ZÁPIS
z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost
I. Identifikace výběrové komise:
Číslo výzvy

03_15_031

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace
programů ESF – veřejná správa a sociální inovace,
Oddělení projektů sociálních inovací a mezinárodní
spolupráce

Název investiční priority

Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Alokace na výzvu v Kč

150 mil. CZK

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

5 mil. CZK

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

145 mil. CZK

II. Přehled uskutečněných jednání:
Počet jednacích dnů

3

Počet členů výběrové komise

8

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

1. 6. 2016

Čas jednání (od – do)

10:00 – 17:30 hod.

Místo jednání

Budova MPSV, Kartouzská 4, Praha 5

Předsedající jednání

Mgr. Markéta Pěchoučková

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

2. 6. 2016

Čas jednání (od – do)

9:00 – 16:00

Místo jednání

Budova MPSV, Kartouzská 4, Praha 5

Předsedající jednání

Mgr. Markéta Pěchoučková / Ing. Monika Švandová

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

3. 6. 2016

Čas jednání (od – do)

9:00 – 16:00

Místo jednání

Budova MPSV, Kartouzská 4, Praha 5

Předsedající jednání

Mgr. Markéta Pěchoučková / Ing. Monika Švandová

III.
Záznam o školení členů / náhradníků členů výběrové komise
V úvodu 1. dne jednání Výběrové komise (dále VK) proběhlo představení členů výběrové komise,
seznámení s agendou a proškolení přítomných členů a 1 náhradníka členů výběrové komise
zaměřené na jejich práva a povinnosti, nestrannost, způsob rozhodování o výběru projektů vhodných

1

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.
Osoba, která školení provedla: Mgr. Anna Dumont/ Mgr. Markéta Pěchoučková
Poté byla schválena výše rezervy na přezkum: 5 mil. Kč, souhlas 6 ze 6 přítomných členů (nepřítomni
celkem 2 členové VK).
Výběrová komise se usnesla, že součástí podmínek k realizaci všech projektů budou následující body:
 Experti musejí být nezávislé osoby mimo stávající zaměstnance organizace
 Pokud bude člen realizačního týmu (dále RT) zároveň cílová skupina (dále CS), pak po dobu
školení nebude dostávat mzdu, ale mzdové příspěvky (max. 200 Kč/hod)
 Po dobu realizace musejí mít všichni funkční webové stránky s přístupnou výroční zprávou
 Doplnit jména expertů do rozpočtu do názvů položek (př. expert 1 – M. Novák). V případě, že
není znám, nutné napsat neobsazeno.
 Texty klíčových aktivit (KA) aktualizovat v souladu s provedenými změnami žádosti na základě
podmínek k realizaci uložených výběrovou komisí.

IV.

Závěry z projednávání žádostí dne 1. 6. 2016:

Informace o žádosti
Pořadové číslo

1.

Registrační číslo

CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_031/0001806

Žadatel

PFERDA z.ú.

Název projektu

Pferda - Stále spolu

Požadovaná podpora (Kč)

2 358 797,25

Body z věcného hodnocení

99,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

8
Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
17 103,55 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 341 693,70 Kč
projektu (Kč)

2

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí
1. Navýšit indikátor 6 00 00 na 10 účastníků. Vzhledem k rozsáhlému zapojení zástupců cílové
skupiny do jednotlivých aktivit, není problém zahrnout větší počet osob. (Např. alokace
vzdělávání u klíčové aktivity KA 5 zahrnuje 12 účastníků, kteří překračují bagatelní podporu.)
2. Doplnit schválené úvazy členů realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1
„Pracovní smlouvy“ do kolonky „Měrná jednotka – individuální“.
3. Vypracovat popis klíčových aktivit v příloze žádosti do jednoho dokumentu ve formátu MS
Word, (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na různých místech žádosti do
jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis a přehled nákladů klíčové aktivity a
příloha k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT apod.).
4. V rozpočtové položce 1.1.4 „Nákup služeb“ rozklíčovat kurzy tak, aby byly viditelné jednotky
(např. osoby nebo dny).
5. V rozpočtové položce 1.1.4.4 „pronájem výukových prostor“ rozklíčovat požadované náklady.
6. V klíčové aktivitě 05 musí být vzdělávání pouze v oblasti komunikačních technik.
7. Rozpoložkovat pozice konzultantů z položky 1.1.1.3.2 „povinné odvody z DPP nad 10 tisíc“
přímo do rozpočtu projektu (7 položek).
8. Rozpoložkovat na hodiny položku 1.1.6.1 „mzdové příspěvky“ přímo v rozpočtu projektu (dle
jednotlivých osob v cílové skupině - jedna osoba jedna samostatná položka s jednotkou počet
hodin).
9. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Položka rozpočtu

Krácení
Důvod

Kč

1.1.3.2.1.1

MS Office (verze 2013 a
vyšší) - pro podnikatele

Úvazky v osobních nákladech činí 0,58
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a tomu musí
odpovídat také hodnota uvedených zařízení
pořizovaných z přímých nákladů (dále PN).

2 642,64

1.1.3.2.2.1

Notebook

Úvazky v osobních nákladech činí 0,58
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a tomu musí
odpovídat také hodnota uvedených zařízení
pořizovaných z PN.

5 590,20

1.1.3.2.3.1

Myš k notebooku

Myš má být součástí nakupované výpočetní
techniky - kráceno v plném rozsahu.

500,00

1.1.3.2.3.2

Flash disk

Jako nosič dat spadá do nepřímých nákladů (dále
NN).

650,00

1.1.3.2.2.6

Externí HDD (min 2 TB)

Jako nosič dat spadá do NN.

4 300,00

Kráceno NN

3 420,71

Kráceno PN

13 682,84

Kráceno celkem

17 103,55

Informace o žádosti

3

Pořadové číslo

2.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002106

Žadatel

POHODA - Společnost pro normální život lidí postižených o.p.s.

Název projektu

Rozvoj organizace POHODA

Požadovaná podpora (Kč)

2 549 481,50

Body z věcného hodnocení

98,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

Výsledek hlasování

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 549 481,50 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Doplnit schválené úvazy členů realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1
„Pracovní smlouvy“ do kolonky „Měrná jednotka – individuální“.
2. Cílovou hodnotu indikátoru 6 00 00 snížit o 1 osobu na celkem 14 osob, neboť 1 člen správní
rady není oprávněnou cílovou skupinou (tato osoba není zmíněna v popisu klíčových aktivit
ani v doporučeních z procesní analýzy, také v rozpočtu se počítá pouze se 14 zaměstnanci).
3. Rozpočtová položka 1.1.4.4 „Koučink“ je pouze pro vedoucí pracovníky, (nikoliv pro
koordinátora PR, FR a sociálního pracovníka atd.). Zbytek prostředků ponechte na položce a
zvyšte počet hodin koučinku vedoucím pracovníkům.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3.

Registrační číslo

CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_031/0001761

Žadatel

Klub K2, o.p.s.

Název projektu

Profesionalizujeme Klub K2

Požadovaná podpora (Kč)

2 821 392,50

Body z věcného hodnocení

96,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

7

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

1

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
601 700,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 219 692,50 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Rozepsat harmonogram tak, aby z něho byly patrné návaznosti jednotlivých etap projektu.
(Harmonogram projektu je nepřehledný a vyplývají z něho pouze informace, že všechny
klíčové aktivity budou realizovány průběžně po celou dobu projektu. Z této přílohy se nedají
rozpoznat návaznosti jednotlivých etap projektu.)
2. Rozpočtovou pol. 1.1.4.11 „Výroba materiálů na kampaň“ popsat a dostatečně zdůvodnit, proč
se nejedná o nepřímé náklady (publicitu), jinak tuto položku přesuňte do nepřímých nákladů.
3. Rozpočtovou pol. 1.1.4.33 „Specialista-oblast Kvality služeb“ popsat a rozklíčovat jeho
činnost.
4. Doplnit schválené úvazy členů realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1
„Pracovní smlouvy“ do kolonky „Měrná jednotka – individuální“.
5. V kapitole 1.1.4 „Nákup služeb“ rozklíčovat experty, specialisty, odborné poradce, konzultanty,
aby bylo zřejmé, jaká je jejich hodinová sazba. V případě, že tato sazba překračuje Tabulku
obvyklých cen a mezd, doložte vysvětlení nebo snižte na požadovaný limit.
6. Rozpočtová pol. 1.1.4.4 „tisk materiálů na změnu povědomí (barevně)“ – popište a
zdůvodněte, proč se nejedná o nepřímé náklady (publicitu), jinak tuto položku přesuňte do
nepřímých nákladů.
7. Vypracovat popis klíčových aktivit v příloze žádosti do jednoho dokumentu ve formátu MS
Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na různých místech žádosti do
jednoho dokumentu, především se jedná po pole popis a přehled nákladů klíčové aktivity a
příloha k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT apod.)
8. Lektor – specialista, specialisté, lektoři, odborní poradci, textařka, grafička, odborní konzultanti
a experti nesmí být stávající zaměstnanci organizace.
9. V klíčových aktivitách projektu popište náplň práce lektora–specialisty a specialisty.
10. Doplňte náplň práce lektora–specialisty na DPP, odborného poradce, odborného konzultanta,
grafičky a textařky do přílohy žádosti, dle požadavků metodiky OPZ (tj. rozdělit činnosti na PN
a NN) a jejich popis.
11. Přesunout rozpočtovou pol. 1.1.1.1.3 „manažerka kvality“ z realizačního týmu do přímé
podpory. Jedná se o cílovou skupinu a má nárok pouze na mzdové příspěvky po dobu školení
v KA 5, tj. 73*200Kč=14 600 Kč, zbytek kráceno (viz tabulka krácení). Zároveň upravte text
klíčové aktivity.
12. Rozpočtové položky 1.1.4.15-1.1.4.24 (kurzy) rozepsat tak, aby jednotka byla 1 kurz a bylo tak
jasné, kolik jeden kurz stojí.
13. Do jednotlivých klíčových aktivit uveďte hodinovou dotaci kurzů.
14. Položku 1.1.6.1.1. „mzdové náhrady“ rozklíčujte dle počtu hodin školení (dle předchozího
bodu). Max. výše náhrad je 200 Kč/hodina/osoba.
15. Krácení viz níže uvedená tabulka.
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Krácení

Položka rozpočtu

Důvod

Kč

1.1.1.1.3

Manažerka kvality

Jedná se o cílovou skupinu a má nárok
pouze na mzdové příspěvky po dobu školení
v KA 5, tj. 73*200Kč=14 600 Kč, zbytek
kráceno.

163 888,00

1.1.1.3.6

Mentor

Náplň práce je duplicitní s náplní Odborného
garanta. Kráceno v plném rozsahu.

65 280,00

1.1.3.2.1.1

MS office Standard pro
notebook

968,00

1.1.3.2.2.1

Notebook

1.1.4.17

Výchovné pracovnice
kurzy celkem

Úvazky v osobních nákladech činí 0,60
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a tomu
musí odpovídat také hodnota uvedených
zařízení pořizovaných z PN.
Úvazky v osobních nákladech činí 0,60
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a tomu
musí odpovídat také hodnota uvedených
zařízení pořizovaných z PN.
Nevychází z auditu a nejedná se o
hospodárný výdaj. Kráceno v plném
rozsahu.

1.1.4.18

Grafička na DPP - kurz

Grafička není způsobilou cílovou skupinou
projektu, nelze na ni čerpat podporu. Jedná
se o experta, který má v organizaci školit
zaměstnance, nikoliv školit se sám. Kráceno
v plném rozsahu.

3 000,00

1.1.4.25

Kurzy celkem - skupina
zaměstnanců

Nevychází z auditu
hospodárný výdaj.
rozsahu.

a nejedná
Kráceno v

se o
plném

125 000,00

1.1.4.26

Management organizace 6
osob - kurzy celkem

Nevychází z auditu
hospodárný výdaj.
rozsahu.

a nejedná
Kráceno v

se o
plném

12 000,00

-

5 324,00

105 900,00

Kráceno NN

120 340,00

Kráceno PN

481 360,00

Kráceno celkem

601 700,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

4.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001791

Žadatel

VOLONTÉ CZECH, o.p.s.

Název projektu

VOL PROGRESS

Požadovaná podpora (Kč)

706 152,50

Body z věcného hodnocení

96,25

Shrnutí projednání žádosti

6

Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

8
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
38 828,25 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
667 324,25
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Vypracovat popis klíčových aktivit v příloze žádosti do jednoho dokumentu ve formátu MS
Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na různých místech žádosti do
jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis a přehled nákladů klíčové aktivity a
přílohu k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT apod.).
2. Doplnit schválené úvazy členů realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1
„Pracovní smlouvy“ do kolonky „Měrná jednotka – individuální“.
3. Nastavit cílovou hodnotu u indikátoru 8 05 00, který není povinný k naplnění, na nulu.
4. Odborný garant musí být vedoucí/ ředitel z organizace, nikoliv expert z jiných institucí. Náplň
práce odborného garanta viz příloha výzvy. Expert, který je nyní na pozici odborný garant
odpovídá svou náplní práce pozici expert kvality služeb. Přesuňte odpovídající část rozpočtu
na tuto položku.
5. Krácení viz níže uvedená tabulka.
Krácení

Položka rozpočtu
1.1.3.2.2.1

KA1,multifunkční zařízení
pro CS

1.1.4.1

Pronájem prostor pro práci
s cílovou skupinou

Důvod

Kč

Úvazky v osobních nákladech činí 0,49
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a tomu
musí odpovídat také hodnota uvedených
zařízení pořizovaných z PN.
Nehospodárný výdaj. Kráceno v plné výši.

3 702,60

27 360,00

Kráceno NN

7 765,65

Kráceno PN

31 062,60

Kráceno celkem

38 828,25

Informace o žádosti
Pořadové číslo

5.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002061

Žadatel

Český institut biosyntézy, z .s.

7

Název projektu

Najít směr

Požadovaná podpora (Kč)

2 193 580,00

Body z věcného hodnocení

95,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

8
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
707 661,33 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 485 918,67 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Vypracovat popis klíčových aktivit v příloze žádosti do jednoho dokumentu ve formátu MS
Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na různých místech žádosti do
jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis a přehled nákladů klíčové aktivity a
přílohu k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT apod.).
2. Doplnit schválené úvazy členů realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1
„Pracovní smlouvy“ do kolonky „Měrná jednotka – individuální“.
3. Upravte odpovídajícím způsobem klíčovou aktivitu 2, která je pokrácena o pozici 1.1.1.1.2
„Fundraiser“. Výzva podporuje pouze školení zaměstnanců formou přímé podpory (fundraiser
je již ve mzdových příspěvcích započítán).
4. Součástí závěrečné evaluace musí být i přenos zkušeností ze zahraničí, doplňte do textu
relevantní klíčové aktivity.
5. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Položka rozpočtu

Krácení
Důvod

Kč

1.1.1.1.2

Fundraiser (PS, úvazek 0,5)

Výzva
podporuje
pouze
školení
zaměstnanců
formou
přímé
podpory
(fundraiser je již ve mzdových příspěvcích
započítán). Nelze platit nové pozice v
realizačním týmu. Kráceno v plném rozsahu.

546 720,00

1.1.3.2.2.3

KA 1: Odborná literatura
(strategické
plánování,
svobodné firmy, fundraising a
PR)

Snížení počtu kusů na 30, (chybí
zdůvodnění potřebnosti, zároveň KA 1 je
určena pouze pro 11 osob).

6 600,00

1.1.3.2.1.1

KA 1: Software - kancelářský
balík (pro RT)

Úvazky v osobních nákladech činí 0,47
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a tomu
musí odpovídat také hodnota uvedených

3 334,76
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zařízení pořizovaných z PN.
1.1.3.2.2.4

KA 1: Notebook (pro RT)

Úvazky v osobních nákladech činí 0,47
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a tomu
musí odpovídat také hodnota uvedených
zařízení pořizovaných z PN.

7 054,30

1.1.3.2.2.5

KA 1: Kancelářská židle

Není zdůvodněna potřeba.

2 420,00

Kráceno NN

141 532,27

Kráceno PN

566 129,06

Kráceno celkem

707 661,33

Informace o žádosti
Pořadové číslo

6.

Registrační číslo

CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_031/0002066

Žadatel

CEDR – komunitní spolek

Název projektu

Profesionální CEDR

Požadovaná podpora (Kč)

1 978 940,00

Body z věcného hodnocení

95,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

8
Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
72 360,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 906 580 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Doplňte schválené úvazy členů realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1
„Pracovní smlouvy“ do kolonky „Měrná jednotka – individuální“.
2. V příloze „Harmonogram realizace“ opravte název klíčové aktivity č. 4 (KA3 a KA 4 jsou
označeny stejným názvem, který odpovídá KA3).
3. Položku 1.1.6.1.1 „Mzdové příspěvky CS, refundace mezd zaměstnanců“ rozklíčujte tak, aby
byl zřejmý počet hodin školení vůči počtu podpořených osob a hodinová sazba jejich
mzdových náhrad. V případě, že tato sazba překračuje 200,- Kč/hodina/osoba, snižte
odpovídajícím způsobem požadovanou částku.
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4. Vyjměte činnost „koordinace činnosti pracovního týmu“ z náplně práce koordinátora CS, jedná
se o nepřímý náklad. Tuto činnost dopište buď k náplni práce manažera projektu, nebo jej
bude vykonávat v rámci nepřímých nákladů.
5. Vyjměte činnost „dohled na realizaci klíčových aktivit“ z náplně práce odborného garanta,
jedná se o nepřímý náklad. Tuto činnost doplňte buď k náplni práce manažera projektu, nebo
jej bude vykonávat v rámci nepřímých nákladů.
6. Rozpočtové položky 1.1.4.1 – 1.1.4.4 „Školení …“ rozklíčujte tak, aby byl zřejmý počet osob a
délka školení.
7. Navyšte indikátor 6 00 00 na 10 účastníků. (Toto navýšení indikátoru odpovídá úvazku
koordinátora CS ve výši 0,3. Méně, než 10 účastníků v indikátoru 6 00 00, by dále snížilo také
úvazek koordinátora CS).
8. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu
1.1.1.1.1.

