslušníky a pečující osoby).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

14 913 348,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou
komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

15.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008206

Žadatel

Spiralis, z.s.

Název projektu

Pečovat a žít

Požadovaná podpora (Kč)

8 689 605,00 Kč

Body z věcného hodnocení

65,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře s krácením a při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav žádosti o
podporu před vydáním právního aktu: VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 3 045 864,00 Kč viz tabulka
Rozpočet žádosti

Navrhované krácení
Částka
celkem

Kód

Název položky

1.1.1.2.1

Lokální garant/expert,
specialista, 6 osob

759 780,00

1.1.1.2.2

Redaktor webového
portálu

472 752,00

1.1.1.2.3 Evaluátor projektu

1.1.1.3.1

Moderátor, workshopy,
KA3

472 752,00

Zůstatek na
položce

Krácení

není dostatečně zdůvodněna náplň práce lokálních garantů,
562 800,00 196 980,00 není dostatečně zdůvodněna potřebnost tak rozsáhlého
zapojení
není dostatečně zdůvodněna náplň práce redaktora, není
234 500,00 238 252,00 dostatečně zdůvodněna potřebnost tak rozsáhlého
zapojení, část náplně práce spadá svou povahou do NN

0,00 472 752,00

43 200,00

39 000,00

4 200,00

1.1.1.3.2 Moderátor, dny D, KA7

57 600,00

48 000,00

9 600,00

Lektoři, mentoři,
konzultanti, specialisté
1.1.1.3.3
pro workshopy a Dny D,
3

291 600,00

243 000,00

48 600,00

194 400,00

97 200,00

97 200,00

Lektoři/specialisté pro
kompetence k zapojení
1.1.1.3.7
do pracovního života, 2
osoby, KA5
Konzultanti/specialisté
pro kompetence k
1.1.1.3.8
zapojení do pracovního
života, 4 osoby, KA5
Mentor pro vstup na
1.1.1.3.9 pracovní trh, 30 osob,
KA6

1.1.4.4

1.1.4.5

1.1.4.6
1.1.6.3

Nájem nezbytných
konzultačních
místností, KA4, KA5
Nájem školících
místností pro kurz
kompetencí nezbytných
pro úspěšné zapojení
CS do pracovního života
Tisk vzdělávacích
materiálů pro CS
Příspěvek na péči o dítě
a další závislé osoby

1.1.1.1.1 Odborný garant (0,75)

Odůvodnění krácení

648 000,00

324 000,00 324 000,00

648 000,00

324 000,00 324 000,00

není dostatečně zdůvodněna náplň práce evaluátora, není
dostatečně zdůvodněna potřebnost tak rozsáhlého
zapojení, popis evaluace je obecný, metody a oblasti
hodnocení jsou nekonkrétní, není uveden rozdíl v obsahu
průběžné a závěrečné zprávy. Část náplně práce spadá svou
povahou do NN
není dostatečně zdůvodněna náplň práce, není dostatečně
zdůvodněna potřebnost tak rozsáhlého zapojení, není jasný
konkrétní obsah WS. Krácen počet hodin
není dostatečně zdůvodněna náplň práce moderátora, není
dostatečně zdůvodněna potřebnost tak rozsáhlého
zapojení, obsah dopoledního a odpoledního programu a
networkingu je obecně uveden. Krácen počet hodin
není dostatečně zdůvodněna náplň práce lektorů, není
dostatečně zdůvodněna potřebnost tak rozsáhlého
zapojení, obsah dopoledního a odpoledního programu a
networkingu je obecně uveden, stejně tak obsah WS.
Krátíme počet hodin
není dostatečně zdůvodněna náplň práce lektorů, není
dostatečně zdůvodněna potřebnost tak rozsáhlého
zapojení, kritéria absolvování kurzů nejsou stanovena.
Krátíme počet hodin na polovinu
není dostatečně zdůvodněna náplň práce konzultantů, není
dostatečně zdůvodněna potřebnost tak rozsáhlého
zapojení, kritéria absolvování kurzů nejsou stanovena.
Krátíme počet hodin na polovinu
není dostatečně zdůvodněna náplň práce mentorů, není
dostatečně zdůvodněna potřebnost tak rozsáhlého
zapojení, konkrétní obsah mentoringu není uveden,
přehled a požadavky zaměstnavatelů nejsou uvedeny.
Krátíme počet hodin na polovinu

60 000,00

40 000,00

20 000,00 Kráceno v souvislosti s krácením KA5

84 000,00

42 000,00

42 000,00 Kráceno v souvislosti s krácením KA5

45 000,00

0,00

756 000,00
1 447 200,00

45 000,00 Nebyla prokázána hospodárnost nákladu

594 000,00 162 000,00 Kráceno v souvislosti s krácením KA5
385 920,00

1 061 Krácení úvazku na 0,2 - není podložen rozsah zapojení a
280,00 potřebnost pro realizaci aktivit.

