ZÁPIS
z jednání hodnoticí komise pro výzvu (č.: 03_15_039, název: Projekty realizované
Ministerstvem zdravotnictví (systémové)) Operačního programu Zaměstnanost
Počet kol jednání hodnoticí komise, která se
uskutečnila

1

Počet členů hodnoticí komise

4

Detail ke každému kolu jednání, která se uskutečnila
Datum kola jednání

20. 2. 2017

Čas kola jednání (od – do)

13:30 – 14:30

Místo kola jednání

Kartouzská 4, Praha 5, zasedací místnost č. 4

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

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

ANO

V případě přerušení práce komise z důvodu
rizika přidělení eliminačního deskriptoru:
Identifikace projektu a kritéria, u kterého by
bez doplnění ze strany žadatele došlo
k udělení eliminačního deskriptoru, a
zdůvodnění

V případě přerušení práce komise z důvodu
podmínek poskytnutí podpory:
Identifikace projektu a návrh podmínek
poskytnutí podpory

Projekt: Podpora paliativní péče - zvýšení
dostupnosti zdravotních služeb v oblasti
paliativní péče v nemocnicích akutní a následné
péče
Kritérium:
2.1.
Cíle
a
konzistentnost
(intervenční logika) projektu; Je cíl projektu
nastaven správně a povedou zvolené klíčové
aktivity a jejich výstupy k jeho splnění?
Odůvodnění: Cíle projektu nejsou jasně
měřitelné a kvantifikovatelné. Cíle projektu
nevychází z metodiky SMART.
Kritérium: 3.1. Efektivita projektu, rozpočet;
S ohledem na plánované a potřebné výstupy je
navrženo efektivní a hospodárné použití zdrojů?
Odůvodnění:
Rozpočet
projektu
není
srozumitelný. Nelze posoudit, zda položky v
rozpočtu jsou nezbytné a efektivní. Nelze
posoudit vazbu položek rozpočtu na jednotlivé
aktivity.
Kritérium: 4.3. Řízení projektu; Je vzhledem
k délce a náročnosti projektu adekvátně
nastaveno řízení projektu?
Odůvodnění: Z projektové žádosti ani
z doplňujících informací není zřejmá náplň
práce jednotlivých pracovníků realizačního
týmu.

Nerelevantní
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Přehled hodnocených projektů:
Č.

1.

Registrační číslo projektu

Název projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006231

Podpora paliativní
péče - zvýšení
dostupnosti
zdravotních služeb
v oblasti paliativní
péče v
nemocnicích akutní
a následné péče

Výsledné
bodové /
slovní
hodnocení
projektu

Detail
hlasování o
výsledném
hodnocení

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.
Přílohy:



Prezenční listiny ze všech uskutečněných jednání
Výzva k doplnění žádosti o podporu

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

Předseda hodnoticí komise

Datum

Datum

20. 2. 2017

Jméno

Jméno

Příjmení

Příjmení

Podpis

Podpis

20. 2. 2017
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