Koordinátor CS 0,4 úvazku

Důvod

Kč

Krácení položky 1.1.1.1.1. z 0,4
úvazku na 0,3 úvazku. Důvodem je
nižší počet osob z CS, kterým se
koordinátor věnuje.

57 888,00

Kráceno NN

14 472,00

Kráceno PN

57 888,00

Kráceno celkem

72 360,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

7.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001874

Žadatel

South East Asia – liaison, z.s.

Název projektu

SEA-I-vstup do Evropy a moderních technologií

Požadovaná podpora (Kč)

2 276 674,38

Body z věcného hodnocení

95, 00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

8
Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
334 177,50 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 942 496,88 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Vypracovat popis klíčových aktivit v příloze žádosti do jednoho dokumentu ve formátu MS
Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na různých místech žádosti do
jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis a přehled nákladů klíčové aktivity a
přílohu k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT apod.).
2. Doplnit schválené úvazy členů realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1
„Pracovní smlouvy“ do kolonky „Měrná jednotka – individuální“.
3. Nastavit cílovou hodnotu indikátoru 8 05 00, který není povinný k naplnění, na nulu.
4. Vytvořte novou položku „mzdové náklady“ 1.1.6.1, kam přesunete 288 000 Kč z pozice
fundraisera. Při max. částce 200 Kč/osoba/hod. Celkem se jedná o podporu pro cílovou
skupinu v rozsahu 1440 hodin.
5. Součástí závěrečné evaluace bude zapracování přenosu know-how ze zahraniční organizace
do organizace příjemce a zhodnocení pozitivního/negativního dopadu, doplňte do textu
relevantní klíčové aktivity.
6. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Položka rozpočtu

Krácení
Důvod

Kč

1.1.1.1.1

Fundraiser

Celá částka přesunuta do nové položky 1.1.6.1
"mzdové náklady".

0,00

1.1.3.2.1.1.

KA 1, Kancelářský balík
(MS Office)
KA1,
Digitální
videokamera

Položka je vyšší, než cena obvyklá pro NNO.

3 872,00

Není zdůvodněna potřebnost. Krácení v plném
rozsahu.

8 470,00

1.1.4.1

KA1, Pronájem prostor

Neopodstatněný a nehospodárný výdaj. Krácení
v plném rozsahu.

45 000,00

1.1.4.11

KA 4 tvorba CZ-EN-VN
webu

Krácení z důvodu nadhodnocené ceny tvorby
webu.

20 000,00

1.1.4.16

KA5, Tvorba odborného
webu

Duplikace výdajů v pol. 1.1. 4. 11, nehospodárné
a neefektivní. Krácení v plném rozsahu.

120 000,00

1.1.4.17

KA5, Překlady pro web

Duplikace výdajů v pol. 1.1.4.11, nehospodárné a
neefektivní. Krácení v plném rozsahu.

70 000,00

1.1.3.2.2.4

Kráceno NN

66 835,50

Kráceno PN

267 342,00

Kráceno celkem

334 177,50

Informace o žádosti
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Pořadové číslo

8.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001844

Žadatel

NESEHNUTÍ Brno

Název projektu

Budování kapacit a profesionalizace NESEHNUTÍ Brno

Požadovaná podpora (Kč)

1 695 375,00

Body z věcného hodnocení

95,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

Výsledek hlasování

8
Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
336 387,50 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 358 987,50 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění (jiný než 6 00 00) na
nulu.
2. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu

Důvod

Kč

1.1.1.1.2

Koordinátorka projektu

Část činností spadá do NN, krácení z 0,3
na 0,15 úvazku.

72 000,00

1.1.3.2.2.1

Hlasovací zařízení

Jedná o neefektivní výdaj.

38 000,00

1.1.4.4.

Tvorba aplikace pro hlasování

Jedná o neefektivní výdaj.

50 160,00

1.1.4.6.

Odborné
konzultace
zpracování
žádosti
mezinárodní granty

ke
o

Výdaj na školení v oblasti grantového
poradenství není v rámci výzvy způsobilý.

10 350,00

1.1.4.15.

Kurz finančního řízení projektů,
vč. plánování spolufinancování a
efektivního řízení partnerských
projektů, na klíč

V rámci této výzvy nelze hradit aktivity
spojené s poradenstvím a psaním žádostí
z fondů EU.

40 000,00
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1.1.4.17.

Kurz
projektového
managementu
mezinárodních
partnerských projektů

V rámci této výzvy nelze hradit aktivity
spojené s poradenstvím a psaním žádostí
z fondů EU.

40 000,00

1.1.4.20.

Pronájem prostor na strategické
plánování

Jednotková sazba je nadhodnocena,
navrženo krácení na 4.000 Kč/den, tj.
12.000 Kč celkem.

3 600,00

1.1.4.21.

Poštovní
psaní)

Výdaj patří svou povahou dle metodiky
OPZ do nepřímých nákladů

15 000,00

služby

(obchodní

Kráceno NN
Kráceno PN

67 277,50
269 110,00

Kráceno celkem

336 387,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

9.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001957

Žadatel

SPONDEA, o.p.s.

Název projektu

Profesní rozvoj jako cesta ke kvalitě

Požadovaná podpora (Kč)

2 960 265,00

Body z věcného hodnocení

95,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

8
Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
174 753,50 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 785 511,50 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Vypracovat popis klíčových aktivit v příloze žádosti do jednoho dokumentu ve formátu MS
Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na různých místech žádosti do
jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis a přehled nákladů klíčové aktivity a
příloha k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT apod.).
2. V rozpočtu ve sloupci ‚Měrná jednotka - individuální‘ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
3. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění (jiný než 6 00 00) na
nulu.
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4. U položky 1.1.4.3 vypustit náklady na vizitky. V průběhu realizace projektu nesmí být nic z této
položky využito na publicitu projektu (např. propagační předměty atd.)
5. Uveďte do souladu počet výtisků Spondea Review, který chcete tisknout – v příloze č. 6
uvádíte 1500 ks, v rozpočtu 400. Uveďte do rozpočtu i do klíčové aktivity 1500 ks.
6. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu
1.1.1.1.2

Evaluátor

1.1.4.2

Tisk a grafika
rewiev (400 ks)

-

SPONDEA

Důvod

Kč

kráceno na 10% PN

129 802,80

Nejedná se o nové nástroje PR a
marketingu, nevychází přímo z auditu,
jako obvyklá cena se jeví 100 Kč/kus.
Dále v názvu položky opravit počet
kusů na 1500 ks.

10 000,00

Kráceno NN

34 950,70

Kráceno PN

139 802,80

Kráceno celkem

174 753,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

10.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002000

Žadatel

RUBIKON Centrum

Název projektu

RUBIKON Centrum 2021

Požadovaná podpora (Kč)

3 353 653,08

Body z věcného hodnocení

95,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

8
Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
534 825,08 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 818 828,00 Kč
projektu (Kč)
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Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Vypracovat popis klíčových aktivit v příloze žádosti do jednoho dokumentu ve formátu MS
Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na různých místech žádosti do
jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis a přehled nákladů klíčové aktivity a
příloha k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT apod.).
2. V rozpočtu ve sloupci ‚Měrná jednotka - individuální‘ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
3. U položky 1.1.4.1 doložit, že Vaše organizace nedisponuje dostatečnými prostory pro
uspořádání školení. V opačném případě bude položka krácena.
4. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu

Důvod

Kč

Krátit na 0,2 úvazku vzhledem
k nižšímu počtu podpořených osob (110).
Není zdůvodněno ubytování na 2 noci
(dvoudenní workshop 6hod/den) krácení položky na 1 noc.

300 025,44

Položka nadhodnocena, krácena na
100 000 Kč.

21 000,00

1.1.1.1.1

Koordinátor cílových skupin

1.1.4.3

Ubytování na SP - výjezd (KA1)

1.1.4.4

Vytvoření nového
Verze pro mobily

1.1.6.1.01 1.1.6.1.17
1.1.6.2.1

Mzdové příspěvky CS

Kráceno na 200 Kč/hod.

88 834,62

Stravné - výjezd

6 400,00

1.1.3.2.2.1

Velkokapacitní HDD

Stravné v ČR pro CS je nepřímý
náklad.
Jedná se o nosič dat - tj. NN.

webu

vč.

9 600,00

2 000,00

Kráceno NN

106 965,02

Kráceno PN

427 860,06

Kráceno celkem

534 825,08

Informace o žádosti
Pořadové číslo

11.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002071

Žadatel

Attavena, o.p.s.

Název projektu

Attavena melior

Požadovaná podpora (Kč)

1 555 125,00

Body z věcného hodnocení

93,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

7

15

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
33 700,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 521 425,00 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Vypracovat popis klíčových aktivit v příloze žádosti do jednoho dokumentu ve formátu MS
Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na různých místech žádosti do
jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis a přehled nákladů klíčové aktivity a
příloha k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT apod.).
2. Do jednotlivých KA (KA4, KA5) doplnit informaci o evaluaci dané KA.
3. V rozpočtu ve sloupci ‚Měrná jednotka - individuální‘ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
4. U položky 1.1.4.8 a 1.1.4.9 doložit, že Vaše organizace nedisponuje dostatečnými prostory
pro uspořádání školení. V opačném případě bude položka krácena.
5. Položku 1.1.4.7 rozklíčujte tak, aby bylo zřejmé, jaká je hodinová sazba kouče. V případě, že
tato sazba překračuje ceny obvyklé, doložte vysvětlení nebo snižte na požadovaný limit.
6. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění (jiný než 6 00 00) na
nulu.
7. Vyjmout aktivitu „Fotografování“ a snížit adekvátně mzdové příspěvky, příp. mzdu lektora.
8. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Položka rozpočtu

Krácení
Důvod

Kč

1.1.1.3.1.

Experti

Kráceno 64 h * 415 z důvodu krácení školení
"fotografování" a "Photoshop".

26 560,00

1.1.1.3.1

Experti

Krácení dle obvyklých cena na 415 Kč/hod.

36 720,00

1.1.4.8

Pronájem prostorů školení

Kurz "Fotografování" není způsobilý výdaj.

400,00

1.1.6.11.

Mzdové příspěvky

Kráceny příspěvky pro 12 osob x 8h kurzu
fotografie a kurzu Photoshop pro 12 osob x 8h.

38 400,00

Kráceno NN

6 740,00

Kráceno PN

26 960,00

Kráceno celkem

33 700,00

Informace o žádosti
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Pořadové číslo

12.

Registrační číslo

CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_031/0001837

Žadatel

Armáda spásy v České republice, z.s.

Název projektu

Profesionalizace Armády spásy

Požadovaná podpora (Kč)

1 560 238,75

Body z věcného hodnocení

92,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

Výsledek hlasování

/

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
61 603,38 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 498 635,38 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Vypracovat popis klíčových aktivit v příloze žádosti do jednoho dokumentu ve formátu MS
Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na různých místech žádosti do
jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis a přehled nákladů klíčové aktivity a
příloha k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT apod.).
2. Doložit základní vzdělávací plán (návrh kurzů, časové dotace, cena) školení HR manažera.
3. Uvést pracovní zkušenosti vybraných expertů.
4. Položku 1.1.6.5.1 Vzdělávání manažera rozvoje lidských zdrojů přesunout na položku 1.1.4.2
do nákupu služeb.
5. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Položka rozpočtu

Krácení
Důvod

Kč

1.1.1.1.2

Koordinátor cílových skupin

Kráceno dle obvyklých cen (max. 52 126 Kč
na úvazek 1,0).

4 588,80

1.1.3.2.2.1

Dataprojektor

Kráceno dle obvyklých cen (max. 29 040 Kč).

960,00

1.1.4.1

Evaluace projektu

Kráceno na 10% PN.

43 733,90

Kráceno NN

12 320,68

Kráceno PN

49 282,70

Kráceno celkem

61 603,38
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

13.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002051

Žadatel

Business & Professional Women Praha II

Název projektu

Profesionalizace Business & Professional Women Praha II

Požadovaná podpora (Kč)

3 508 905,00

Body z věcného hodnocení

91.88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

Výsledek hlasování

8
Pro

Proti

Zdrželo se

5

1

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 838 475 Kč
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 670 430 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Vypracovat popis klíčových aktivit v příloze žádosti do jednoho dokumentu ve formátu MS
Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na různých místech žádosti do
jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis a přehled nákladů klíčové aktivity a
příloha k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT apod.).
2. Ponižte úměrně ke krácení rozpočtu i mzdové náhrady (max. 200 Kč/hod) a přiřaďte
k jednotlivým školením přehled v samostatném dokumentu s vyčíslením hodin školení a
ostatní podpory.
3. Popište jednotlivé kurzy a školení tak, aby bylo zřejmé, kolik stojí jednotka (osoba/den).
V případě nehospodárnosti si vyhlašovatel výzvy vyhrazuje právo dodatečného krácení.
4. Experti nemohou být v podpořených osobách a nevztahuje se na ně přímá podpora.
5. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Položka rozpočtu

Krácení
Důvod

Kč

1.1.1.2.3

Expert fundraisingu

Překročení
obvyklé
mzdy,
bez
odůvodnění - kráceno na 556 Kč/hod.

163 680,00

1.1.1.2.1

Expertka strategie a vize

Kráceno na úvazek 0,1 z úvazku 0,3
vzhledem
k nízkému
počtu
podpořených osob.

342 176,00
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1.1.1.2.2

Expertka PR a komunikace

1.1.1.2.4

Odborná garantka

1.1.2

Cestovné

1.1.1.2.5

Koordinátorka cílových skupin

1.1.4.2

Odborné školení k mezinárodním
dotačním programům

1.1.4.1

Celodenní pronájem místnosti pro
školení

1.1.3.1.1.1

Software Salesforce vč. modulů a
školení

Kráceno na úvazek 0,1 z 0,25
vzhledem
k
nízkému
počtu
podpořených osob.
Kráceno na úvazek 0,1 z 0,2.
vzhledem
k
nízkému
počtu
podpořených osob.
Neodůvodněný, nehospodárný výdaj kráceny veškeré zahraniční cesty.

232 992,00

Úvazek krácen z 0,2 na 0,1 z důvodu
NN v popisu činnosti.
V rámci této výzvy nelze hradit aktivity
spojené s poradenstvím a psaním
žádostí z fondů EU.
Nehospodárný výdaj.

110 304,00

Jedná se o nehospodárný výdaj.

90 000,00

155 328,00

151 300,00

60 000,00

165 000,00

Kráceno NN

367 695,00

Kráceno PN

1 470 780,00

Kráceno celkem

1 838 475,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

14.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001863

Žadatel

STŘED, z.ú.

Název projektu

Profesionalizace organizace STŘED, z.ú.

Požadovaná podpora (Kč)

1 336 925,00

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

8
Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
251 860,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje 1 085 065,00 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
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1. V rozpočtu ve sloupci ‚Měrná jednotka - individuální‘ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
2. Nastavit indikátor 6 00 00 na 4 (zahrnout do MI fundraisera a marketingového pracovníka).
3. Přesunout 500h z položky 1.1.1.1.1 koordinátor cílové skupiny do položky 1.1.6.1 Mzdové
příspěvky (náhrady mzdy 200Kč/h*500h = 100000 Kč)
4. Přesunout položku 1.1.1.1.2 odborný garant – ředitelka do položky 1.1.6.1 Mzdové příspěvky
(nárok na 200Kč/h) – tuto položku nově vytvořte.
5. Vyjmout z popisu činnosti Odborného garanta nepřímé náklady, které činily 20% z činnosti.
6. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu

Důvod

Kč

1.1.1.1.1

Koordinátor cílové skupiny

Krácení na 0,1 dle nízkého počtu osob v CS a
100 000 Kč z krácené částky přesunuto do přímé
podpory na mzdové příspěvky pro CS.

183 008,00

1.1.1.3.1

Evaluátor

Kráceno dle tabulky obvyklých cen tj. 243 Kč/
hod.

18 480,00

Kráceno NN

50 372,00

Kráceno PN

201 488,00

Kráceno celkem

251 860,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

15.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001893

Žadatel

Česká asociace streetwork, z.s.

Název projektu

Čas pro ČAS

Požadovaná podpora (Kč)

4 404 787,50

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

8
Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
907 912,50 Kč
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje 3 496 875 Kč
projektu (Kč)
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Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Vypracovat popis klíčových aktivit v příloze žádosti do jednoho dokumentu ve formátu MS
Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na různých místech žádosti do
jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis a přehled nákladů klíčové aktivity a
příloha k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT apod.).
2. V rozpočtu ve sloupci ‚Měrná jednotka - individuální‘ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
3. Navýšit indikátor 6 00 00 na 6 podpořených osob.
4. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění (jiný než 6 00 00) na
nulu.
5. Uvést do souladu popis a počet podpořených osob.
6. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu

Důvod

Kč

Kráceno na obvyklou mzdu
415 Kč/hod.
Nadhodnocená
položka,
kráceno na 100 000 Kč.