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou.
Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů, revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní), revizi KA s
ohledem na výše uvedené krácení a harmonogramu projektu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

4 882 275,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou
komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

16.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008185

Žadatel

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.

Název projektu

Naberte dech: Podpora pro neúplné rodiny s členem s duševním onemocněním

Požadovaná podpora (Kč)

9 873 634,00 Kč

Body z věcného hodnocení

63,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře s krácením a při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav žádosti o
podporu před vydáním právního aktu: VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 2 691 444,40 Kč viz tabulka
Rozpočet žádosti

Navrhované krácení
Částka
celkem

Zůstatek na
položce

Kód

Název položky

1.1.1.1.1

koordinátorka
programu Nové
šance

891 475,20

594 316,80

1.1.1.1.2

koordinátorka
programu Nové
obzory

802 332,00

534 888,00

1.1.1.1.4

koordinátorka
mentoringu

594 360,00

495 300,00

1.1.1.2.2

odborná garantka

889 128,00

296 376,00

1.1.1.2.3

odborná
asistentka

410 220,00

0,00

44 200,00
13 000,00
5 200,00

29 750,00
8 750,00
3 500,00

15 000,00

0,00

15 000,00 Nebyla prokázána hospodárnost nákladu

20 000,00

0,00

20 000,00 Nebyla prokázána hospodárnost nákladu

1.1.3.1.2.1 notebook
1.1.3.1.2.2 mobilní telefon
1.1.3.2.1.1 MS Office pro NNO
tisk pracovních
1.1.4.05
materiálů Nové
šance
tisk pracovních
1.1.4.06
materiálů Nové
obzory

Krácení

Odůvodnění krácení

Komunikace se zájemci krácena o 3 měsíce (ze 6 na 3 měsíce)
před zahájením běhu NŠ a o 9 měsíců z doby po skončení NŠ,
297 158,40 následná práce s CS po skončení 2. běhu NŠ bude do PN
zařazena po dobu 3 měsíců po skončení programu (viz
Příloha č. 2 PŽ - harmonogram), celkem kráceno o 12 měsíců.
Komunikace se zájemci krácena o 5 měsíců (z 8 na 3 měsíce)
před zahájením 1. běhu NO a o 7 měsíců z doby po skončení
267 444,00 NO, následná práce s CS po skončení 2. běhu NO bude do PN
zařazena po dobu 3 měsíců po skončení programu (viz
Příloha č. 2 PŽ - harmonogram), celkem kráceno o 12 měsíců.
99 060,00

Komunikace se zájemci, výběr, budou kráceny o 5 měsíců (z 8
na 3 měsíce) před zahájením 1. běhu vzdělávání mentorek/ů.

vzhledem k opakování aktivit projektu (žadatel již obdobné
592 752,00 projekty realizoval) není dostatečně podloženo tak rozsáhlé
zapojení, kráceno na třetinu
V PN je pozice zcela krácena, personální zajištění každé
činnosti je vzhledem k počtu zapojených osob z CS a rozsahu
410 220,00
jejich zapojení již dostatečné, další podpůrná pozice není
hospodárná a efektivní (náplň práce viz Příloha č. 3).
14 450,00 Kráceno v důsledku krácení úvazků RT.
4 250,00 Kráceno v důsledku krácení úvazků RT.
1 700,00 Kráceno v důsledku krácení úvazků RT.

