ZÁPIS
z jednání hodnoticí komise pro výzvu č. 03_15_017 „Systémové projekty realizované
MPSV a ÚP ČR“ Operačního programu Zaměstnanost
Počet jednání hodnoticí komise, která se
uskutečnila

1.

Počet členů hodnoticí komise

jednání hodnotící komise

5
1

Detail ke každému z jednání, která se uskutečnila
Datum jednání

18. 12. 2015

Čas jednání (od – do)

10:30 – 12:00

Místo jednání

Kartouzská 4, Praha 5, místnost č. P1

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

3.1 Efektivita projektu, rozpočet

V případě přerušení práce komise:

Nejasnosti v textu projektové žádosti a příloh
podrobně popisujících realizaci projektu. Rozpory
v údajích o zapojení počtu krajů do realizace projektu,
což má významný dopad na celkový rozpočet a
náklady projektu

Zdůvodnění, jaké informace / parametry projektu
vedly k rozhodnutí o tom, že bez doplnění ze strany
žadatele by došlo k udělení eliminačního
deskriptoru

4.2 Způsob realizace aktivit a jejich návaznosti

Přehled hodnocených projektů:
Č.

1.

1

Registrační číslo projektu

Název projektu

Výsledné bodové
/ slovní
hodnocení
projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0001687

Systémový rozvoj
a podpora
nástrojů sociálněprávní ochrany
dětí

Výzva k doplnění

Detail hlasování o
výsledném
2,3
hodnocení
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Řá dky s detailními i nformacemi do zá pisu nakopírujte tolikrát, kolik proběhlo jednání. Řádky js ou v úvodu zá pi s u, protože
zá pi s s e vzta huje ke vš em jedná ním, na ni chž hodnoti cí komi s e prová děl a hodnocení.
2
Ve verzi zá pisu určené pro vl ožené do MS2014+ s e uvá dí jména hodnotitelů a v zá vorce počet hl a s ů pro da nou va ri a ntu v
zá vorce, ve verzi zá pi s u určené pro zveřejnění s e ponechá vá pouze počet hl a s ů pro da nou va ri a ntu.
3
V přípa dě, že kvůli rovnosti počtu hlasů pro a proti o výs ledku hodnocení rozhodl hlas předsedy (resp. v jeho nepřítomnos ti
mís topředs edy) hodnoti cí komi s e, s e ta to i nforma ce uvede do pozná mky k úda jům o počtu hl a s ů pro a proti .

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



Prezenční listina z jednání hodnotící komise dne 18. 12. 2015
Výzva k doplnění žádosti

Soulad zápisu s průběhem a výsledky jednání potvrzuje:

Tajemník hodnoticí komise

Předseda / místopředseda hodnoticí komise

Datum

Datum

Podpis

18. 12. 2015

Podpis

18. 12. 2015