5 100,00

Nehospodárný výdaj, kráceno
v plné výši.
Kráceno
o
30
%
(nadhodnoceno)
Sníženo na max. povolenou
refundaci 200/hod.

125 000,00

Mzdové náklady KA č.2

Sníženo na max. povolenou
refundaci 200/hod.

4 900,00

1.1.6.1.3

Mzdové náklady KA č. 5

Sníženo na max. povolenou
refundaci 200/hod.

41 020,00

1.1.6.1.4

Mzdové náklady KA č. 4

Sníženo na max. povolenou
refundaci 200/hod.

50 310,00

1.1.6.1.5

Mzdové náklady KA č. 3

Sníženo na max. povolenou
refundaci 200/hod.

58 050,00

1.1.6.2.1

Ubytování - tvorba s. plán

7 150,00

1.1.6.2.2

Cestovné - výjezdní setkání

Snížit z 20 o 11 osob (nejedná
se o cílovou skupinu projektu)
Snížit z 20 o 11 osob (nejedná
se o cílovou skupinu projektu)

1.1.1.3.1

Expert strateg. plán.

1.1.4.03

Inovace www programov.

1.1.4.04

Inovace www grafika

1.1.4.10 - 17.

Mediální kampaň

1.1.6.1.1

Mzdové náklady KA č.1

1.1.6.1.2

66 000,00

308 550,00
58 050,00

2 200,00

Kráceno NN

181 582,50

Kráceno PN

726 330,00

Kráceno celkem

907 912,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

16.

Registrační číslo

CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_031/0001866
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Žadatel

Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s.

Název projektu

Profesionalizace NNO Středisko rané péče EDUCO Zlín

Požadovaná podpora (Kč)

4 179 208,13

Body z věcného hodnocení

90,625

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

Výsledek hlasování

/

7
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
2 546 959,50 Kč
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 632 248,63 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Vypracovat popis klíčových aktivit v příloze žádosti do jednoho dokumentu ve formátu MS
Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na různých místech žádosti do
jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis a přehled nákladů klíčové aktivity a
příloha k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT apod.).
2. V rozpočtu ve sloupci ‚Měrná jednotka - individuální‘ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
3. Vytvořit položku Náhrada mzdy 1.1.6.x - metodik (172 h x 200 Kč = 34 400 Kč)
4. Krátit o částku 400 000 Kč buď položky 1.1.1.3.2-1.1.1.3.9 a nebo položky 1.1.3.2.1.11.1.3.2.1.2. Obě činnosti se duplikují, není možné nárokovat obojí.
5. Zařadit zahraničního partnera z Rakouska mezi subjekty projektu jako partnera s finančním
příspěvkem.
6. Vyřadit zahraničního partnera z Nizozemí ze všech částí žádosti. Není dostatečně zdůvodněn,
není jasný přínos projektu a organizaci žadatele.
7. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Položka rozpočtu

Krácení
Důvod

Kč

1.1.1.1.1

Odborný garant projektu

Nesoulad s přílohou - v přílohách popsán
jako NN, ale v rozpočtu nárokován.

302 434,00

1.1.1.1.2

KA 1 Metodik

Nelze uznat jako pozici v RT, kráceno a
částečně přesunuto do přímé podpory.

12 200,00

1.1.1.1.3

KA 3 Metodik

Nelze uznat jako pozici v RT, kráceno a
částečně přesunuto do přímé podpory.

33 552,00

22

1.1.1.3.2

KA2 - Odb. konzultant - Partner
KISK - koordinátor

Popis náplně práce odpovídá NN.

102 102,00

1.1.1.3.5

KA2 - Odb. konzultant - Partner
KISK - vzdělavatel

V rozpočtu je uveden rozsah úvazku
148h, ale v přílohách, které obsahují popis
KA2 a zapojení této pozice je uvedeno
136h. Sníženo o 12 hodin * 462 Kč.

5 544,00

1.1.1.3.8

KA3 - Odb.konzultant - Partner
KISK - koordinátor

Popis činnosti odpovídá NN

89 628,00

1.1.1.3.10

KA3 - Zahraniční partner - Soft
Tulip - koordinátor

Účast tohoto zahraničního partnera
nevyplývá z auditu, nejasný výstup jeho
práce.

207 760,00

1.1.1.3.1.1

KA3 - Zahraniční partner - Soft
Tulip - expert

Účast tohoto zahraničního partnera
nevyplývá z auditu, nejasný výstup jeho
práce.

168 560,00

1.1.2.1.1.

KA1 - Zahr. cesta - CS Doprava (autobus; 6 z 8
účastníků)
KA1 - Zahr. cesta - CS Ubytování (6 os, 3 noci,
70EUr/is/noc, 1EUR=28CZK)

Účast 6 osob z cílové skupiny není
hospodárná, kráceno na 2 osoby.

22 500,00

Účast 6 osob z cílové skupiny není
hospodárná, kráceno na 2 osoby.

23 520,00

1.1.2.1.3

KA1 - Zahr. cesta - CS - Stravné
a
kapesné
(4
dny;
63EUR/os/den; 1EUR=28CZK)

Účast 6 osob z cílové skupiny není
hospodárná, kráceno na 2 osoby.

28 224,00

1.1.2.1.4

KA1 - Zahr.cesta - Partner Doprava (1 z 8 účastníků;
zahr.partner žijící v ČR jede též)

Nejedná se o hospodárný výdaj.

5 850,00

1.1.2.1.5

KA1 - Zahr.cesta - Partner Ubytování
(3
noci,
70EUR/os/den;
zahr.partner
žijící v ČR)

Nejedná se o hospodárný výdaj.

5 880,00

1.1.2.1.6

KA1 - Zahr. Cesta - Partner Stravné + kapesné (4 dny,
63EUR/os/den;
zahr.partner
žijící v ČR)

Nejedná se o hospodárný výdaj.

7 056,00

1.1.2.1.7

KA3 - Zahr.cesta - CS - Doprava
(zpáteční letenka - Nizozemí)

Zahraniční partner z Nizozemí vyřazen
z projektu.

42 000,00

1.1.2.1.8

KA3 - Zahr.cesta - CS Ubytování
(6os,
4
noci,
70EUR/os/noc; 1EUR=28CZK)

Zahraniční partner z Nizozemí vyřazen
z projektu.

47 040,00

1.1.2.1.9

KA3 - Zahr.cesta - CS Stravné a
kapesné (5 dní; 63EUR/os/den;
1EUR=28CZK

Zahraniční partner z Nizozemí vyřazen
z projektu.

52 920,00

1.1.2.1.10

KA3 - Zahr.cesta - Partner Doprava (zpáteční letenka Nizozemí)

Zahraniční partner z Nizozemí vyřazen
z projektu.

7 000,00

1.1.2.1.11

KA3 - Zahr.cesta - Partner Ubytování
(2os;
4
noci,
70EUR/os/noc; 1EUR=28CZK

Zahraniční partner z Nizozemí vyřazen
z projektu.

7 840,00

1.1.2.1.2
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1.1.2.1.12

KA3 - Zahr.cesta - Partner Stravné a kapesné (5dní;
63EUR/os/den; 1EUR=28CZK)

Zahraniční partner z Nizozemí vyřazen
z projektu.

8 820,00

1.1.2.2.5

KA3 - Uvítací setkání - Doprava
partner SHFI (zpáteční letenka Nizozemí)

Zahraniční partner z Nizozemí vyřazen
z projektu.

14 000,00

1.1.2.2.6

KA3 - Závěr.setkání - Doprava
partner SHFI (zpáteční letenka Nizozemí)

Zahraniční partner z Nizozemí vyřazen
z projektu.

14 000,00

1.1.2.2.7

KA3 - Uvítací setkání - per diem
partner Soft Tulip (3dny; 230
EUR/os/den; 1EUR=28CZK

Zahraniční partner z Nizozemí vyřazen
z projektu.

38 640,00

1.1.2.2.8

KA3 - Závěr.setkání - per diem
partner Soft Tulip (3 dny; 230
EUR/os/den; 1EUR=28CZK)

Zahraniční partner z Nizozemí vyřazen
z projektu.

38 640,00

1.1.2.2.9

KA1 - Uvítací setkání - Partner
SHFI - Doprava (žijící v ČR;
Praha-Zlín zpáteční)
KA1 - Uvítací setkání - Partner
SHFI - Koordinátor - Ubytování
(2 noci, 1500 CZK/os/hod)

Patří do NN.

600,00

KA1 - Závěrečné setkání Partner SHFI - Doprava (žijící v
ČR; Praha-Zlín zpáteční)
KA1 - Závěrečné setkání Partner SHFI - Ubytování (2
noci, 1500CZK/os/noc)

Patří do NN.

1.1.3.2.1.1

KA2 - Software pro fungování
nové infrastruktury

Viz podmínka č. 4

200 000,00

1.1.3.2.1.2

KA3 - Software pro fungování
nové infrastruktury

Viz podmínka č. 4

200 000,00

1.1.3.2.1.3

KA2 - kancelářský balík do
nového počítače

314,60

1.1.3.2.2.3

KA2 - notebook pro nového
zaměstnance - Fundraiser + pro
PR

1.1.3.2.2.4

KA2 - tablet - elektronické
vybavení
pro
novou
infrastrukturu

Úvazky v osobních nákladech činí 0,87
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a
tomu musí odpovídat také hodnota
uvedených zařízení pořizovaných z PN.
Úvazky v osobních nákladech činí 0,87
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a
tomu musí odpovídat také hodnota
uvedených zařízení pořizovaných z PN.
Není náležitě zdůvodněna potřebnost
těchto tabletů, kráceno v plné výši.

1.1.3.2.2.5

KA3 - tablet - elektronické
vybavení
pro
novou
infrastrukturu

1.1.3.2.2.6

Patří do NN.

2 500,00

1.1.4.5

KA3 - harddisk (uložení dat pro
přenos do systému)
Tlumočník NDL (úvodní a
závěrečné setkání a zahr. cesta
a
překlady;
600CZK/hod;500CZK/NS)

Zahraniční partner z Nizozemí vyřazen
z projektu.

162 900,00

1.1.6.2.01

Zahajovací setkání CS - Stravné
a kapesné - CS

Patří do NN.

2 700,00

1.1.2.2.10

1.1.2.2.11

1.1.2.2.12

Kráceno
na
1000Kč/os/noc.

Kráceno
na
1000Kč/os/noc.

cenu

obvyklou,

tj

1 000,00

600,00

cenu

obvyklou,

tj.

1 000,00

14 803,00

30 000,00

30 000,00
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1.1.6.2.02

Zahajovací
Ubytování

-

Kráceno
na
1000Kč/os/noc.

cenu

obvyklou,

tj.

6 000,00

1.1.6.2.03

Závěrečné setkání - CS Ubytování
(2
noci,
1500CZK/os/noc; poz. nový
zaměstnanec)
Závěrečné setkání - CS stravné

Kráceno
na
1000Kč/os/noc.

cenu

obvyklou,

tj.

7 000,00

1.1.6.2.05

KA1- Workshop 1
Ubytování
(2
1500CZK/os/noc)

Kráceno
na
1000Kč/os/noc.

1.1.6.2.06

KA1 - Workshop 1 - CS -Stravné

Patří do NN.

1.1.6.2.07

KA1 - Workshop 2 - CS Ubytování
(2
noci,
1500
CZK/os/noc;
doplněn
nový
zaměstnanec)

Kráceno
na
1000Kč/os/noc.

1.1.6.2.08

KA1 - Workshop 2 - CS stravné

Patří do NN.

3 150,00

1.1.6.2.9

KA1 - Pojištění při zahr. cestě
(3dny, 40CZK/den)

Zahraniční partner z Nizozemí vyřazen
z projektu.

640,00

1.1.6.2.11

KA2 - Ubytování - CS Vzdělávací
blok
(2
noci,
1500CZK/noc;
vedoucí
nezůstane)

Kráceno
na
1000Kč/os/noc.

2 000,00

1.1.6.2.12

KA2 - stravné a kapesné - CSVzdělávací blok

Patří do NN.

900,00

1.1.6.2.13

KA3 - Doprava - CS Vzdělávací blok (Zlín - Brno
zpáteční + stravné včetně
nového zaměstnance)

Krácen odhad stravného (50CZK/os).

350,00

1.1.6.2.14

KA3 - Ubytování - CS Vzdělávací
blok
(2
noci,
1500CZK/os/noc)

Kráceno na
000Kč/os/noc.

1.1.6.2.15

KA3 - Stravné a kapesné - CS

Patří do NN.

3 150,00

1.1.6.2.16

KA3 - Pojištění při zahr.cestě (5
dnů, 40CZK/os/den)

Zahraniční partner z Nizozemí vyřazen
z projektu.

1 200,00

1.1.6.2.17

Zahajovací setkání - partner
KISK (KA2, KA3) - Doprava

Patří do NN.

2 000,00

1.1.6.2.18

Zahajovací setání - Partner
KISK (KA2, KA3) - Ubytování (2
noci, 1500CZK/os/noc)

Patří do NN.

24 000,00

1.1.6.2.19

Závěrečné setkání
KISK - Doprava
zpáteční)

- Partner
(Brno-Zlín

Patří do NN.

2 000,00

1.1.6.2.20

Závěrečné setkání - Partner
KISK (KA2, KA3) - Ubytování
(1500CZK/os/noc)

Patří do NN.

24 000,00

1.1.6.2.04

setkání

-

-

CS

CS noci,

Patří do NN.

3 150,00
cenu

obvyklou,

tj.

6 000,00

2 700,00
cenu

cenu

cenu

obvyklou,

obvyklou,

obvyklou,

tj.

tj.

tj.

1

7 000,00

7 000,00
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1.1.6.2.21
1.1.6.2.22

Konzultační setkání - Partner
KISK - Doprava
KA3 - Konzultační setkání Partner KISK - Doprava

Patří do NN.

1 600,00

Patří do NN.

1 600,00

Kráceno NN

509 391,90

Kráceno PN

2 037 567,60

Kráceno celkem

2 546 959,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

17.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002035

Žadatel

FOKUS České Budějovice, o.s.

Název projektu

FOKUS NOVĚ

Požadovaná podpora (Kč)

2 020 050,00

Body z věcného hodnocení

90,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

8
Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
295 675 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 724 375 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Do KA 1 doplnit informaci, že Strategický plán organizace bude vytvořen na období 2017 2021.
2. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění (jiný než 6 00 00) na
nulu.
3. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
4. Pozice Grafik nesmí být obsazena současným zaměstnancem organizace.
5. Položku 1.1.1.3.4 Grafik uveďte do souladu s popisem KA. Částka v KA je 50h, v rozpočtu
pouze 20h. Pokud je pravdivý údaj 50h, převeďte částku 12000 Kč z krácené položky
Evaluátor 1.1.1.1.3.
6. Kouč bude vést pouze vedoucí pracovníky v organizaci: vedoucí služby Chráněné bydlení,
ředitelka, vedoucí služby Sociálně terapeutická dílna, zástupce vedoucího služby KoT,
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vedoucí služby Komunitní tým. Mezi tyto zaměstnance převeďte celkem 160h od ostatních
osob.
7. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu
1.1.1.1.2

Odborný garant

1.1.1.1.3

Evaluátor

1.1.6.1

Mzdové příspěvky

Důvod

Kč

Snížení úvazku na 0,2 s ohledem na působení v
realizačním týmu po celou dobu trvání projektu a
velikost CS, které bude podpora poskytována.
Krácení na 10 % PN, tj. 34 860 Kč a odečteno
12000 za navýšení počtu hodin grafika.

124 400,00

Mzdové příspěvky zahrnují i plánovanou
podporu cílové skupiny v rozsahu 570 hodin od
odborné garantky a v rozsahu 50 hodin od
evaluátorky. Tato skutečnost není v souladu se
záměrem výzvy, neboť obě osoby jsou
stávajícími pracovnicemi organizace, nikoliv
nově zapojenými experty. Není zde prokazatelná
přidaná hodnota pro cílovou skupinu oproti
současnému stavu. Krácení celkem 620 hodin v
průměrné sazbě stanovené rozpočtem 144 Kč =
89 280 Kč.

89 280,00

22 860,00

Kráceno NN

59 135,00

Kráceno PN

236 540,00

Kráceno celkem

295 675,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

18.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001983

Žadatel

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s.

Název projektu

Novým pohledem

Požadovaná podpora (Kč)

1 565 837,50

Body z věcného hodnocení

90,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
252 167,50 Kč.
Závěr
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Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 313 670 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
2. Doplnit evaluaci KA 1.
3. Vypracovat popis klíčových aktivit v příloze žádosti do jednoho dokumentu ve formátu MS
Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na různých místech žádosti do
jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis a přehled nákladů klíčové aktivity a
přílohu Popis klíčových aktivit).
4. Uvést do souladu hodnotu indikátoru 6 00 00 - 7 nebo více účastníků v žádosti versus 6 osob
v indikátoru.
5. Upozorňujeme Vás, že se v popisu pozice Koordinátor CS vyskytují nepřímé náklady.
Odstraňte je z popisu realizačního týmu.
6. Vyškrtnout KA 1 k řízení projektu a KA 7 k ukončení projektu. Jedná se o nepřímé náklady a
zároveň tyto aktivity nejsou v souladu s výzvou.
7. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu
1.1.1.1.2

Koordinátor cílové skupiny - úvazek 0,5

Důvod

Kč

Krácení úvazku na 0,3 s ohledem na
působení v realizačním týmu po celou
dobu trvání projektu a velikost CS,
které bude podpora poskytována.
Krátit celou KA 1 a KA 7 - jedná se o
nepřímé náklady nejsou v souladu s
výzvou. KA1 - 68 305 Kč, KA7 - 68
305 Kč.