1.1.4.09

členové/ky
expertní rady

299 000,00

0,00

299 000,00

1.1.4.10

pronájem prostor program Nové
šance

148 000,00

111 000,00

37 000,00

1.1.4.11

pronájem prostor program Nové
obzory

109 000,00

81 750,00

27 250,00

1.1.4.12

pronájem prostor kurz pro mentorky

52 000,00

39 000,00

13 000,00

1.1.4.13

pronájem prostor následná setkání

24 000,00

18 000,00

6 000,00

1.1.1.2.1

evaluátorka

587 160,00

0,00

Není podložená potřebnost. Hodinová sazba není
zdůvodněna, je zvolena vysoká odměna za účast, a proto za
účelem hospodárnosti nebudou propláceny hodiny přípravy
(z KA 4 nevyplývá, jaké přípravy by účastníci měli dělat a
nakolik přípravy povedou k začleňování CS na trh práce,
proto jsou vyřazeny).
Položka snížena o 25 % z důvodu nedostatečného prokázání
hospodárnosti. Např. půldenní nájemné je v pol. 1.1.4.13
stanoveno na 3000 Kč, zatímco zde je výpočet proveden s
3500 Kč/půlden (viz Příloha č. 4). Chybí podložení stanovené
ceny u místnosti pro 15 účastníků programu.
Položka snížena o 25 % z důvodu nedostatečného prokázání
hospodárnosti. Např. půldenní nájemné je v pol. 1.1.4.13
stanoveno na 3000 Kč, zatímco zde je výpočet proveden s
3500 Kč/půlden (viz Příloha č. 4). Chybí podložení stanovené
ceny u místnosti pro 15 účastníků programu.
Položka snížena o 25 % z důvodu nedostatečného prokázání
hospodárnosti. Chybí podložení stanovené ceny u místnosti
pro 15 účastníků programu.
Položka snížena o 25 % z důvodu nedostatečného prokázání
hospodárnosti. Chybí podložení stanovené ceny pronájmu.

587 160,00 Potřebnost zapojení nebyla prokázána

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů, revizi veřejné
zakázky (je-li v projektu relevantní), revizi KA s ohledem na výše uvedené krácení a harmonogramu projektu. Chybně zařazené
položky rozpočtu (náklady na pořízení notebooků, telefonu a knih) je třeba převést z kapitoly Investičních výdajů do kapitoly
Neodpisovaného hmotného majetku 1.1.3.2.2.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 509 328,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

17.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008198

Žadatel

Nadační fond Lepší senior

Název projektu

Pečujeme s radostí. Stabilizační programy pro neformální pečující

Požadovaná podpora (Kč)

1 984 200,00 Kč

Body z věcného hodnocení

58,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

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

VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 591 300,00 Kč viz tabulka
Rozpočet žádosti
Navrhované krácení

Kód

Částka
celkem

Název položky

Zůstatek na
položce

Krácení

Odůvodnění krácení
V rámci KA 2 je počítáno (na tuto průřezovou pozici) na
každou z osob 7 hod/měsíc, kdy přímá podpora je
pouze 3 hodiny. S ohledem na nastavení, a popis
navrhujeme krácení ze 7 hodin na 5 hodin/měsíc/osob;
tedy snížit ze 107 hod./měsíc na 77 hod./měsíc,
konkrétně krácení na úvazku o 0,1875 úvazku (z 0,75 na
0,5625 úvazku) - poměrným krácením nákladů na
položku a měsíc.
S ohledem na plánovanou aktivitu KA5 týkající se tvorby
manuálu k návštěvě babičky, který není dostatečně
zaměřen na relevantní CS projektu a výzvy navrhujeme
odstranění zapojení pozice na této KA5 (konkrétně o
0,05 úvazku), tedy snížit z 0,3 úvazku na 0,25 poměrným krácením nákladů na položku a měsíc.
S ohledem na zbytnost a nejasnou relevantnost KA5
tvorby manuálu navrhujeme snížení počtu hodin o
nerealizaci na této aktivitě. Tedy snížit z 200 hod. na
150.
Krácení v souvislosti s vyškrtnutím KA5.

1.1.1.1.1

Koordinátor cílové
skupiny - 0,75 sdílená pozice

578 880,00

434 160,00

144 720,00

1.1.1.1.2

Vedoucí lektor - 0,3
úvazku

337 680,00

281 400,00

56 280,00

1.1.1.3.2

Odborní garanti - 150
h/rok

90 000,00

67 500,00

22 500,00

1.1.4.1

Grafický návrh brožury

35 000,00

0,00

35 000,00

1.1.4.2

Tisk brožury - manuálu

40 000,00

0,00

40 000,00 Krácení v souvislosti s vyškrtnutím KA5.

0,00

S ohledem na nejasný výběr CS a její možnosti,
nedostatečný popis pro nezbytnost výjezdních jednání,
72 000,00 krátíme část týkající se ubytování a stravy v plné výši a
navrhujeme případně realizovat aktivity jako
jednodenní

172 800,00

0,00

S ohledem na nejasný výběr CS a její možnosti,
nedostatečný popis pro nezbytnost výjezdních jednání,
172 800,00 krátíme část týkající se ubytování a stravy v plné výši a
navrhujeme případně realizovat aktivity jako
jednodenní

48 000,00

0,00

1.1.6.2.1 1.

výjezd - 2*20 osob* 2
noci

72 000,00

1.1.6.2.2 2.

výjezd - 2*36 osob * 2
noci

1.1.6.3

Příspěvek na péči o
dítě a další
závislé osoby

48 000,00

S ohledem na návrh hodnocení v úrovni nerealizace
výjezdů, navrhujeme krácení položky v plné výši.

