ZÁPIS
z jednání hodnoticí komise pro výzvu č. 03_15_029 „Výzva na systémové projekty pro
ostatní ministerstva“ Operačního programu Zaměstnanost
Počet jednání hodnoticí komise, která se
uskutečnila

0

Počet členů hodnoticí komise

4

Detail ke každému z jednání, která se uskutečnila
Datum jednání

24. 3. 2016

Čas jednání (od – do)

10:00 – 11:30

Místo jednání

Kartouzská 4, Praha 5

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

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

NE

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

Přehled hodnocených projektů:

Č.

Registrační číslo projektu

1.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0002236

2.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0002257

Název projektu

Rozvoj a rozšíření činnosti
týmů pro mládež a dvou
programů pro mladistvé
pachatele trestných činů v
rámci systému soudnictví
nad mládeží a posílení
odborné spolupráce mezi
institucemi
Rozvoj a rozšíření dosavadní
praxe Komisí pro
podmíněné propuštění,
zavedení dvou inovativních
restorativních programů a

Výsledné
bodové /
slovní
hodnocení
projektu

Detail
hlasování o
výsledném
hodnocení

Schváleno
s podmínko
u realizace

Pro: 4
Proti:0
Zdržel se: 0

Schváleno
s podmínko
u realizace

Pro: 4
Proti:0
Zdržel se:0

Č.

Registrační číslo projektu

Název projektu

Výsledné
bodové /
slovní
hodnocení
projektu

Detail
hlasování o
výsledném
hodnocení

Neschválen
o

Pro: 4
Proti:0
Zdržel se:0

zpracování návrhu
systémových změn v oblasti
podmíněného propuštění v
ČR
3

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0002258

Komplexní poradenství pro
oběti trestných činů

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



Prezenční listina
Vypracovaná věcná hodnocení k výše uvedeným projektům

Soulad zápisu s průběhem a výsledky jednání potvrzuje:
Tajemník hodnoticí komise

Předseda / místopředseda hodnoticí komise

Datum

Datum

24. 3. 2016

Jméno

Jméno

Příjmení

Příjmení

Podpis

Podpis

24. 3. 2016