101 304,00

100 430,00

Kráceno NN

50 433,50

Kráceno PN

201 734,00

Kráceno celkem

252 167,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

19.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002036

Žadatel

Společnost tady a teď, o.p.s.

Název projektu

TAT TUNING

Požadovaná podpora (Kč)

4 830 836,13

Body z věcného hodnocení

89,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
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Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

Výsledek hlasování

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 595 399,59 Kč
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 235 436,54 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Do jednotlivých KA doplnit informaci o evaluaci dané KA.
2. Do KA 1 doplnit informaci, že Strategický plán organizace bude vytvořen na období 2017 2021.
3. Rozklíčovat položku 1.1.4.6 vzdělávání CS – zejména obsah vzdělávání, pro kolik osob a
počet jednotek (dny) pro jednu osobu. Vzdělávání může probíhat pouze v manažerských
dovednostech, řídících a plánovacích, komunikačních dovednostech, získávání zdrojů,
propagace. Nikoliv v oblasti dluhů, kariérového poradenství atd.
4. Položka 1.1.4.5 bude určena pouze pro vzdělávání ve výše určených oblastech a pouze pro:
odborného garanta, evaluátora a koordinátora CS (nikoliv pro experty).
5. Slučte položky 1.1.4.5 a 1.1.4.6 – položku nazvěte „vzdělávání cílové skupiny“
6. U položky 1.1.4.2 doložit, že nejde o publicitu projektu, jinak přesuňte položku do NN.
7. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Položka rozpočtu
1.1.1.1.1

Koordinátor CS - 0,5 úvazek

1.1.1.1.3

Hlavní expert

1.1.1.1.4

Expert na fundraising

1.1.1.1.5

Expert na PR a marketing

Krácení
důvod

Kč

Krácení na úvazek v rozsahu 0,2. s
ohledem na působení v realizačním
týmu po celou dobu trvání projektu a
velikost CS, které bude podpora
poskytována.
Krátit na úvazek v rozsahu 0,2. s
ohledem na délku působení v
realizačním týmu (23 měsíců) a
velikost CS, které bude podpora
poskytována.
Krátit na úvazek v rozsahu 0,2 s
ohledem na délku působení v
realizačním týmu (22 měsíců) a
velikost CS, které bude podpora
poskytována.
Krátit na úvazek v rozsahu 0,2. s
ohledem na délku působení v

248 408,16

139 124,70

133 075,80

133 075,80
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realizačním týmu (22 měsíců) a
velikost CS, které bude podpora
poskytována.
Krácení na 10 % přímých nákladů.

1.1.1.1.6

Expert na evaluaci

1.1.1.1.7

Expert na realizaci kampaně

Krácení
pozice
z
důvodu
neopodstatněné náplně činností.

306 477,60

1.1.3.2.1.1

MS Office - Standart 2013
OLP

1 089,00

1.1.3.2.2.4

Notebook

1.1.3.2.2.2

Drobný materiál na realizaci
kampaně
pokladničky,
ubrusy, nádobí....

Úvazky v osobních nákladech činí
1,55 (zaokrouhleno na 2 desetinná
čísla) a tomu musí odpovídat také
hodnota
uvedených
zařízení
pořizovaných z přímých nákladů
Úvazky v osobních nákladech činí
1,55 (zaokrouhleno na 2 desetinná
čísla) a tomu musí odpovídat také
hodnota
uvedených
zařízení
pořizovaných z přímých nákladů
Nedostatečně
odůvodněno,
co
přesně bude předmětem položky a
jak bude v rámci kampaně využito,
vzhledem k charakteru NN kráceno.

1.1.4.1.

Vyhotovení
promo
dárků
(bloky,
zápisníky,
tužky,
reflex. pásky…)
Nákup
licence
a
vývoj
databázového systému ARUM

Přesun do NN.

40 000,00

Vzhledem ke zdůvodnění, že systém
bude sloužit pro zaznamenávání a
sledování aktivit projektu, nejedná se
o hospodárný výdaj.

60 000,00

Mzdové příspěvky - 150 hodin
vzdělávání nebo konzultací s
expertem pro 9 pracovníků

Žadatelem udaná velikost CS je
pouze 8 pracovníků.

24 750,00

1.1.4.7

1.1.6.1.1

124 329,11

5 989,50

60 000,00

Kráceno NN

319 079,92

Kráceno PN

1 276 319,67

Kráceno celkem

1 595 399,59

Informace o žádosti
Pořadové číslo

20.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Žadatel

Kolpingovo dílo České republiky, z.s.

Název projektu

KOLPING: LEVEL 2.0

Požadovaná podpora (Kč)

2 799 563,75

Body z věcného hodnocení

88,75

Shrnutí projednání žádosti

30

Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

Výsledek hlasování

/

7
Pro

Proti

7

0

Zdrželo se

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
279 003,75 Kč
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 520 560 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Do KA 1 doplnit informaci, že Strategický plán organizace bude vytvořen na období 2017 2021.
2. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
3. Do jednotlivých KA doplnit informaci o evaluaci dané KA. Vysvětlit, jak budou aktivity
evaluovány (tzn. doplnit, v čem spočívá „evaluační systém“).
4. Vypracovat popis klíčových aktivit v příloze žádosti do jednoho dokumentu ve formátu MS
Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na různých místech žádosti do
jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis a přehled nákladů klíčové aktivity a
přílohy s rozpracováním klíčových aktivit, apod.).
5. Upozorňujeme Vás, že se v popisu pozice Koordinátor vyskytují nepřímé náklady. Odstraňte
je z popisu realizačního týmu.
6. Rozklíčovat položky 1.1.4.04 a 1.1.4.05 tak, aby bylo zřejmé, co obsahují. V případě
nepřímých/nezpůsobilých nákladů si vyhlašovatel výzvy vymezuje právo položky dodatečně
krátit.
7. Rozklíčovat položku 1.1.6.1 mzdové náhrady – kolik lidí a jakou podporu v jakém rozsahu
získají. Vymezujeme si právo krátit mzdové příspěvky v případě, že hodiny nebudou
odpovídat cenám obvyklým a plánovaným aktivitám.
8. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu
1.1.1.1.2

Koordinátor

1.1.1.3.2
1.1.1.3.5

Expert - KA2: Lidské
zdroje
Expert - KA1: právní audit

1.1.3.2.2.3

Prodejní stánek

Důvod

Kč

Krácení na 0,3 úvazku, pozice obsahuje
NN
Není zdůvodněno navýšení sazby.
Kráceno do výše 415 Kč/ hod.
Není zdůvodněno navýšení sazby.
Kráceno do výše 415 Kč/ hod.
Nevyplývá z auditu, není dostatečně
zdůvodněno v žádosti.

80 640,00
8 500,00
22 800,00
46 363,00
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1.1.3.2.2.4

Roštová
stánku)

podlaha

(ke

1.1.3.2.2.5

Osvětlení stánku

1.1.3.2.2.6

Infratopidlo (stánek)

1.1.3.2.2.7

Skládací židle (stánek)

1.1.3.2.2.8

Skládací stůl (stánek)

1.1.3.2.2.9

Skládací odpadkový koš
(stánek)
Výrobník nápojů (stánek)

Nevyplývá z auditu, není dostatečně
zdůvodněno v žádosti.

1 100,00

není dostatečně

1 000,00

není dostatečně

5 000,00

není dostatečně

3 200,00

není dostatečně

9 200,00

není dostatečně

750,00

není dostatečně

3 500,00

není dostatečně

20 150,00

1.1.3.2.2.11-12

Ozvučovací
systém,
bezdrátový mikrofon

Nevyplývá z auditu,
zdůvodněno v žádosti.
Nevyplývá z auditu,
zdůvodněno v žádosti.
Nevyplývá z auditu,
zdůvodněno v žádosti.
Nevyplývá z auditu,
zdůvodněno v žádosti.
Nevyplývá z auditu,
zdůvodněno v žádosti.
Nevyplývá z auditu,
zdůvodněno v žádosti.
Nevyplývá z auditu,
zdůvodněno v žádosti.

1.1.6.2.3

Stravné - 2 výjezdy

Jedná se o NN dle metodiky OPZ

1.1.3.2.2.10

21 000,00

Kráceno NN

55 800,75

Kráceno PN

223 203,00

Kráceno celkem

279 003,75

Informace o žádosti
Pořadové číslo

21.

Registrační číslo

CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_031/0001907

Žadatel

Pestrá společnost, o.p.s.

Název projektu

Rozvoj PR v Pestré společnosti, o.p.s.

Požadovaná podpora (Kč)

2 407 300,00

Body z věcného hodnocení

88,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
279 846,25 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 127 453,75 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
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1. Vypracovat popis klíčových aktivit v popsaných v žádosti a příloze žádosti do jednoho
dokumentu ve formátu MS Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na
různých místech žádosti do jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis klíčové
aktivity a přehled nákladů klíčové aktivity a příloha k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT
apod.)
2. Krácení viz níže uvedená tabulka.
Krácení

Položka rozpočtu

Důvod

Kč

Krácení na 0,2 úvazku z úvazku 0,5 s
ohledem
na
délku
působení
v
realizačním týmu a velikost CS, které
bude podpora poskytována.
Krácení na 0,2 úvazku z úvazku 0,25 s
ohledem
na
délku
působení
v
realizačním týmu a velikost CS, které
bude podpora poskytována.
Překračuje cenu obvyklou, kráceno o
polovinu.

115 776,00

1.1.1.1.02

Koordinátor CS - 1. rok

1.1.1.1.03

Koordinátor CS - 2. rok

1.1.4.1

Kurz lektorských dovedností
(16h)

1.1.4.2

Mentoring finančního řízení

Nadhodnocena hodinová sazba navýšení není objektivně zdůvodněno,
kráceno dle obvyklých mezd 556,Kč/hod.

14 208,00

1.1.4.6

Školení copywritingu

Nadhodnocena hodinová sazba navýšení není objektivně zdůvodněno,
kráceno dle obvyklých mezd 556,Kč/hod.

13 230,00

1.1.4.7

Expert na webdesign

Nadhodnocena hodinová sazba i rozsah
služeb - navýšení není objektivně
zdůvodněno, kráceno dle obvyklých
mezd 556 * 95h konzultací + 100 000 Kč
na tvorbu webu a ostatní.

51 255,00

1.1.6.1.2

Náhrady mzdy vedoucí služby
výcvik

Krácení na 200 Kč/h.

112,00

19 296,00

10 000,00

Kráceno NN

55 969,25

Kráceno PN

223 877,00

Kráceno celkem

279 846,25

Informace o žádosti
Pořadové číslo

22.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001908

Žadatel

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice

Název projektu

Budování kapacit a profesionalizace SKP HOPO

Požadovaná podpora (Kč)

3 087 123,45

33

Body z věcného hodnocení

88,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

Výsledek hlasování

/

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
474 627,70 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 612 495,75 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Do KA 2 - KA 5 doplnit časové určení, resp. harmonogram realizace aktivit
2. Vypracovat popis klíčových aktivit v popsaných v žádosti a příloze žádosti do jednoho
dokumentu ve formátu MS Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na
různých místech žádosti do jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis klíčové
aktivity a přehled nákladů klíčové aktivity a příloha k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT
apod.)
3. Součástí závěrečné evaluace bude zapracování přenosu know-how ze zahraniční organizace
do organizace příjemce a zhodnocení pozitivního/negativního dopadu.
4. Krácení viz níže uvedená tabulka.
Krácení

Položka rozpočtu
1.1.1.1.2

Koordinátor CS - 0,5 úvazku

1.1.3.2.1.1.

Kancelářský balík MS Office

1.1.3.2.2.1

Notebook

1.1.1.3.2.2

Dataprojektor

Důvod

Kč

Krácení na 0,3 úvazku s ohledem
na délku působení v realizačním
týmu a velikost CS, které bude
podpora poskytována.
Úvazky v osobních nákladech
činí 0,87 (zaokrouhleno na 2
desetinná čísla) a tomu musí
odpovídat
také
hodnota
uvedených zařízení pořizovaných
z přímých nákladů.
Úvazky v osobních nákladech
činí 0,87 (zaokrouhleno na 2
desetinná čísla) a tomu musí
odpovídat
také
hodnota
uvedených zařízení pořizovaných
z přímých nákladů.
Úvazky v osobních nákladech
činí 0,87 (zaokrouhleno na 2
desetinná čísla) a tomu musí

147 936,00

817,96

1 730,30

3 775,20
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odpovídat
také
hodnota
uvedených zařízení pořizovaných
z přímých nákladů.
Není zdůvodněno.

1.1.1.3.2.3

Digitální fotoaparát

1.1.4.1

Externí evaluátor (96 hodin práce s
cílovou
skupinou,
závěrečná
evaluační zpráva)

Krácení na cenu obvyklou dle
tabulky na 556 Kč/h x 96 hodin.

66 624,00

1.1.6.1.01

Ředitel organizace

Krácení na 200 Kč/h .

35 207,98

1.1.6.1.02

Poradce ředitele

Krácení na 200 Kč/h .

6 780,62

1.1.6.1.03

Fundraiser

Krácení na 200 Kč/h, uznány
mzdové příspěvky na zahraniční
cestě po dobu 5 pracovních dní.

21 180,00

1.1.6.1.04

Pracovník PR organizace

Krácení na 200 Kč/h .

5047,98

1.1.6.1.05

Ekonom

Krácení na 200 Kč/h .

6708,90

1.1.6.1.07

Vedoucí azylového domu

Krácení na 200 Kč/h .

5431,16

1.1.6.1.08

Pověřený pracovník pro práce s
dobrovolníky

Krácení na 200 Kč/h .

133,28

1.1.6.1.09

Manažer kvality služeb

Krácení na 200 Kč/h .

2661,78

1.1.6.2.3

Jízdní výdaje (14 denní stáž 2
pracovníků v USA): 2 letenky Praha
- Detroit

Hospodárná a efektivní cesta je
pouze pro 1 zaměstnance po
dobu 5 pracovních dní.

21 000,00

1.1.6.2.4

Stravné (14 denní stáž 2 pracovníků
v USA): 14 x celodenní stravné pro
2 pracovníky

Hospodárná a efektivní cesta je
pouze pro 1 zaměstnance po
dobu 5 pracovních dní.

17 463,00

1.1.6.2.5

Ubytování (14 denní stáž 2
pracovníků v USA): 14 x ubytování
v hotelu

Hospodárná a efektivní cesta je
pouze pro 1 zaměstnance po
dobu 5 pracovních dní.

26 194,00

1.1.6.2.6

Kapesné (14 denní stáž 2
pracovníků v USA): 14 dní, 40%
stravného

Hospodárná a efektivní cesta je
pouze pro 1 zaměstnance po
dobu 5 pracovních dní.

6 985,00

1.1.6.2.7

Cestovní pojištění (14 denní stáž 2
pracovníků v USA)

Hospodárná a efektivní cesta je
pouze pro 1 zaměstnance po
dobu 5 pracovních dní.

1 000,00

3 025,00

Kráceno NN

94925,54

Kráceno PN

379 702,16

Kráceno celkem

474 627,70

Informace o žádosti
Pořadové číslo

23.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002013

Žadatel

Péče o duševní zdraví, z.s.
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Název projektu

Zvýšení úrovně řízení organizace pro vyváženost rozvoje a kvality

Požadovaná podpora (Kč)

2 902 687,50

Body z věcného hodnocení

88,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

Výsledek hlasování

/

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
402 361,25 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 500 326,25 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Do KA 2 - KA 5 doplnit časové určení, resp. harmonogram realizace aktivit
2. Vypracovat popis klíčových aktivit v popsaných v žádosti a příloze žádosti do jednoho
dokumentu ve formátu MS Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na
různých místech žádosti do jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis klíčové
aktivity a přehled nákladů klíčové aktivity a příloha k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT
apod.)
3. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
4. Položka 1.1.4.6 – Školení personalistika – opravit hodnoty ve sloupcích „Cena jednotky“ a
„Počet jednotek“ (jsou zaměněny).
5. Krácení viz níže uvedená tabulka.
Krácení

Položka rozpočtu
1.1.1.1.2

Koordinátor CS (0,4)

1.1.1.1.3

Evaluátor (0,2)

1.1.1.3.1.

Expert KA1
plánování)

1.1.4.1

Expert KA1 (pro oblast personalistiky)

(pro

oblast

strategického

Důvod

Kč

Přesahuje cenu obvyklou +
krácení na 0,3 úvazku s
ohledem na délku působení v
realizačním týmu a velikost
CS, které bude podpora
poskytována.
Kráceno
na
10%
ze
způsobilých přímých výdajů.

190 560,00

Není zdůvodněno navýšení
sazby, kráceno na 415 Kč/hod.

32 560,00

Není zdůvodněno navýšení
sazby, kráceno na 556 Kč/hod.