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů, revizi veřejné
zakázky (je-li v projektu relevantní), revizi KA s ohledem na výše uvedené krácení a harmonogramu projektu. Žadatel odstraní
ze žádosti KA5, včetně souvisejících nákladů (viz navrhované krácení) a upraví znění KA4 (změna výjezdů z víkendových na
jednodenní).
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

1 245 075,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

18.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008181

Žadatel

Dobré místo, z.s.

Název projektu

Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním

Požadovaná podpora (Kč)

11 328 500,00 Kč

Body z věcného hodnocení

58,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

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

VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 12 255,00 Kč viz tabulka

Kód
1.1.3.2.1.1

Rozpočet žádosti
Částka
Název položky
celkem
Kancelářský
balík

28 500,00

Navrhované krácení
Zůstatek na
Krácení
položce

Odůvodnění krácení

16 245,00 12 255,00

Zařízení a vybavení je možno pořídit pouze v počtu, který
odpovídá velikosti RT, což je 2,85 úvazku

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů, revizi veřejné
zakázky (je-li v projektu relevantní), revizi KA s ohledem na výše uvedené krácení a harmonogramu projektu.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

11 313 181,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

19.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008179

Žadatel

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.

Název projektu

Podpora pečujících osob v Praze

Požadovaná podpora (Kč)

14 949 652,80 Kč

Body z věcného hodnocení

58,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře s krácením a při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav žádosti o
podporu před vydáním právního aktu: VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 4 486 060,00 Kč viz tabulka
Rozpočet žádosti
Kód

Název položky

1.1.1.1.1

Kouč - tréninková místa KA 8
a9

1.1.1.1.2

Koordinátor aktivit KA 1 - 9

1.1.1.3.2

Lektor výjezd KA 3

1.1.1.3.3

Navrhované krácení
Částka celkem

Zůstatek na
položce

Krácení

Odůvodnění krácení

Žadatel dostatečně nezdůvodnil, krátíme z 1,0 úv. na 0,5 úv. s
ohledem na míru zapojení a náplň práce
Žadatel dostatečně nezdůvodnil, část činností spadá do NN.
720 000,00 krátíme z 1,0 úv. na 0,5 úv. s ohledem na míru zapojení a náplň
práce
Žadatel dostatečně nezdůvodnil a neprovázal s doloženým
9 660,00 zájmem CS projektu, nezbytnost realizace výjezdu přes noc.
Náklady na vícedenní výjezd krátíme v plné výši.

