ZÁPIS
z jednání hodnoticí komise pro výzvu (č.: 03_15_017, název: Systémové projekty
realizované MPSV a ÚMPOD) Operačního programu Zaměstnanost
Počet jednání hodnoticí komise, která se
uskutečnila

3 jednání hodnotící komise

Počet členů hodnoticí komise

4

Detail ke každému z jednání, která se uskutečnila
Datum jednání

11.7.2016

Čas jednání (od – do)

10:00 – 11:30

Místo jednání

Kartouzská 4, Praha 5, zasedací místnost č. 1

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Došlo na jednání k rozhodnutí o přerušení
práce hodnoticí komise a potřebě svolání
nového jednání?

ANO

V případě přerušení práce komise:
Identifikace kritéria, u kterého by bez
doplnění ze strany žadatele došlo k udělení
eliminačního deskriptoru

1.1. Vymezení problému a cílové skupiny
3.1. Efektivita projektu

V případě přerušení práce komise:
Zdůvodnění, jaké informace / parametry
projektu vedly k rozhodnutí o tom, že bez
doplnění ze strany žadatele by došlo
k udělení eliminačního deskriptoru

-

Nesoulad textu žádosti o podporu
a doložených příloh
Nedostatečný popis cílových skupin
projektu
Nesrozumitelný rozpočet projektu

Přehled hodnocených projektů:
Č.

Registrační číslo projektu

1.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

2.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003544

Název projektu
Sociální bydlení metodická a
informační
podpora v oblasti
sociálních agend
Práva a participace
dítěte v agendách
Úřadu pro
mezinárodněprávní
ochranu dětí

Výsledné
bodové /
slovní
hodnocení
projektu

Detail
hlasování o
výsledném
hodnocení

Schváleno
s podmínkou
realizace

Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

Přerušeno

Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

Odůvodnění výsledného slovního hodnocení pro každý z hodnocených projektů je uvedeno
v jednotlivých věcných hodnoceních v příloze tohoto zápisu.
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Přílohy:




Prezenční listina z jednání hodnotící komise dne 11.7.2016
Vypracované věcné hodnocení projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539 Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend
Výzva k doplnění Žádosti o podporu projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003544 Práva a participace dítěte v agendách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Členové hodnotící komise nevznesli k zápisu připomínky.
Soulad zápisu s průběhem a výsledky jednání potvrzuje:
Tajemník hodnoticí komise

Předseda hodnoticí komise

Datum

Datum

Podpis

11.7.2016

11.7.2016

Podpis
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