7 744,00

25 065,00
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1.1.4.3

Školení administrátor Office 365

Nadhodnocená cena školení.

8000,00

1.1.6.1.1.

Mzdové náhrady cílové skupiny

Krácení na 200 Kč/hod.

57960,00

Kráceno NN

80 472,25

Kráceno PN

321 889,00

Kráceno celkem

402 361,25

Závěry z projednávání žádostí dne 2. 6. 2016:

V.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

24.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002008

Žadatel

Jako doma – Homelike, o.p.s.

Název projektu

Jako doma - rozvíjíme se

Požadovaná podpora (Kč)

1 455 617,50

Body z věcného hodnocení

87,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
197 300,75 Kč
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 258 316,75 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí
1. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění (jiný než 6 00 00) na
nulu.
2. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
3. U položky 1.1.4.4 (kurz somatického koučování) doložit bližší specifikaci kurzu, aby bylo
zřejmé, že se jedná o cenu obvyklou. Pokud nebude jednoznačně doloženo, může být
vyhlašovatelem výzvy položka dodatečně krácena.
4. Krácení viz níže uvedená tabulka.
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Krácení

Položka rozpočtu
/ka

cílových

1.1.1.1.3

Koordinátor
skupin

1.1.4.3

Účast na kurzu arteterapie

1.1.6.2.2

Ubytování Slovensko - CS

1.1.1.1.2

Evaluátor/ka

Důvod

Kč

Snížení úvazku na 0,2 s ohledem na
působení v realizačním týmu po celou dobu
trvání projektu a velikost CS, které bude
podpora poskytována - 6 osob.

81 510,00

Standardní kurz, průměr obvyklých cen.
Kráceno o 12 000 Kč/ kurz.
Kráceno, na trase je pravidelné spojení i
případně ve večerních hodinách.

15 500,00

Krácení evaluátora
nákladů.

56 830,60

na

10%

přímých

4 000,00

Kráceno NN

39 460,15

Kráceno PN

157 840,60

Kráceno celkem

197 300,75

Informace o žádosti
Pořadové číslo

25.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002054

Žadatel

Centrum Anabell, z. s.

Název projektu

Anabell II.

Požadovaná podpora (Kč)

1 314 205,25

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
141 741,63 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 172 463,62 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení
2. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky
členů realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
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3. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění (jiný než 6 00
00) na nulu.
4. Položku 1.1.4.9 přesunout do nově vytvořené položky 1.1.3.2.1.2.
5. Vyjmout z indikátoru 6 00 00 osoby recepční, psychologů, peer-konzultantů a
sociálních pracovníků. Mohou se účastnit aktivit, nicméně pouze v rámci bagatelní
podpory. Podpora formou výjezdů není dostatečná pro jejich započítání do
indikátoru.
6. Do podpory CS není možné zahrnout aktivitu „4x setkání TOP managementu“.
Vyjměte tuto podporu (-12 h pro 6 osob).
7. Snížit monitorovací indikátor 6 00 00 na 8 podpořených osob
8. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu
1.1.1.1.5

KA 1-5 Koordinátor
skupiny (0,4)

1.1.3.2.2.3

KA 5 Skener

1.1.3.2.2.4

KA 5 Multifunkční tiskárna

cílové

Důvod

Kč

Redukce úvazku na 0,2 s
ohledem na působení v
realizačním týmu po celou
dobu trvání projektu a
velikost CS, které bude
podpora poskytována a
velikosti CS.
Dle doporučených cen
cena uznatelná do výše
2 178 Kč.
Dle doporučených cen
cena uznatelná do výše
7 260 Kč.

102 831,30

1 822,00

8 740,00

Kráceno NN
Kráceno PN

28 348,33
113 393,30

Kráceno celkem

141 741,63

Informace o žádosti
Pořadové číslo

26.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001941

Žadatel

Občanské sdružení Modré dveře

Název projektu

Profesionalita v Terapeutickém centru Modré dveře

Požadovaná podpora (Kč)

4 035 556,25

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

7
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

1
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
759 289,50 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 276 266,75 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
2. Upravit hodnotu indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků ze 17 na 10, vzhledem k tomu, že
dle podkladů 7 osob zřejmě nedosáhne na 40 hod. limit podpory.
3. V popisu realizačního týmu (str. 5 žádosti) upravit sazbu u grafika, aby byla v souladu s výší u
položky rozpočtu.
4. Nastavit cílovou hodnotu indikátoru 80500, jakožto nepovinného indikátoru, na hodnotu 0.
5. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu
1.1.1.1.2

Koordinátor CS

1.1.1.1.3

Hlavní expert

1.1.1.1.5

Evaluátor

1.1.1.3.1

Facilitátor

1.1.4.06
1.1.4.07
1.1.4.08
1.1.4.09

-

Webdesigner,
odborník

IT

Tisk strategického
plánu
Tisk metodiky

Důvod

Kč

Krácení na 0,2 úvazku s ohledem na působení
v realizačním týmu po celou dobu trvání
projektu a velikost CS, které bude podpora
poskytována
Krácení na 0,2 úvazku s ohledem na působení
v realizačním týmu po celou dobu trvání
projektu a velikost CS, které bude podpora
poskytována
Krátit z 0,3 na 0,2 úvazku (nadhodnoceno, je
zapojen také Expert na evaluaci).

309 540,00

Pozice 1.1.1.3.1 Facilitátor je částečně
zdvojením pozice hlavního experta (u NNO
podobného rozsahu je obvyklé, že proces
strategického plánování řídí expert, který
zároveň facilituje jeho průběh; podobně u
vytváření ostatních plánů), částečně pokrývá
činnosti v nepřímých nákladech – vyhledávání
expertů. Položka krácena v plné výši.

32 800,00

Nehospodárný výdaj, kráceno na 100 000 Kč v
součtu za obě položky.

11 000,00

Nehospodárný výdaj.

7 500,00

Nehospodárný výdaj.

2 500,00

82 008,00

128 640,00
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1.1.4.10

Tisk PR/FR plánu

Nehospodárný výdaj.

1 500,00

1.1.4.12

Vzdělávání
management

Kráceno školení Manažerské dovednosti v
celkové hodnotě 60 887,20 Kč na polovinu.

30 443,60

1.1.4.15

Tisk
strategie

Nehospodárný výdaj.

1 500,00

mark.

Kráceno NN

151 857,90

Kráceno PN

607 431,60

Kráceno celkem

759 289,50 Kč

Informace o žádosti
Pořadové číslo

27.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002002

Žadatel

Prostor plus o.p.s.

Název projektu

Práce, hodnoty, image - budování kapacit

Požadovaná podpora (Kč)

2 988 452,50

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
311 375,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 677 077,50
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění (jiný než 6 00 00) na
nulu.
2. U indikátoru 6 00 00 upřesnit výpočet hodnoty, neboť z popisu není zřejmé, zda je v týmu
jedna nebo dvě osoby, které zastávají zdvojenou pozici a tudíž zda hodnota indikátoru má být
29 nebo 28 osob.
3. Ponižte indikátor 6 00 00 o 10 pracovníků v souvislosti s krácením položky 1.1.4.7.
4. Vypracovat popis klíčových aktivit v příloze žádosti do jednoho dokumentu ve formátu MS
Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na různých místech žádosti do
jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis a přehled nákladů klíčové aktivity a
příloha k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT apod.).
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5. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu

Důvod

Kč

1.1.1.4.07

Výcvik v kontaktní práci pro 10
osob

Nezdůvodněná potřeba.

190 000,00

1.1.4.8

Skupinová výuka odborné AJ (41
600Kč)

V resumé a v auditu je pouze nastíněno
jazykové
vzdělávání,
není
zde
dostatečně odůvodněno. V auditu je
navíc doporučeno vzdělávání pro
projektové manažery, položka je však
pro vedení společnosti.

41 600,00

1.1.6.1.1

Účast individuální školení

Snížit na 200 Kč/hod.

17 500,00

Kráceno NN

249 100,00

Kráceno PN

62 275,00

Kráceno celkem

311 375,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

28.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002059

Žadatel

Elim Vsetín

Název projektu

Komplexní rozvoj a posílení kapacit pracovníků Elim Vsetín, o.p.s.

Požadovaná podpora (Kč)

1 869 000,00

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
25 795,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 843 205,00 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
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1. Doplnit výstupy vzdělávacích aktivit (forma jejich ukončení, forma ověření získaných
kompetencí cílové skupiny).
2. Vyjměte z rozpočtu náklady související s kurzem „Příprava projektů a psaní žádostí o grant
včetně SF EU“. Takto činnost je ve výzvě zakázána.
3. Riziko projektu v monitorovacích indikátorech činí téměř 40%. Zvyšte hodnotu indikátoru 6 00
00 na 6 z 5 osob. (25% rizik).
4. Krácení viz níže uvedená tabulka.
Krácen

Položka rozpočtu

Důvod

Kč

1.1.4.8

Daňové poradenství

V žádosti není
zdůvodněno, ani
v harmonogramu.

nikde
není

1.1.6.1.2

Náhrada mzdy při školení Manažerský kurz

Krácení na 200 Kč na
hodinu.

1 500,00

1.1.6.1.4

Náhrada mzdy při školení - HR a
personalistika, Příprava projektů
a psaní žádostí o grant vč. SF
EU

Krácení na 200 Kč na
hodinu.

56,00

1.1.6.1.5

Náhrada mzdy při školení Koučink
pro
vedoucí
zaměstnance,
PR
a
FR
pracovníka

Krácení na 200 Kč na
hodinu.

1 200,00

1.1.6.1.7

Náhrada mzdy při stáži 6 dnů
(48 hodin, průměr 210 Kč/hod.)

Krácení na 200 Kč na
hodinu.

2 880,00

15 000,00

Kráceno NN

5 159,00

Kráceno PN

20 636,00

Kráceno celkem

25 795,00 Kč

Informace o žádosti
Pořadové číslo

29.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002069

Žadatel

Adra

Název projektu

Profesionalizace organizace ADRA o.p.s.

Požadovaná podpora (Kč)

3 733 678,75

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
102 500 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 631 178,75 Kč.
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
2. V návaznosti na vyjmutí školení Jak napsat úspěšně grantovou žádost ponižte MI 6 00 00
úměrně počet osob.
3. Vypracovat popis klíčových aktivit v příloze žádosti do jednoho dokumentu ve formátu MS
Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na různých místech žádosti do
jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis a přehled nákladů klíčové aktivity a
příloha k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT apod.).
4. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu
1.1.4.1

Školení

1.1.6.2.1

Náklady na cestovné na školení

1.1.6.2.3

Ubytování účastníků školení

1.1.6.2.4

Ubytování účastníků schůzek

Důvod

Kč

Krácení kurzu "Jak napsat
úspěšnou grantovou žádost",
není podporovaná aktivita
výzvy. V rámci této výzvy
nelze hradit aktivity spojené
s poradenstvím a psaním
žádostí z fondů EU.
Krácení kurzu "Jak napsat
úspěšnou grantovou žádost",
není podporovaná aktivita
výzvy. V rámci této výzvy
nelze hradit aktivity spojené
s poradenstvím a psaním
žádostí z fondů EU.
Ubytování na výše kráceném
kurzu.

45 000,00

Hrazení ubytování místním
účastníkům v Praze a
Ostravě.

23 200,00

6 600,00

7 200,00

Kráceno NN

20 500,00

Kráceno PN

82 000,00

Kráceno celkem

102 500,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

30.

44

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001981

Žadatel

Aktivně životem o.p.s.

Název projektu

Budování kapacit a profesionalizace Aktivně životem o.p.s.

Požadovaná podpora (Kč)

1 444 837,50

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
347 212,50 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 097 625,00
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. U KA2 Financování, fundraising (přehled nákladů - str. 14 žádosti) – upravit výpočet nákladů
na experty - není uveden správně součet 166 hodin u expertů (mělo být 64 h. x 3 experti =
192 hodin).
2. V návaznosti na krácení kurzů AJ adekvátně snížit monitorovací indikátor 6 00 00, pokud u
některých osob klesne podpora pod 40h.
3. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu
1.1.1.1.2

Koordinátor CS

1.1.1.1.3

Expert na evaluaci

1.1.3.2.2.1-2

Tablet a videokamera

1.1.4.1

Výuka
jazyka

anglického

Důvod

Kč

Kráceno z 0,3 na 0,2 úvazku s ohledem
na působení v realizačním týmu po celou
dobu trvání projektu a velikost CS, které
bude podpora poskytována
Kráceno z 0,3 na 0,2 úvazku s ohledem
na velikost CS i celého projektu.
Tablet do terénu 2x, digitální videokamera
nejsou adekvátně zdůvodněné ani
hospodárné

84 000,00

Aktivita
není
podporována
výzvou
(zdůvodněno
psaním
mezinárodních
projektů typu Erasmus, ale podpora psaní
projektů v rámci této výzvy je zakázána).

67 200,00

96 000,00
20 570,00
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1.1.4.2

Nájem prostor

Workshop
projektu.

není

pro

cílovou

skupinu

10 000,00

Kráceno NN

69 442,50

Kráceno PN

277 770,00

Kráceno celkem

347 212,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

31.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002076

Žadatel

Farní charita Beroun

Název projektu

Budování kapacit a profesionalizace Farní charity Beroun

Požadovaná podpora (Kč)

3 052 468,75

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

8
Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
437 500 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 614 968,75 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Doplnit požadavky na experty – měli by mít cca 5 let praxi v organizaci, případně VŠ atd.
Požadavky na experty doplňte do žádosti, kapitola „realizační tým“.
2. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění na nulu. (80500)
3. Vypracovat popis klíčových aktivit v příloze žádosti do jednoho dokumentu ve formátu MS
Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na různých místech žádosti do
jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis a přehled nákladů klíčové aktivity a
příloha k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT apod.).
4. U položky 1.1.3.2.2.1 Notebook uveďte v ceně jednotky skutečnou cenu NTB, nikoliv pouze
její část. Do počtu jednotek uveďte procento, které si nárokujete z projektu, např. 0,5.
5. Krácení viz níže uvedená tabulka.
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Krácení

Položka rozpočtu
1.1.4.3

Vytvoření
sdíleného
systému organizace

IT

Důvod

Kč

Cena systému je nadhodnocena.
Není
dostatečně
specificky
popsáno,
proč
organizace
potřebuje systém právě za tuto
částku (nějaké speciální nároky,
funkce atd.) Krácení o 350 000 Kč,
tedy na 500 000 Kč.

350 000,00

Kráceno NN

87 500,00

Kráceno PN

350 000,00

Kráceno celkem

437 500,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

32.

Registrační číslo

CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_031/0002043

Žadatel

Aktivní život o.p.s.

Název projektu

Budování kapacit Aktivní život o.p.s.

Požadovaná podpora (Kč)

1 041 875

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

7
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
17 256,25 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 024 618,75 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění (jiný než 6 00 00) na
nulu.
2. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
3. Krácení viz níže uvedená tabulka.
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Krácení

Položka rozpočtu
včetně

1.1.3.2.2.3

Flipchart
příslušenství

1.1.3.2.2.1

Notebook a tiskárna

1.1.3.2.2.2

Dataprojektor
nástěnné plátno

a

důvod

Kč

Překročení cen obvyklých, kráceno na 2420
Kč.

2 080,00

Překročení cen obvyklých, kráceno na 13
310 Kč + 4 235 Kč.

2 455,00

Překročení cen obvyklých, kráceno na 12
100 Kč + 3 630 Kč.

9 270,00

Kráceno NN

3 451,25

Kráceno PN

13 805,00

Kráceno celkem

17 256,25

Informace o žádosti
Pořadové číslo

33.

Registrační číslo

CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_031/0001842

Žadatel

Polovina nebe, o.p.s.

Název projektu

Na cestě do nebe - profesionalizace Poloviny nebe, o.p.s.

Požadovaná podpora (Kč)

2 597 906,25

Body z věcného hodnocení

85,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

8
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
471 505,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 126 401,25 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
2. Upřesnit, zda je položka 1.1.4.5 Online systém evidující stav zakázek (licence + přizpůsobení)
spadá opravdu do nákupu služeb, nebo jestli se jedná o nákup nehmotné investice. V případě,
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že se jedná o nehmotný investiční majetek, nutno přeřadit do příslušné kapitoly rozpočtu pro
investice.
3. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu

Důvod

Kč

Převýšení doporučených mezd pro
pozici Evaluátora (zkráceno na 243
Kč/hod) dle tabulky obvyklých cen a
mezd.
Krácení úvazku na 0,2 z původního
úvazku 0,35 s ohledem na
působení v realizačním týmu po
celou dobu trvání projektu a
velikost CS, které bude podpora
poskytována
Ve vysvětlení je uvedeno, že starší
mikrofony již nefungují, což není
důvod pro nákup z tohoto projektu.

15 132,00

1.1.1.3.1

Evaluátor

1.1.1.1.1

Koordinátor cílové skupiny

1.1.3.2.2

Citlivý mikrofon

1.1.4.1

pronájem
prostor

bezbariérových

Nejedná se o hospodárný výdaj.

119 000,00

1.1.4.4

Zpracování
standardů
registrovaného
poskytovatele
sociálních služeb

Nejedná se o hospodárný výdaj.

100 000,00

135 072,00

8 000,00

Kráceno NN

94 301,00

Kráceno PN:

377 204,00

Kráceno celkem

471 505,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

34.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001864

Žadatel

Sdružení pro oceňování kvality, z.s.