270 000,00

135 000,00

135 000,00

1 440 000,00

720 000,00

9 660,00

0,00

Autorský honorář publikace
KA 3 a 4

40 000,00

0,00

40 000,00

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík KA 8 a 9

30 000,00

18 000,00

12 000,00

1.1.3.2.2.1

Notebook KA 8 a 9

85 000,00

51 000,00

34 000,00

1.1.3.2.2.2

Mobilní telefon KA 8 a 9

36 000,00

6 000,00

30 000,00

1.1.3.2.2.3

Tiskárna KA 8 a 9

10 000,00

5 000,00

5 000,00

1.1.4.03

Psychoterapie skupinová KA 3

41 400,00

28 800,00

12 600,00

1.1.4.05

Psychoterapie výjezd KA 3

7 800,00

0,00

7 800,00

1.1.4.08

Odborné kurzy KA 7

900 000,00

0,00

900 000,00

1.1.4.10

Grafická úprava publikace KA
4a5

50 000,00

0,00

50 000,00

1.1.6.2.1

Ubytování výjezd KA 3

60 000,00

0,00

60 000,00

1.1.6.2.2

Cestovné výjezd KA 3

45 000,00

0,00

45 000,00

1.1.6.3.1

Zajištění péče výjezd KA 3

175 000,00

0,00

175 000,00

Není zřejmé nastavení výše položky a to zejména v úrovni
personálních nákladů. Krátíme v plné výši.
S ohledem na nejasné další pořízení (pro koho a nezbytnost i
při návrhu krácení dalších položek) krátíme na tři kusy.
S ohledem na nejasné další pořízení (pro koho a nezbytnost i
při návrhu krácení dalších položek) krátíme na tři kusy.
S ohledem na nejasné další pořízení (pro koho a nezbytnost i
při návrhu krácení dalších položek) krátíme na tři kusy.
S ohledem na nejasné další pořízení (pro koho a nezbytnost i
při návrhu krácení dalších položek) krátíme na jeden kus.
S ohledem na cenu 800 Kč/hod. u jiné psychoterapie (na
položce) uvedené žadatelem krátíme položku na hodnotu
stejnou, tedy 800,- Kč/hod.
Žadatel dostatečně nezdůvodnil a neprovázal s doloženým
zájmem CS projektu, nezbytnost realizace výjezdu přes noc.
Náklady na vícedenní výjezd krátíme v plné výši.
Žadatel dostatečně nespecifikoval konkrétní kurzy a obecně
uvádí, že bude 30 tis./osoba, dojde k výběru konkrétních kurzů
dle potřeb. Mělo být naplánováno v žádosti. Krátíme v plné
výši. Částka na kurzy činí 500 000 Kč - příjemce použije částku
na libovolné kurzy (nikoli jen na kurz fundraisingu) a dle toho
upraví danou KA a pol. 1.1.4.9 přejmenuje na "kurzy KA 7".
Náklad není dostatečně popsán a specifikován, krátíme v plné
výši.
Žadatel dostatečně nezdůvodnil a neprovázal s doloženým
zájmem CS projektu, nezbytnost realizace výjezdu přes noc.
Náklady týkající se vícedenního výjezdu krátíme v plné výši.
Žadatel dostatečně nezdůvodnil a neprovázal s doloženým
zájmem CS projektu, nezbytnost realizace výjezdu přes noc.
Náklady týkající se vícedenního výjezdu krátíme v plné výši.
Žadatel dostatečně nezdůvodnil a neprovázal s doloženým
zájmem CS projektu, nezbytnost realizace výjezdu přes noc.
Náklady týkající se vícedenního výjezdu krátíme v plné výši.

1.1.6.3.2

Zajištění péče KA 1 - 9

990 000,00

0,00

Položka není dostatečně zdůvodněna z hlediska její
nezbytnosti a zejména s ohledem na existující položku
990 000,00
1.1.6.3.4 Zajištění péče asistence KA 1 - 9, která je dostatečně
popsána. Navrhujeme krácení v plné výši.

1.1.6.3.3

Příspěvek na zajištění péče
KA 1 – 9

990 000,00

0,00

990 000,00

1.1.4.12

Pronájem prostor na kurzy

360 000,00

150 000,00

1.1.4.11

Úprava webu praceprozp.cz
KA

60 000,00

0,00

Položka není dostatečně zdůvodněna z hlediska její
nezbytnosti a zejména s ohledem na existující položku
1.1.6.3.4 Zajištění péče asistence KA 1 - 9, která je dostatečně
popsána. Navrhujeme krácení v plné výši.
kurzy nejsou dostatečně specifikovány, není zřejmá potřebnost
210 000,00
takového rozsahu nájmu prostor
60 000,00 nepřímý náklad

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou.
Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů, revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní), revizi KA s
ohledem na výše uvedené krácení a harmonogramu projektu. Žadatel upraví v žádosti znění KA3 a KA7, včetně souvisejících
nákladů (viz navrhované krácení).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

9 964 980,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

20.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008188

Žadatel

ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PRAZE 4,přísp.org.

Název projektu

Centrum neformální péče v Praze 4

Požadovaná podpora (Kč)

7 974 882,50 Kč

Body z věcného hodnocení

57,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

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

VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 2 254 906,00 Kč viz tabulka

Kód

Rozpočet žádosti
Název
Částka celkem
položky

Garant
1.1.1.1.1 podpůrných
služeb (1,0)

Garant
Centra
1.1.1.1.2
neformální
péče (1,0)

1.1.2

cestovné

Koordinátoři
1.1.1.1.6 OPS
(6x28x0,2)

1 256 920,00

Navrhované krácení
Zůstatek na
Krácení
položce

377 076,00

1 294 440,00

647 220,00

86 250,00

0,00

1 283 184,00

641 592,00

Odůvodnění krácení

Není jasné, jaký bude rozsah a konkrétní obsah dílčích
činností náplně práce. Z obecných formulací uvedené
náplně práce nelze určit, co přesně a v jakém rozsahu
bude pozice zajišťovat a jaké bude odlišení činností
spadajících do NN (řízení a administrace projektu,
879 844,00
např.: Podílí se na přípravě a zahájení provozu Centra
neformální péče po procesní stránce). Krátíme
zapojení z 1,0 úvazku na 0,3 úvazku s ohledem na
náplň práce a rozsah činností v KA. Existuje zde
výrazný nepoměr vůči práci s CS
Není jasné, jaký bude rozsah a konkrétní obsah dílčích
činností náplně práce. Z obecných formulací uvedené
náplně práce nelze určit, co přesně a v jakém rozsahu
bude pozice zajišťovat a jaké bude odlišení činností
647 220,00 spadajících do NN (řízení a administrace projektu,
např.: Podílí se na přípravě a zahájení provozu Centra
neformální péče po procesní stránce). Krátíme
zapojení z 1,0 úvazku na 0,5 úvazku s ohledem na
náplň práce a rozsah činností v KA.
Neprokázaná potřebnost vůči přímé práci s CS.
86 250,00
Příjemce odstraní příslušnou KA.
641 592,00

Krácení na polovinu, tzn. 3x28x0,2, z důvodu
neprokázané potřebnosti zapojení.

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou.
Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů, revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní), revizi KA s
ohledem na výše uvedené krácení a harmonogramu projektu. Žadatel odstraní ze žádosti KA2, včetně souvisejících nákladů (viz
navrhované krácení).
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

5 156 250,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s uvedenými
komisí
připomínkami.
Informace o žádosti
Pořadové číslo

21.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008190

Žadatel

"E - clinic - Institut pro studium, prevenci a léčbu poruch příjmu potravy a komorbidních
poruch z.ú."

Název projektu

Komplexní program pro dospělé s ADHD

Požadovaná podpora (Kč)

9 006 295,00 Kč

Body z věcného hodnocení

55,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

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

VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 2 738 307,6 Kč viz tabulka
Rozpočet žádosti

Kód

Název položky

1.1.1.1.1

Manažer komplexního
programu pro dospělé s
ADHD

1.1.1.1.4

1.1.1.1.5

koordinátor cílové
skupiny

koordinátor diseminace
programu

Navrhované krácení
Částka celkem

1 608 000,00

850 500,00

Zůstatek na
Krácení
položce

Odůvodnění krácení

804 000,00

Vzhledem k tomu, že v RT je zapojena
řada dalších pozic a vzhledem k rozsahu
804 000,00 projektových aktivit snížení úvazku z 1,0
na 0,5, což postačuje pro realizaci
projektu.

425 250,00

Vzhledem k tomu, že v RT je zapojena
řada dalších pozic a vzhledem k rozsahu
425 250,00 projektových aktivit snížení úvazku z 1,0
na 0,5, což postačuje pro realizaci
projektu.
V náplni práce je uvedeno, že se tento
člen RT bude podílet i na oslovení
profesních organizací, konference a
780 000,00 sympozia. Z popisu není zřejmé, zda se
nejedná o NN projektu. Potřebnost
zapojení není podložená vzhledem k
dalším členům RT.

780 000,00

0,00

1.1.3.2.2.3 notebook

68 000,00

44 200,00

23 800,00 V závislosti snížení zapojení členů RT

1.1.3.2.2.4 kancelářský balík

26 000,00

16 900,00

9 100,00 V závislosti snížení zapojení členů RT

1.1.3.2.2.5 mobilní telefon

20 000,00

13 000,00

7 000,00 V závislosti snížení zapojení členů RT

736,00

478,40

257,60 V závislosti snížení zapojení členů RT

7 300,00

0,00

7 300,00 V závislosti snížení zapojení členů RT

1.1.3.2.2.8 flash paměť
1.1.3.2.2.7

multifunkční zařízení
pro standardní využití

1.1.1.1.3

Odborný garant
projektu

852 000,00

170 400,00

Potřebnost zapojení není podložená, není
přímá souvislost s CS, snížení úvazku z 0,5
681 600,00
na 0,1, což postačuje pro realizaci
projektu.

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou.
Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů, revizi veřejné zakázky (je-li v projektu relevantní), revizi KA s
ohledem na výše uvedené krácení a harmonogramu projektu. Žadatel přesune chybně zařazený nákup přístroje EEG
biofeedback z kap. 1.1.4 (viz pol. 1.1.4.2) do kapitoly rozpočtu 1.1.3. a kancelářský balík z kapitoly 1.1.3.2.2 přesune do
kapitoly neodpisovaný nehmotný majetek 1.1.3.2.1.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

5 583 410,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

22.

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_134/0008204

Žadatel

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Název projektu

Řídím svůj život

Požadovaná podpora (Kč)

5 481 335,00 Kč

Body z věcného hodnocení

53,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře s krácením a při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav žádosti o
podporu před vydáním právního aktu: VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 669 200,00 Kč viz tabulka
Rozpočet žádosti

Navrhované krácení

Kód

Název položky

1.1.1.2.3

koordinátor
dobrovolníků

393 624,00

1.1.1.3.7

vedení online poradny

129 600,00

1.1.3.2.2.3

telefon soc. pracovník

3 000,00

1.1.3.2.2.4
1.1.3.2.2.5
1.1.3.2.3.1

vybavení prostor sociální
služby
(nábytek)
stolní PC sociální
pracovník
občerstvení pro cílovou
skupinu

Částka celkem

Zůstatek na
položce

Krácení

Není zřejmý počet dobrovolníků, není tedy zřejmý
262 404,00 131 220,00 potřebný rozsah zapojení koordinátora
dobrovolníků. Kráceno o třetinu.
Není zřejmý účel a přínos internetové poradny,
není podrobněji popsáno fungování internetové
0,00 129 600,00
poradny a náplň a rozsah práce při vedení online
poradny. Kráceno v plné výši.
Kráceno v souvislosti s rozsahem úvazku
1 800,00
1 200,00
sociálního pracovníka.