Název projektu

Podpora české kvality

Požadovaná podpora (Kč)

4 935 524

Body z věcného hodnocení

85,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

8
Pro

Proti

Zdrželo se

1

7

0
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt není doporučen k podpoře s ohledem na limit „minimální výše dotace“, která je ve výzvě stanovena na
500 000 Kč. Z důvodu krácení však projekt tuto hranici nepřekročí (475 854 Kč). Celkové krácení je ve výši
4 460 682,50 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt není doporučen k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
0
projektu (Kč)

Informace o krácení stanovené výběrovou komisí:
1. Krácení viz níže uvedená tabulka.
Informace o dalších skutečnostech týkajících se projektu a žadatele:
-

Propojenost žadatele a auditorské firmy (Ing. Jan Taraba zastává funkce v obou institucích,
instituce sídlí na jedné adrese).
Velké krácení je způsobeno krácením v kapitole „realizace marketingové kampaně“. Žadatel
chce realizovat kampaň na svou činnost (hodnocení kvality produktů českých výrobců), která
nespadá do oblasti sociálního začleňování a tedy ani do programu OPZ. Nejde o způsobilé
aktivity projektu.
Krácení

Položka rozpočtu

Důvod

Kč

1.1.1.1.1

Koordinátor projektu

Koordinátor má mít dle popisu úvazek 15h
* 15 měs. á 280Kč, tj. celkem 63 000Kč .

38 250,00

1.1.1.1.2

Fundraiser

Nezpůsobilá pozice v týmu

288 000,00

1.1.1.3.5

Expert na marketing
a PR

Kráceno o 120 hod. z důvodu vyjmutí
výdajů na mediální kampaň.

41 400,00

1.1.3.2.1.1

MS Office

2 236,00

1.1.3.2.2.6

NTB pro CS

1.1.3.2.2.1-5

Odborná literatura

Úvazky v osobních nákladech činí 0,57
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a
tomu musí odpovídat také hodnota
uvedených
zařízení
pořizovaných
z přímých nákladů
Úvazky v osobních nákladech činí 0,57
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a
tomu musí odpovídat také hodnota
uvedených
zařízení
pořizovaných
z přímých nákladů
Nehospodárný výdaj, stačí HR, FR a
strategie.

1.1.4.01

Pronájem prostor

Nedostatečně popsané a nehospodárné.

13 500,00

1.1.4.08

Kurz
koučování
konfliktních
a
vypjatých situací a
trénink asertivního
jednání (KA3)

Výdaj nevychází z auditu, nehospodárný
výdaj.

33 900,00

4 730,00

4 000,00
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1.1.4.15

Jazykové
vzdělávání (KA5)

Neopodstatněný výdaj, nevyplývá z auditu.

23 040,00

1.1.4.16

Grafická příprava

Mediální kampaň není zaměřena na oblast
sociálního začleňování, viz Informace o
dalších skutečnostech

150 000,00

1.1.4.17

Letáky

Mediální kampaň není zaměřena na oblast
sociálního začleňování, viz Informace o
dalších skutečnostech

73 200,00

1.1.4.18

Brožury

Mediální kampaň není zaměřena na oblast
sociálního začleňování, viz Informace o
dalších skutečnostech

121 200,00

1.1.4.19

Roll-upy

Mediální kampaň není zaměřena na oblast
sociálního začleňování, viz Informace o
dalších skutečnostech

16 590,00

1.1.4.20

Inzerce

Mediální kampaň není zaměřena na oblast
sociálního začleňování, viz Informace o
dalších skutečnostech

1 667 500,00

1.1.4.21

PR články

Mediální kampaň není zaměřena na oblast
sociálního začleňování, viz Informace o
dalších skutečnostech

835 000,00

1.1.4.22

Rozhlasová reklama

Mediální kampaň není zaměřena na oblast
sociálního začleňování, viz Informace o
dalších skutečnostech

56 000,00

1.1.4.23

Konference
společenské
pronájem

Nedostatečně popsané a nehospodárné.

200 000,00

a
akce,

Kráceno NN

892 136,50

Kráceno PN

3 568 546,00

Kráceno celkem

4 460 682,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

35.

Registrační číslo

CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_031/0001873

Žadatel

Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s.

Název projektu

Společnost E - výzva 31

Požadovaná podpora (Kč)

3 360 732,50

Body z věcného hodnocení

85,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

8
Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
823 243,38 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 537 489,12 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Upravit rozpočet dle tabulky krácení.
2. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
3. Projekt musí být ukončen nejpozději do 30. 6. 2018.
4. Rozdělit v popisu pozice Koordinátor CS na přímé a nepřímé náklady.
5. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu

Důvod

Kč

1.1.1.1.2

Koordinátor CS

Krácení z úvazku 0,3 na úvazek 0,2.
Vzhledem k velikosti CS je úvazek
nehospodárný.

103 200,00

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík*

Pro neziskový sektor je cena 2 420
Kč, snížit ze 3 ks na 1,31 ks (2
420x1,31=3 146 Kč).

15 705,80

1.1.3.2.2.1

PC sestava - práce CS*

Není vysvětlen důvod nákupu, navíc
pořizován i notebook.

13 310,00

1.1.3.2.2.2

Notebook

9 183,90

1.1.3.2.2.4

Fotoaparát

Úvazky v osobních nákladech činí
1,31 (zaokrouhleno na 2 desetinná
čísla) a tomu musí odpovídat také
hodnota
uvedených
zařízení
pořizovaných z přímých nákladů
Krátit na cenu obvyklou za digitální
fotoaparát (3 025 Kč).

1.1.4.06

KA1 - Procesní
tvorby evaluace

Nehospodárný výdaj, krácena celá
položka.

80 000,00

1.1.4.07

KA2 - Analýza financování

100 000,00

1.1.4.08

KA 3 - Nákup
diagnostiky

Nehospodárný výdaj, krácena celá
položka.
Nehospodárný výdaj, krácena celá
položka.

1.1.4.09

KA 3 - Plán motivace a
vzdělávání

Nehospodárný výdaj, krácena celá
položka.

30 000,00

1.1.4.10

KA 4 - Marketingový plán

50 000,00

1.1.4.11

KA 4 - Komunikační strategie

Nehospodárný výdaj, krácena celá
položka.
Nehospodárný výdaj, krácena celá
položka.

postup

týmové

21 975,00

20 000,00

20 000,00
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1.1.4.12

KA 5 - Objektivní zhodnocení
služeb

Nehospodárný výdaj, krácena celá
položka.

30 000,00

1.1.4.13

Realizace
kampaně

Nehospodárný výdaj, krácena celá
položka.

70 000,00

1.1.4.14

Inovace webových stránek

50 000,00

1.1.4.15

Vytvoření
metodiky
zkvalitnění služeb

Nehospodárný výdaj, krácena celá
položka.
Nehospodárný výdaj, krácena celá
položka.

1.1.6.1.1

Náhrada
mzdy
vzdělávání expert

-

Náhrada mzdy je možná ve výši max.
200 Kč/hod.

18 720,00

1.1.6.1.2

Náhrada mzdy CS - účast na
vzdělávacích akcích

Náhrada mzdy je možná ve výši max.
200 Kč/hod.

6 500,00

marketingové

ke

CS

20 000,00

Kráceno NN

164 648,68

Kráceno PN

658 594,70

Kráceno celkem

823 243,38

Informace o žádosti
Pořadové číslo

36.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001881

Žadatel

FOKUS Vysočina

Název projektu

Profesionalizace FOKUSU Vysočina v oblasti strategie, financí a PR

Požadovaná podpora (Kč)

1 933 865,00

Body z věcného hodnocení

85,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

8
Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
173 322,50 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 760 542,50
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
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1. Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů realizačního týmu pro pozice
v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
2. Člen RT Němeček realizoval procesní audit pro projekt. Nemůže být zaměstnán na pozici
experta.
3. Krácení viz níže uvedená tabulka.
Krácení

Položka rozpočtu

Důvod

Kč

1.1.6.2.2

Stravné
při
strategickém
plánování, 2x2dení setkání

Patří do NN.

7 968,00

1.1.6.1.1

Mzdové
příspěvky
strategické plánování

-

Náhrada mzdy je možná ve výši max.
200 Kč/hod.

30 720,00

1.1.6.1.2

Mzdové příspěvky CS - PR
manažer
(konzultace)

Náhrada mzdy je možná ve výši max.
200 Kč/hod.

10 224,00

1.1.6.1.3

Mzdové příspěvky CS - ekonom
- poradenství

Náhrada mzdy je možná ve výši max.
200 Kč/hod.

11 360,00

1.1.6.1.4

Mzdové
příspěvky
fundraiser - kouč

Náhrada mzdy je možná ve výši max.
200 Kč/hod.

6 816,00

1.1.4.6.

Služby spojené s prezentací a
propagací - setkání s dárci

Položka
nedostatečně
přesun do NN.

zdůvodněna,

7 000,00

1.1.4.01

Externí poradce

Náhrada mzdy je možná ve výši max.
200 Kč/hod.

17 760,00

1.1.4.03

Externí konzultant

Náhrada mzdy je možná ve výši max.
200 Kč/hod.

14 208,00

1.1.4.05

Služby spojené se setkáním s
dárci -catering

Patří do NN.

5 000,00

1.1.3.2.2.3

Notebook (Finanční řízení)

Není odůvodněno využití notebooku.

13 310,00

1.1.3.2.1.3

Kancelářský balík MS Office
2013
(Finanční řízení)

Není odůvodněno využití kancelářského
balíčku.

6 292,00

1.1.3.2.4.2

Pronájem prostor pro setkání s
dárci

Není zdůvodněno.

8 000,00

CS

CS

-

Kráceno NN

34 664,50

Kráceno PN

138 658,00

Kráceno celkem

173 322,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

37.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001928

Žadatel

Centrum Kašpar, z. s.

Název projektu

Centrum Kašpar - PRO firemní procesy

Požadovaná podpora (Kč)

2 465 575,00

Body z věcného hodnocení

85,00
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

Výsledek hlasování

/

8
Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
239 900 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 225 675 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů realizačního týmu pro pozice
v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
2. Nutno rozklíčovat položky 1.1.4.06, 1.1.4.07 a 1.1.4.08 dle osob a počtu hodin tak, aby bylo
zřejmé, kolik průměrně má stát 1 kurz.
3. Nutno rozklíčovat položku 1.1.6.1.1 tak, aby bylo patrné, kolika lidem a v jaké výši budou
mzdové náklady refundovány, pokud nebude vysvětleno, položka se bude krátit.
4. Položky 1.1.1.1.2-3 a 1.1.1.2.2 jsou určeny pouze na odměny, zákonné pojištění a překročení
mezd vzhledem k dovoleným.
5. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Položka rozpočtu

Krácení
Důvod

Kč

1.1.1.2.1

Koordinátor CS

Vzhledem k velikosti CS a náplně
práce (značná část NN) položku
kráceno na 750h.

67 000,00

1.1.1.3.9

Respondent/ka

Není dostatečně odůvodněno.

20 000,00

1.1.3.2.2.1

Tablet

12 420,00

1.1.4.03

Fotografie pro marketing a PR

Úvazky v osobních nákladech činí
0,93 (zaokrouhleno na 2 desetinná
čísla) a tomu musí odpovídat také
hodnota
uvedených
zařízení
pořizovaných z PN.
Počet ani cena nejsou blíže
specifikovány ani zdůvodněny položku krátíme na 1/2

1.1.4.04

Sazba
textu
a
grafické
zpracování letáků pro marketing

Počet produktů ani cena nejsou blíže
specifikovány ani zdůvodněny položku krátíme na ½.

15 000,00

1.1.4.05

Tisk letáků pro marketing

Produkt není blíže specifikován položku krátíme na ½.

30 000,00

10 000,00 Kč
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1.1.4.09

Konferenční
poplatek
mezinárodní konference PR

-

Není uvedeno v KA ani blíže
zdůvodněno a specifikováno - položku
vyřadit.

14 000,00

1.1.4.10

Členský
poplatek
fundraiserů

Klub

V organizaci je zaměstnán 1
fundraiser, položku krátit na příspěvek
za 1 osobu.

1 500,00

1.1.4.12

Úprava hlavního webu CK dle
komunikační strategie

Práce na webu (položky 1.1.4.12 1.1.4.14) kráceny na 100 000 Kč
celkem, kráceno 10 000 Kč.

10 000,00

1.1.6.2.1

Zahraniční ubytování

V souvislosti s položkou 1.1.4.09 –
vyřadit i tuto položku.

6 000,00

1.1.6.2.2

Zahraniční stravné

V souvislosti s položkou 1.1.4.09 –
vyřadit i tuto položku.

6 000,00

-

Kráceno NN

47 980,00

Kráceno PN

191 920,00

Kráceno celkem

239 900,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

38.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001944

Žadatel

MENS SANA, o.p.s.

Název projektu

Zvýšení profesionalizace a transparentnosti společnosti MENS SANA,
o.p.s.

Požadovaná podpora (Kč)

3 071 975,00

Body z věcného hodnocení

85,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

8
Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
738 277,50 Kč
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 333 697,50 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:

56

1. Specifikujte v KA1, že strategický plán bude vytvořen na 5 let.
2. Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů realizačního týmu pro pozice
v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
3. Položku 1.1.4.1 (workshop – KA1) rozklíčujte tak, aby bylo zřejmé, co je obsahem tohoto
balíku. V případě, že jednotlivé položky nebudou odpovídat cenám obvyklým, nebo nebude
zřejmá potřeba realizace konkrétní aktivity, vyhrazuje si vyhlašovatel výzvy právo dodatečně
položku krátit.
4. Rozklíčujte hodinovou dotaci seminářů/WS v KA „Lidské zdroje“, v KA je uvedeno, že seminář
trvá 24 hodin.
5. Vzhledem ke krácení workshopů ponižte adekvátně monitorovací indikátor 6 00 00.
6. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu

Důvod

Kč

1.1.3.2.3.1

Sady pro fundraisingovou
kampaň KA 2

Nedostatečně popsáno a zdůvodněno. Není
jasné, proč je potřeba zrovna tento počet
jednotek.

60 000,00

1.1.1.2.2

Evaluátor

Rozsah práce pozice evaluátora není v
projektu dostatečně zdůvodněn. Krácení je
navrženo na výši 10% přímých způsobilých
výdajů.

215 042,00

1.1.4.7

Pronájem
učebny
vzdělávání (KA1-5)

Položka je nadhodnocena (400 Kč/hod),
krácení na polovinu (200 Kč/hod) .

60 800,00

1.1.4.1

Workshop - KA1

Workshopu na strategické plánování se má
účastnit pouze vedení organizace, krácení
na polovinu.

87 500,00

1.1.6.1

Mzdové příspěvky

V souvislosti s krácením WS kráceny i
mzdové příspěvky.

137 280,00

1.1.4.5

Jednodenní
zaměstnanci KA 4

Workshopu na strategické plánování se má
účastnit pouze vedení organizace, tedy max.
5-8 lidí.

30 000,00

pro

kurz

Kráceno NN

147655,50

Kráceno PN

590 622,00

Kráceno celkem

738 277,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

39.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001996

Žadatel

Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.

Název projektu

Budování kapacit organizace Lata

Požadovaná podpora (Kč)

734 384,50

Body z věcného hodnocení

85,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

57

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

Výsledek hlasování

8
Pro

Proti

8

0

Zdrželo se

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
12 500,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
721 884,50 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Do realizačního týmu doplnit i pozice, které vykonávají činnosti spadajících do NN, doplnit
pracovní náplně RT.
2. Doplnit požadavky na kvalifikaci jednotlivých expertů (např. délka praxe min. 5 let, VŠ, atd.).
Doplňte do kapitoly žádosti „Realizační tým“.
3. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
4. Vysvětlit položky: outdoor a indoor inzerce, tisk materiálů pro mediální kampaň, že se nejedná
o NN
5. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění (jiný než 6 00 00) na
nulu.
6. Uvést do souladu - v popisu CS uvedeno 3 podpořené osoby, v MI uvedeno 4 podpořené
osoby.
7. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu
1.1.4.05

Výroba propagačních
předmětů

Důvod
a

prezentačních

Jedná se o NN.

Kč
10 000,00

Kráceno NN

2 500,00

Kráceno PN

10 000,00

Kráceno celkem

12 500,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

40.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001894

Žadatel

RC MUM z.s.

Název projektu

RESTART RC MUM aneb MUM(S) FOREVER

Požadovaná podpora (Kč)

1 319 412,50
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Body z věcného hodnocení

84,37

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

Výsledek hlasování

/

8
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
67 258,63 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 252 153,87 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Náklady na chůvy (pol. 1.1.1.2.1) přesunout do kapitoly 1.1.6 Přímá podpora cílové skupiny
2. Doplnit harmonogram realizace aktivit.
3. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění (jiný než 6 00 00) na
nulu.
4. Vzhledem ke krácení kurzů v KA 5 adekvátně ponížit indikátor 6 00 00, pokud v rámci kurzů
mělo dojít k výrazné podpoře cílové skupiny
5. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu

Důvod

Kč

1.1.4.13

Školení zaměstnanců

Z uvedených doporučení auditu 23-26
nevyplývají individuální školení v rámci KA5.

41 410,00

1.1.3.