40 000,00

0,00

40 000,00

16 000,00

9 600,00

6 400,00

15 000,00

0,00

Náklad není dostatečně popsán a specifikován,
krátíme v plné výši.
Kráceno v souvislosti s rozsahem úvazku
sociálního pracovníka.

15 000,00 Kráceno v plné výši, spadá do nepřímých nákladů.

Pro terapie bude potřebný prostor na cca 2 dny v
150 000,00 150 000,00 týdnu, požadované náklady jsou v tomto ohledu
nadhodnoceny.
0,00 13 500,00 Kráceno v plné výši, spadá do nepřímých nákladů.
Není dostatečně popsáno, není zřejmé jak a kým
0,00 20 000,00 bude metodika zpracovávána, není zřejmý účel
zpracování metodiky. Krátíme v plné výši.
Není dostatečně popsáno, není zřejmé jak a kým
0,00 10 000,00 bude metodika zpracovávána, není zřejmý účel
zpracování metodiky. Krátíme v plné výši.

1.1.3.2.4.1

pronájem prostor
terapie

1.1.4.01

provoz telefonu

13 500,00

1.1.4.04

metodiky terapií SOD

20 000,00

1.1.4.05

metodiky pro práci peer
SOD

10 000,00

1.1.4.06

metodiky dobr.
Programu

10 000,00

0,00

1.1.4.07

zdravotník - výjezd SOD
3x

17 280,00

0,00

1.1.4.08

organizace výjezdu

15 000,00

0,00

1.1.4.10

informační letáky pro
cílovou
skupinu

10 000,00

0,00

1.1.4.11

náklad na uveřejnění
vloženého
letáku Respekt

40 000,00

0,00

1.1.4.12

výroba spotu AS

20 000,00

0,00

1.1.4.13

projekce spotu kino

30 000,00

0,00

1.1.4.14

leták dobrovolník +
klient

10 000,00

0,00

300 000,00

Odůvodnění krácení

Není dostatečně popsáno, není zřejmé jak a kým
10 000,00 bude metodika zpracovávána, není zřejmý účel
zpracování metodiky. Krátíme v plné výši.
Dostatečně není popsána a zdůvodněna
17 280,00
potřebnost nákladu. Krátíme v plné výši.
Dostatečně není popsána a zdůvodněna
15 000,00
potřebnost nákladu. Krátíme v plné výši.
Aktivita Stop stigma kampaň není dostatečně
popsána a účelnost nákladů není jednoznačně
10 000,00
zdůvodněna, navrhujeme uhradit z nepřímých
nákladů.
Aktivita není dostatečně popsána a účelnost
40 000,00 nákladů není jednoznačně zdůvodněna,
navrhujeme uhradit z nepřímých nákladů.
Aktivita není dostatečně popsána a účelnost
20 000,00 nákladů není jednoznačně zdůvodněna,
navrhujeme uhradit z nepřímých nákladů.
Aktivita není dostatečně popsána a účelnost
30 000,00 nákladů není jednoznačně zdůvodněna,
navrhujeme uhradit z nepřímých nákladů.
Aktivita není dostatečně popsána a účelnost
10 000,00 nákladů není jednoznačně zdůvodněna,
navrhujeme uhradit z nepřímých nákladů.

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů, revizi veřejné
zakázky (je-li v projektu relevantní), revizi KA s ohledem na výše uvedené krácení a harmonogramu projektu. Žadatel odstraní ze
žádosti KA7, včetně souvisejících nákladů (viz navrhované krácení).
Závěr

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

4 644 835,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou
komisí

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

IV.

Přehled projektů doporučených k financování:
Název projektu

Žadatel

Max. celkové
způsobilé výdaje
projektu v Kč

Č.

Registrační číslo

1.

Práce s rodinou, krizí a budoucností jako
CZ.03.2.X/0.0/0.0/
důležité prvky podpory neformálních
16_134/0008203
pečujících

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

3 704 070,00 Kč

2.

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Cesta domů - koordinace multidisciplinární
/16_134/0008177 paliativní péče domácího hospice

Cesta domů, z.ú.

11 192 468,75 Kč

3.

Podpora osob na spektru autismu k trvalému
CZ.03.2.60/0.0/0.0
uplatnění v práci a společenské integraci
Adventor o. s.
/16_134/0008200
(POST)

1 998 535,00 Kč

4.

CZ.03.2.60/0.0/0.0
Podaná ruka
/16_134/0008156

3 327 050,00 Kč

5.

CZ.03.2.60/0.0/0.0 Cesty k důvěře - inovativní metody pro práci
Fokus Praha, z.ú.
/16_134/0008207 s lidmi s duševním onemocním

7 444 937,50 Kč

6.

CZ.03.2.60/0.0/0.0
Podpora pečujících osob na trhu práce
/16_134/0008208

BPS - Byznys pro společnost, z. s.

7 267 278,70 Kč

7.

PAS-AKTIV - rozvoj podpůrných opatření pro
CZ.03.2.63/0.0/0.0
klienty s PAS a problémovým chováním,
Národní ústav pro autismus, z.ú.
/16_134/0008186
pečující osoby a personál

7 864 400,00 Kč

8.

Psychoterapeutická podpora, edukace a
CZ.03.2.X/0.0/0.0/
specifické poradenství pro neformální
16_134/0008175
pečovatele

Alfa Human Service, z.s.

8 430 650,00 Kč

9.

CZ.03.2.60/0.0/0.0
Dva životy - Praha
/16_134/0008187

A DOMA z. s.

6 481 181,25 Kč

10.

CZ.03.2.60/0.0/0.0 Vědomý zármutek jako cesta k uzdravení a
/16_134/0008178 růstu

Dlouhá cesta, z.s.

4 572 375,00 Kč

11.

CZ.03.2.63/0.0/0.0 Podpora udržitelnosti paliativní péče v
/16_134/0008174 domově pro seniory Sue Ryder

Domov Sue Ryder, z. ú.

5 599 352,97 Kč

12.

Systémové změny péče v organizaci v
CZ.03.2.60/0.0/0.0
kontextu moderního přístupu v péči o
/16_134/0008212
duševní zdraví

BONA, o.p.s.

10 496 442,50 Kč

13.

CZ.03.2.60/0.0/0.0 Podpora neformálních pečovatelů pečujících
Meridiem o.p.s.
/16_134/0008176 o osoby s Alzeimerovou nemocí v Praze

6 220 192,50 Kč

14.

CZ.03.2.60/0.0/0.0 Case management pro osoby duševně
/16_134/0008180 nemocné a sociálně vyloučené

SANANIM z. ú.

14 913 348,00 Kč

15.

CZ.03.2.60/0.0/0.0
Pečovat a žít
/16_134/0008206

Spiralis, z.s.

4 882 275,00 Kč

16.

CZ.03.2.60/0.0/0.0 Naberte dech: Podpora pro neúplné rodiny s APERIO - Společnost pro zdravé
/16_134/0008185 členem s duševním onemocněním
rodičovství, z.s.

6 509 328,50 Kč

17.

CZ.03.2.60/0.0/0.0 Pečujeme s radostí. Stabilizační programy
/16_134/0008198 pro neformální pečující

Nadační fond Lepší senior

1 245 075,00 Kč

18.

CZ.03.2.60/0.0/0.0 Svépomocná skupina lidí s duševním
/16_134/0008181 onemocněním

Dobré místo, z.s.

11 313 181,25 Kč

Centrum Anabell, z. ú.

19.

CZ.03.2.60/0.0/0.0
Podpora pečujících osob v Praze
/16_134/0008179

Národní rada osob se zdravotním
postižením České republiky, z.s.

9 964 980,00 Kč

20.

CZ.03.2.60/0.0/0.0
Centrum neformální péče v Praze 4
/16_134/0008188

ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PRAZE
4,přísp.org.

5 156 250,00 Kč

E - clinic - Institut pro studium,
prevenci a léčbu
poruch příjmu potravy a
komorbidních poruch z.ú.

5 583 410,50 Kč

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské
pomoci v Praze

4 644 835,00 Kč

CZ.03.2.60/0.0/0.0
21.
Komplexní program pro dospělé s ADHD
/16_134/0008190
22.

CZ.03.2.63/0.0/0.0
Řídím svůj život
/16_134/0008204

V.

Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů: Není relevantní.

VI.

Přehled projektů nedoporučených k financování: Není relevantní.

VII.

Přílohy: Prezenční listina

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

Předsedkyně výběrové komise

Datum

16.2.2018

Datum

16.2.2018

Jméno

Markéta

Jméno

Svatava

Příjmení

Kousková

Příjmení

Škantová

Podpis

Podpis