Zařízení a vybavení

Úvazky v osobních nákladech činí 0,57
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a tomu
musí odpovídat také hodnota uvedených
zařízení pořizovaných z PN.

12 396,90

Kráceno NN

13 451,73

Kráceno PN

53 806,90

Kráceno celkem

67 258,63

Informace o žádosti
Pořadové číslo

41.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002010

Žadatel

ParaCENTRUM Fenix

Název projektu

Fenix roztáhne křídla
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Požadovaná podpora (Kč)

3 524 412,50

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

Výsledek hlasování

/

8
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
742 281,25 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 782 131,25
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění (jiný než 6 00 00) na
nulu.
2. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
3. Školení/setkání/semináře, které budou absolvována v rámci projektu, se musí konat za
přítomnosti experta. V opačném případě nejde o vzdělávání a nelze je započítat do podpory
pro cílovou skupinu.
4. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Položka rozpočtu

Krácení
Důvod

Kč

1.1.1.1.3

Koordinátor cílových skupin
interní

Krácení úvazku na polovinu - oba
koordinátoři budou trávit významný čas
vzájemnou komunikací, což nemá přímý
užitek pro CS.

120 600,00

1.1.1.1.4

Koordinátor cílových skupin
externí

Krácení úvazku na polovinu - oba
koordinátoři budou trávit významný čas
vzájemnou komunikací, což nemá přímý
užitek pro CS.

120 600,00

1.1.1.1.5

Evaluátor

48 240,00

1.1.1.1.6

Rezervní fond

Externího evaluátora krátit na výši
úvazku 0,2 z důvodu celkové výše dotace
a počtu osob v cílové skupině.
Nerelevantnost položky, která neplyne z
žádné KA a její zařazení není v souladu s
OPZ.

150 000,00
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1.1.1.3.2

Expert - lidské zdroje

Snížení hodinové sazby na obvyklé ceny
415 Kč/hod, zdůvodnění není relevantní
ve vztahu k navrhovaným aktivitám a
cílům.

72 360,00

1.1.1.3.3

Expert - lidské zdroje 2

Snížení hodinové sazby na obvyklé ceny
415 Kč/hod, zdůvodnění není relevantní
ve vztahu k navrhovaným aktivitám a
cílům.

51 000,00

1.1.1.3.4

Expert - marketing

Snížení hodinové sazby na obvyklé ceny
415 Kč/hod, zdůvodnění není relevantní
ve vztahu k navrhovaným aktivitám a
cílům.

31 025,00

Kráceno NN

148 456,25

Kráceno PN

593 825,00

Kráceno celkem

742 281,25

Informace o žádosti
Pořadové číslo

42.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001997

Žadatel

Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Název projektu

Efektivnější Transparency International - Česká republika

Požadovaná podpora (Kč)

894 522,50

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
15 000,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
879 522,50
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Do příslušné KA doplnit popis zahraničních stáží do Německa a Belgie
2. Rozpor popisu indikátoru v žádosti a klíčových aktivitách – sjednotit popis v žádosti i
v dokumentu (viz bod 6).
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3. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
4. Položky 1.1.4.01 - 1.1.4.02 rozklíčovat tak, aby bylo zřejmé, jaká je hodinová sazba experta.
V případě, že tato sazba překračuje Tabulku obvyklých cen a mezd, doložte vysvětlení nebo
snižte na požadovaný limit.
5. Položky 1.1.4.5-1.1.4.8 rozklíčovat tak, aby bylo zřejmé, jaká je hodinová sazba experta.
V případě, že tato sazba překračuje Tabulku obvyklých cen a mezd, doložte vysvětlení nebo
snižte na požadovaný limit.
6. Vypracovat popis klíčových aktivit v příloze žádosti do jednoho dokumentu ve formátu MS
Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na různých místech žádosti do
jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis a přehled nákladů klíčové aktivity a
příloha k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT apod.).
7. V návaznosti na vyjmutí části soustředění ponižte adekvátně indikátor 6 00 00, pokud se tím
sníží i počet podpořených osob.
8. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu
1.1.6.2

Kč

Důvod

Cestovné a ubytování

Vzhledem k efektivitě výdajů kráceno na max.
počet osob na strategickém a evaluačním
soustředění max. 5 (vedoucí pracovníci) osob z PN.

12000,00

Kráceno NN

3 000,00

Kráceno PN

12 000,00

Kráceno celkem

15 000,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

43.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002003

Žadatel

Liga otevřených mužů, z.s.

Název projektu

Rozvoj kapacit a profesionalizace Ligy otevřených mužů, z. s.

Požadovaná podpora (Kč)

2 582 743,75

Body z věcného hodnocení

83,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
544 258,75 Kč.
Závěr
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Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 038 485,00 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
2. Vypracovat popis klíčových aktivit v příloze žádosti do jednoho dokumentu ve formátu MS
Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na různých místech žádosti do
jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis a přehled nákladů klíčové aktivity a
příloha k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT apod.).
3. Zahrnout do závěrečné evaluace využití získaných poznatků z konference ohledně nových
trendů v poskytování služeb a nabízených produktů obdobných organizací v zahraničí, doplnit
do textu relevantní KA.
4. Položku 1.1.4.01 a 02 rozklíčujte tak, aby bylo zřejmé, jaká je hodinová sazba experta nebo o
jakou službu je jedná. V případě, že tato sazba překračuje Tabulku obvyklých cen a mezd,
doložte vysvětlení nebo snižte na požadovaný limit.
5. Součástí závěrečné evaluace bude zapracování přenosu know-how ze zahraniční organizace
do organizace příjemce a zhodnocení pozitivního/negativního dopadu.
6. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu

Důvod

Kč

1.1.1.1.1

Koordinátor cílové skupiny

Nadhodnocen úvazek pozice - kráceno na 0,2
úvazku.

122 208,00

1.1.4.01

Služby
spolupracující
organizace - příprava studijní
návštěvy Irsko

Položka je nedostatečně popsána, jedná se
zřejmě o honoráře zahraničním expertům,
jednotková cena je krácena na 1.000,- Kč/hod.

40 000,00

1.1.4.02

Služby
spolupracující
organizace - příprava studijní
návštěvy Norsko

Položka je nedostatečně popsána, jedná se
zřejmě o honoráře zahraničním expertům,
jednotková cena je krácena na 1.000,- Kč/hod.

50 000,00

1.1.4.7

Provoz CRM databáze

Provoz technologií je NN.

15 000,00

1.1.4.09

Externí expert
lidských zdrojů

řízení

Nedostatečné zdůvodnění, snížení jednotkové
sazby v souladu s obvyklými cenami (556 Kč).

2 664,00

1.1.4.10

Externí
expert
marketingová
analýza
cílových skupin, mentoring a
výzkum

Nedostatečné zdůvodnění, snížení jednotkové
sazby v souladu s obvyklými cenami (556 Kč).

64 400,00

1.1.6.1

Mzdové příspěvky

Krácena jednotková sazba na maximální
přípustnou sazbu dle metodiky 200Kč/hod.

14 847,00

1.1.6.2.03

Stravné
plánování

Stravné po ČR patří do NN.

8 400,00

-

strategické

63

1.1.6.2.10

Cestovné
konference

mezinárodní

Nedostatečně zdůvodněno, pro naplnění cílů
projektu není nezbytné.

60 000,00

1.1.6.2.11

Ubytování
konference

mezinárodní

Nedostatečně zdůvodněno, pro naplnění cílů
projektu není nezbytné.

24 000,00

1.1.6.2.12

Stravné
a
kapesné
mezinárodní konference

Nedostatečně zdůvodněno, pro naplnění cílů
projektu není nezbytné.

33 888,00

Kráceno NN

108 851,75

Krácení PN:

435 407,00

Kráceno celkem

544 258,75

Informace o žádosti
Pořadové číslo

44.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002056

Žadatel

RATOLEST BRNO, občanské sdružení

Název projektu

RATOLEST BRNO 2020

Požadovaná podpora (Kč)

1 668 460,00

Body z věcného hodnocení

83,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

Výsledek hlasování

/

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
170 217,50 Kč
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 498 242,50 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Do popisu RT zařadit i popis pozic a jejich úvazků hrazených z NN
2. Vypracovat popis klíčových aktivit v příloze žádosti do jednoho dokumentu ve formátu MS
Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na různých místech žádosti do
jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis a přehled nákladů klíčové aktivity a
příloha k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT apod.).
3. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Položka rozpočtu

Krácení
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Důvod

Kč

1.1.1.1.1

Koordinátor
projektu

Část činností spadá do NN, kráceno z 0,4
úvazku na 0,2.

125 604,00

1.1.3.2.2.1

Notebook

1 330,00

1.1.3.2.2.2

Flip chart

1.1.3.2.3.1

Materiál pro práci s
cílovou skupinou

Úvazky v osobních nákladech činí 0,9
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a tomu
musí odpovídat také hodnota uvedených
zařízení pořizovaných z PN.
Úvazky v osobních nákladech činí 0,9
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a tomu
musí odpovídat také hodnota uvedených
zařízení pořizovaných z PN.
Patří do NN.

240,00

9 000,00

Kráceno NN

34 043,50

Kráceno PN

136 174,00

Kráceno celkem

170 217,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

45.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001877

Žadatel

Rodinné centrum PASTELKA o.s.

Název projektu

Rosteme

Požadovaná podpora (Kč)

3 678 975,00

Body z věcného hodnocení

83,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
759 180,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 919 795,00
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí
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1. Školení zahrnuté do služeb projektu nesmí dodávat Spiralis (partner bez fin. příspěvku)
z důvodu zákazu dodavatelského vztahu mezi partnery. Vyjměte jeho jméno ze všech
dokumentů, místo něj bude v budoucnu nalezen jiný dodavatel. Dodržení této podmínky bude
předmětem administrativních kontrol a kontrol na místě.
2. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
3. Některé činnosti realizačního týmu spadají do nepřímých nákladů (např. účast na poradách
projektu). Rozdělte činnosti podle toho, zda spadají do přímých či nepřímých nákladů a
rozdělte přímé a nepřímé náklady na úvazky (např. NN – 0,15 a PN – 0,10).
4. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Položka rozpočtu

Krácení
Důvod

Kč

1.1.1.1.1

Koordinátor CS KA1 - KA5

Činnosti spadající pod NN (organizační,
koordinační a administrativní činnosti a
nikoliv vždy přímá práce s CS a odborná
práce v rámci KA), tedy snížit úvazek z 0,5
na 0,25.

312 000,00

1.1.1.1.2

Garant KA1 - KA5

Činnosti spadající pod NN (organizační a
koordinační činnosti a nikoliv vždy přímá
práce s CS), tedy snížit úvazek z 0,2 na
0,15.

89 400,00

1.1.1.2.6

Facilitátor KA1-KA5

Kráceno do výše obvyklých mezd (z 345
Kč/hod. na 326 Kč/hod.) a dále dochází ke
krácení ze 120 hodin na 40 hodin
vzhledem k již předvybraným 4 expertům z
5 (náplň práce: hledání vhodných
kandidátů na pozice expertů pro všechny
KA není potřeba).

28 360,00

1.1.3.2.1.2

Kancelářský balíček pro stolní
PC KA1 - KA5

Vzhledem k velikosti úvazků v RT
necháváme celkem 1,2 SW + vybavení.
Krácení jednoho balíčku na 0,8 ks.

1 936,00

1.1.3.2.2.2

Stolní počítač pro experty
KA1-KA5

Vzhledem k velikosti úvazků v RT
necháváme celkem 1,2 SW + vybavení.
Krácení jednoho balíčku na 0,8 ks.

10 648,00

1.1.4.4

Školení Lidské zdroje KA4 individuální vzd.

Nadhodnocený a neodůvodněný náklad krácení na polovinu.

35 000,00

1.1.4.5

Školení Lidské zdroje KA4 skupinové vzd.

Nadhodnocený a neodůvodněný náklad krácení na polovinu.

100 000,00

1.1.4.6

Školení Kvalita služeb KA5

Nadhodnocený a neodůvodněný náklad krácení na polovinu.

30 000,00

Kráceno NN

151 836,00

Kráceno PN

607 344,00

Kráceno celkem

759 180,00
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

46.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001821

Žadatel

ICV Šárka o.p.s.

Název projektu

Sebezdokonalováním k úspěchům

Požadovaná podpora (Kč)

1 771 371,25

Body z věcného hodnocení

82,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
205 843 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 565 528,25 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Odborný garant programu musí být dle požadavků výzvy z organizace příjemce. Nutno
vyměnit odborného garanta, aby byl přímo z organizace (ředitel, vedoucí atd.). Tuto změnu
popište v kapitole „realizační tým“.
2. Vypracovat popis klíčových aktivit v příloze žádosti do jednoho dokumentu ve formátu MS
Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na různých místech žádosti do
jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis a přehled nákladů klíčové aktivity a
příloha k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT apod.).
3. Upozorňujeme žadatele, že vybraní experti zaměstnaní v realizačním týmu nesmí dodávat
plánované školení cílové skupiny z kapitoly „služby“.
4. Fundraiser (Expert na fundraising) - náklady na pracovní činnost člena CS nelze začlenit do
osobních nákladů. Jelikož je potřeba proškolit CS od expertů (experti budou pracovat celkově
1440 hod.), navrhujeme přesunout do kapitoly 06 Přímá podpora 1440 hod. s max. hod.
sazbou 200 Kč/hod. z pozice 1.1.1.1.1. do kapitoly 1.1.6.1 Mzdové příspěvky. Celková částka
přesunu je 288 000 Kč, zbytek peněz na položce je krácen. Expert na fundraising je dále
kalkulován v položce 1.1.1.3.7.
5. Upozorňujeme žadatele, že náplní Kurzu Projektové řízení krok za krokem (KA3, položka
1.1.4.12) nesmí být příprava projektů do ESF a ostatních dotačních fondů EU.
6. Vysvětlit, proč plánujete pronajmout prostory pro práci s CS (1.1.4.01). Zároveň prokažte, že
potřebnými prostory již nedisponujete. V opačném případě se bude jednat o nezpůsobilý výdaj
projektu.
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7. Zbytek částky na položce 1.1.4.02 (44 352 Kč) rozklíčujte tak, aby bylo zřejmé, jaká je
hodinová sazba experta (max. 462 Kč/hod). Zbytek je krácen.
8. Krácení viz níže uvedená tabulka.
Krácení

Položka rozpočtu

Důvod

Kč

Náklady na pracovní činnost člena CS nelze
začlenit do osobních nákladů. Jelikož je potřeba
proškolit CS od expertů (experti budou pracovat
celkově 1440 hod.), přesuňte do kapitoly 06 Přímá
podpora 1440 hod. s max. hod. sazbou 200
Kč/hod. z pozice 1.1.1.1.1. do kapitoly 1.1.6.1
Mzdové příspěvky. Celková částka přesunu je 288
000 Kč, zbytek peněz (62 000 Kč) na položce je
krácen.

62 000,00

Úvazky v osobních nákladech činí 0,61
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a tomu musí
odpovídat také hodnota uvedených zařízení
pořizovaných z PN.
Položka není blíže specifikována, krátit na 1.000,Kč.

943,80

Odborná literatura KA2
(fundraising a financování)

Položka není blíže specifikována, s ohledem na
plánovaná školení jsou písemné materiály
standardně součástí těchto školení. Položku krátit
na 500,- Kč.

1 500,00

1.1.3.2.2.3

Odborná
(HR)

literatura

KA3

Položka není blíže specifikována, s ohledem na
plánovaná školení jsou písemné materiály
standardně součástí těchto školení. Položku krátit
na 1.000,- Kč.

4 000,00

1.1.3.2.2.4

Odborná literatura
(Marketing a PR)

KA4

Položka není blíže specifikována, s ohledem na
plánovaná školení jsou písemné materiály
standardně součástí těchto školení. Položku krátit
na 1.000,- Kč.

1 000,00

1.1.3.2.2.5

Odborná literatura
(Kvalita, controlling)

KA5

Položka není blíže specifikována, krátit na 1.000,Kč.

1 000,00

1.1.3.2.2.6.

Projekční plátno

1 415,70

1.1.3.2.2.7

Notebook KA1

1.1.4.02

Nákup
služeb
(KA2)

Úvazky v osobních nákladech činí 0,61
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a tomu musí
odpovídat také hodnota uvedených zařízení
pořizovaných z PN.
Úvazky v osobních nákladech činí 0,61
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a tomu musí
odpovídat také hodnota uvedených zařízení
pořizovaných z PN.
Jedná se o využití dalšího externího experta,
navýšení obvyklé ceny není zdůvodněno, krátit na
obvyklou sazbu experta 8hod.*12 dní*556,-Kč =
53376,- Kč.

1.1.1.1.1

Fundraiser
fundraising)

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

1.1.3.2.2.1

Odborná literatura KA1
(strategické plánování)

1.1.3.2.2.2

pro

(Expert

na

poradenských
fundraising

3 000,00

5 190,90

42 624,00
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1.1.4.18

Nákup
licence
WORKtesty (KA1)

pro

Z důvodu velikosti organizace mající 10
zaměstnanců nelze považovat psychodiagnostiku
za efektivní výdaj. Dostatečným nástrojem pro
rozvoj CS mohou být plánovaná hodnocení
zaměstnanců.

42 000,00

Kráceno NN

41 168,60

Kráceno PN

164 674,40

Kráceno celkem

205 843,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

47.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001895

Žadatel

Charita Valašské Meziříčí

Název projektu

Profesionalizace Charity Valašské Meziříčí

Požadovaná podpora (Kč)

3 266 971,25

Body z věcného hodnocení

82,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
69 837,25 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 197 134,00
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Do popisu klíčových aktivit doplňte v odstavci „Délka“ i časové období realizace dané činnosti
(např. KA 4 – realizace neprobíhá pouze od 1/2017 do 3/2018 (tvorba), ale až do 9/2018
(realizace). Uveďte u všech KA.
2. Odborná školení pro CS (1.1.4.5) je nutné blíže specifikovat (oblasti zaměření) a uvést jejich
vazbu na jednotlivé KA. U jednotlivých školení dále uveďte pozice z CS, které se budou
školení účastnit. Vyhlašovatel výzvy si vyhrazuje právo krátit, pokud nebude zdůvodněno.
3. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
4. Upozorňujeme žadatele, že v případě různé vytíženosti expertů v průběhu projektu je nutné
promítnout i nepravidelnou pracovní dobu do samotných DPČ (např. zaměstnanec bude
vykonávat práci průměrně 20 hodin týdně po předchozí dohodě se zaměstnavatelem).
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5. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení ŘO

Položka rozpočtu

Kč

Důvod

1.1.1.1.2

Koordinátor CS

Kráceno do výše obvyklých
cen (max. 52 126 Kč při plném
úvazku).

24 292,80

1.1.3.2.2.5

Stůl pracovní kancelářský

Nákup v žádosti nezdůvodněn.

6 655,00

1.1.3.2.2.6

Kancelářská židle

Nákup v žádosti nezdůvodněn.

2 420,00

1.1.3.2.2.7

Skříň policová

Nákup v žádosti nezdůvodněn.

5 082,00

1.1.3.2.2.8

Diktafon

Nákup v žádosti nezdůvodněn.

2 420,00

1.1.3.2.3.1

Odborné publikace pro CS

Položka
není
blíže
specifikována, krátit na 5.000,Kč.

15 000,00

Kráceno NN

13 967,45

Kráceno PN

55 869,80

Kráceno celkem

69 837,25

Informace o žádosti
Pořadové číslo

48.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002091

Žadatel

ŽIVOT 90

Název projektu

Udržitelný ŽIVOT 90.

Požadovaná podpora (Kč)

2 624 750,00

Body z věcného hodnocení

82,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 004 750,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 620 000,00 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
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1. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
2. Upozorňujeme Vás, že se v popisu pozice Koordinátora CS (1.1.1.1.1) vyskytují nepřímé
náklady (např. personální řízení, organizace výjezdních workshopů). Rozdělte pozici na přímé
a nepřímé náklady a doplňte poměr přímého a nepřímého úvazku (např. 0,05 PN a 0,15 NN).
3. Do jednotlivých KA doplnit informaci o evaluaci dané KA.
4. Specifikovat položky 1.1.4.11 Úprava webu a dalších online marketingových nástrojů, jinak
budou výdaje kráceny.
5. Upravte ceny jednotek a počet jednotek u zaměstnanců s pracovní smlouvou. Např. u položky
1.1.1.1.1 Koordinátor cílové skupiny s úvazkem 0,3 by měla být mzda 9000 Kč a 24 měsíců
atd.
6. Krácení viz níže uvedená tabulka.
Krácení

Položka rozpočtu

Důvod

Kč

1.1.1.3.5

Facilitátor

Pozice
facilitátora
spadá
(kromě
komunikace s externími spolupracovníky)
svou náplní spadá do nepřímých nákladů.
Kráceno 80 % nákladů.

40 000,00

1.1.3.2.3.1

Papír a další kancelářské
potřeby

Papír, psací potřeby a nosiče dat spadají
do nepřímých nákladů.

10 000,00

1.1.4.02

Pravidelná
databáze kontaktů

údržba

Jedná se o nepřímé náklady

12 000,00

1.1.4.14

Poštovné
uživatelů služeb

oslovení

Jedná se o nepřímé náklady

13 000,00

1.1.4.15

Výzkum trhu pro Tísňovou
péči

Nesoulad s výsledky auditu, v rámci auditu
byla kvalita služeb/produktů hodnocena
jako optimalizovaná, tj. proces je
propracovaný tak, že je na úrovni nejlepší
praxe.

670 000,00

1.1.6.2.1

Cestovné a ubytování

Snížit počet CS na workshopech na
polovinu, tedy cca 17 osob. Nejedná se o
efektivní výdaj.

49 000,00

1.1.6.2.2

Cestovné a ubytování pro
klíčové zaměstnance příprava FR plánu

Snížit o 7 osob (vedoucí sociální pracovníci
atd.), kteří nemají přímou vazbu na tvorbu
FR. Nejedná se o efektivní výdaj.

9 800,00

Kráceno NN

200 950,00

Kráceno PN

803 800,00

Kráceno celkem

1 004 750,00

Informace o žádosti
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Pořadové číslo

49.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001871

Žadatel

ProFem - Konzultační středisko pro ženské projekty, o.p.s.

Název projektu

Podpora a budování kapacity organizace proFem

Požadovaná podpora (Kč)

2 130 681,25

Body z věcného hodnocení

81,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

Výsledek hlasování

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
48 075,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 082 606,25 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
2. Upozorňujeme Vás, že se v popisu pozice Koordinátor/ka cílových skupin vyskytují nepřímé
náklady (komunikace s experty a s ostatními členy realizačního týmu při výměně informací
v oblasti odborné části projektu). Odstraňte je z popisu realizačního týmu.
3. Hodiny evaluátora projektu, aktivity 1,2,3,4 (rozpočtová položka 1.1.1.1.2) strávené
s expertem na evaluaci (rozpočtová položka 1.1.1.3.02) přesunout do kapitoly 06 Přímá
podpora. Upozorňujeme Vás, že max. hodinová sazba mzdových příspěvků v této kapitole je
200 Kč.
4. Blíže specifikujte obsah kurzů - přímá práce s klientelou, položka 1.1.4.20 a 1.1.4.21
5. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Položka rozpočtu

Krácení
Důvod

Kč

1.1.1.3.1

Expert/ka
na
strategické
plánování, aktivita 1,2,3,4

Nezdůvodněno překročení max. hodinové
sazby experta 415,- Kč/hod.

2 660,00

1.1.1.3.2

Expert/ka na evaluaci

Nezdůvodněno překročení max. hodinové
sazby experta 415,- Kč/hod.

700,00

1.1.1.3.4.

Fundraisingový/á expert/ka ,
aktivita 2

Nezdůvodněno překročení max. hodinové
sazby experta 415,- Kč/hod.

2 100,00
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1.1.1.3.5.

Expert/ka na personalistiku,
aktivita 3

Nezdůvodněno překročení max. hodinové
sazby experta 415,- Kč/hod.

2 450,00

1.1.1.3.6

Expert/ka na lobby činnosti,
aktivita 3

Nezdůvodněno překročení max. hodinové
sazby experta 415,- Kč/hod.

1 750,00

1.1.1.3.7

Expert/ka
na
supervizi, aktivita 3

Využití experta není
doporučeno auditem.

ani

10 800,00

1.1.4.03

Expert/ka na trestní právo o
obětech
trestných
činů.
OSVČ, KA 4

Nejedná se o budování kapacit NNO, ale o
nový produkt organizace příjemce, který
chce akreditovat vlastní kurzy. Tento expert
má kurzy připravovat. Není v souladu s
výzvou, kráceno.

18 000,00

týmovou

zdůvodněno

Kráceno NN

9 615,00

Kráceno PN

38 460,00

Kráceno celkem

48 075,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

50.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001986

Žadatel

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství

Název projektu

Silnější neziskovky - silnější rodiny

Požadovaná podpora (Kč)

3 949 193,75

Body z věcného hodnocení

81,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
943 633,88 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 005 559,87 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Do KA 1 doplnit informaci, že Strategický plán organizace bude vytvořen na období 5 let
2. Zdůvodněte a popište v textu plánovanou supervizi v KA4 – položka 1.1.4.21, 8x setkání,
celkem 21 600 Kč v příslušné klíčové aktivitě.
3. Vypracovat popis klíčových aktivit v popsaných v žádosti a příloze žádosti do jednoho
dokumentu ve formátu MS Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na
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různých místech žádosti do jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis klíčové
aktivity a přehled nákladů klíčové aktivity, příloha zahraniční partneři a příloha
k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT apod.)
4. Slaďte prosím údaje uvedené v popisu RT a v rozpočtu projektu. V popisu RT máte
uvedeno, že odborný garant a koordinátor CS pracují na úvazky, v rozpočtu projektu jsou
uvedeny hodiny. Případně tyto pozice přesuňte do pracovních smluv podle skutečnosti.
V případě, že přesunete tyto pozice do pracovních smluv a zaměstnanci budou pracovat
na úvazky (ne na hodiny), doplňte schválené úvazky členů realizačního týmu do sloupce
„Měrná jednotka – individuální“ do rozpočtu projektu.
5. Per diems nelze počítat na den (výjimkou jsou pouze půldenní návštěvy), ale pouze na
noc. Do per diems je vedle ubytování zařazeno i místní cestovné, stravné a všechny další
nutné výdaje. Proto byla část výdajů pokrácena (viz tabulka krácení). V rozpočtu projektu
vytvořte pouze 2 položky za per diems britských a norských expertů dle způsobilých
částek a počtu strávených nocí.
6. „Součástí závěrečné evaluace bude zapracování přenosu know-how ze zahraniční
organizace do organizace příjemce a zhodnocení pozitivního/negativního dopadu.“
Doplňte tuto větu do příslušné KA.
5. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Položka rozpočtu

Krácení
Důvod

Kč

1.1.1.2.2

Koordinátor CS projektu, KA1-4

Nadhodnocené zapojení vzhledem k
počtu osob z CS (11 osob). Kráceno na
0,3 úvazku (na 1152 hod.) z úvazku 0,5
(1920 hod.)

250 368,00

1.1.2.2.1

Zahraniční partner, Voksne for
Barn, zpáteční letenka, 2 os.

Kráceno z 10 000 Kč na obvyklé ceny
(7 000 Kč).

6 000,00

1.1.2.2.2

Zahraniční
partner,
Working
Familes, Zpáteční letenka, 2 os.

Kráceno z 10 000 Kč na obvyklé ceny
(7 000 Kč).

6 000,00

1.1.2.2.3

Ubytování, VfB, 2 osoby, 30dny,
celkem 6

Kráceno - za per diems norských
expertů lze max. uznat 4 noci x 2osoby
x 230 eur x 27,1 Kč/euro=49 864 Kč. Z
položek 1.1.2.2.3 a 1.1.2.2.5 celkem
nárokováno 58 631 Kč, rozdíl krácen.

8 767,00

1.1.2.2.4

Ubytování, WF, 2 osoby, 30dny,
celkem 6

Kráceno - za per diems britských
expertů lze max. uznat 4 noci x 2osoby
x 230 eur x 27,1 Kč/euro=49 864 Kč. Z
položek 1.1.2.2.4 a 1.1.2.2.6 celkem
nárokováno 58 631 Kč, rozdíl krácen.

8 767,00

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík, KA1-4

653,40

1.1.3.2.2.1

Notebook pro potřeby projektu,
KA1-4

1.1.4.1

Pronájem prostor

Úvazky v osobních nákladech činí 0,73
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a
tomu musí odpovídat také hodnota
uvedených zařízení pořizovaných z PN.
Úvazky v osobních nákladech činí 0,73
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a
tomu musí odpovídat také hodnota
uvedených zařízení pořizovaných z PN.
Neefektivní výdaj.

3 593,70

18 000,00
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1.1.4.02

Expertní externí konzultace pro
vybrané části strategického plánu,
KA1

Nedostatečně zdůvodněná potřebnost,
lze využít experta.

40 000,00

1.1.4.10

Programátorské práce, FR-sekce,
web organizace, KA2

Jedná se o nadhodnocený výdaj.

10 000,00

1.1.4.19

Programátorské
práce,
organizace - provázání
vizuální identity, KA 3

web
nové

Jedná se o nadhodnocený výdaj.

20 000,00

1.1.4.20

Grafické úpravy, web organizace,
provázání nové identity, KA3

Jedná se o nadhodnocený výdaj.

20 000,00

1.1.4.21

Supervize týmu, KA4

Nedostatečně zdůvodněná potřebnost.

21 600,00

1.1.4.29

Tisk letáků, provázání identity

Jedná se o nehospodárný výdaj.

10 000,00

1.1.4.30-1

Externí
školení
psychologie
rodičovství, rodinné právo

Nevyplývá z auditu.

24 000,00

1.1.6.1.01

Mzdový
příspěvek,
zapojení v KA1-4

ředitel,

Překročen max. limit 200 Kč/hod.

77 406,00

1.1.6.1.02

Mzdový příspěvek, koordinátor
vzdělávání pro veřejnost, KA1-4

Překročen max. limit 200 Kč/hod.

11 718,00

1.1.6.1.03

Koordinátor
poradenství
veřejnost, KA1-4

pro

Překročen max. limit 200 Kč/hod.

15 120,00

1.1.6.1.04

Mzdový příspěvek, koordinátor
informační a publikační činnosti,
KA1-4

Překročen max. limit 200 Kč/hod.

15 120,00

1.1.6.1.05

Mzdový příspěvek, PR osoba,
zapojení v KA1-4, zejména KA3

Překročen max. limit 200 Kč/hod.

17 098,00

1.1.6.1.06

Mzdový příspěvek, indiv.
osoba, KA1-4, zejména KA2

FR

překročen max. limit 200 Kč/hod.

31 878,00

1.1.6.1.07

Mzdový příspěvek, programová
vedoucí, KA1-4

Překročen max. limit 200 Kč/hod.

37 146,00

1.1.6.1.08

Mzdový
příspěvek,
vedoucí, KA1-4

finanční

Překročen max. limit 200 Kč/hod.

21 516,00

1.1.6.1.09

Mzdový příspěvek,
služeb, KA1-4

metodička

Překročen max. limit 200 Kč/hod.

31 920,00

1.1.6.1.10

Mzdový
příspěvek,
HR
pracovnice/odborná
asistentka,
KA 1-4, zejména KA4

Překročen max. limit 200 Kč/hod.

18 700,00

1.1.6.1.11

Mzdový příspěvek, firemní FR
specialistka, KA1-4, zejména KA2

Překročen max. limit 200 Kč/hod.

11 536,00

1.1.6.2.1

3 zpáteční letenky, stáž u
norského partnera, 3 osoby
(garant, HR, program. vedoucí)

Kráceno z 10 000 Kč na obvyklé ceny
(7 000 Kč)

9 000,00

1.1.6.2.2

3 zpáteční letenky, stáž u
britského partnera, 3 osoby
(garant, FR, PR)

Kráceno z 10 000 Kč na obvyklé ceny
(7 000 Kč)

9 000,00

Kráceno NN

188 726,78

Kráceno PN

754 907,10
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Kráceno celkem

943 633,88

Informace o žádosti
Pořadové číslo

51.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001978

Žadatel

Cesta domů, z.ú.

Název projektu

Profesionalizace Cesty domů

Požadovaná podpora (Kč)

3 084 050,00

Body z věcného hodnocení

81,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
722 925,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 361 125,00 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Stanovit období strategického plánu organizace žadatele. Upozorňujeme příjemce, že
strategický plán musí být 5-letý.
2. Vypracovat popis klíčových aktivit v popsaných v žádosti a příloze žádosti do jednoho
dokumentu ve formátu MS Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na
různých místech žádosti do jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis klíčové
aktivity a přehled nákladů klíčové aktivity a příloha k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT
apod.), včetně popisu evaluace.
3. Popis KA 2 Financování a fundraising je díky omezenému místu v žádosti nesrozumitelný,
rozepsat této KA zvlášť do dokumentu uvedeného v předchozím bodě.
4. Upozorňujeme žadatele, že projektový management, který je součástí KA 3, se nesmí týkat
projektového managementu aplikovaného u dotací z ESF.
5. Popis softwarového nástroje na přípravu rozpočtů a výkaznictví (položka 1.1.3.1.1.1) je velmi
stručný. Blíže specifikovat. Vyhlašovatel výzvy si vyhrazuje právo případného dodatečného
krácení.
6. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
7. V popisu RT chybí náplň všech členů RT (např. chybí koučink – ředitel a vedoucí týmů, KAIII.
a externí oponenti). Dále chybějí pozice financované z nepřímých nákladů. Doplňte popisy
náplní práce.
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8. Upravte ceny jednotek a počet jednotek u zaměstnanců s pracovní smlouvou. Např. u položky
1.1.1.1.01 Odborný garant s úvazkem 0,1 by měla být mzda 12 060 Kč a 24 měsíců atd.
9. Správní rada nemůže dle pravidel výzvy spadat do CS (tj. nejde o pracovně-právní vztah
k organizaci žadatele), snižte proto adekvátně indikátor 6 00 00.
10. Vedoucí půjčovny je členem středního managementu, je zařazen do CS i do indikátoru 6 00
00. Vysvětlete prosím zařazení této pozice do těchto oblastí.
11. Plánovaný jednodenní seminář pro mobilní hospice v rámci KA 2.4 je nezpůsobilým
nákladem, neboť se pravděpodobně jedná o práci s CS zaměstnanců jiných organizací.
Vypusťte tento výdaj z projektu.
12. U položky 1.1.4.05 zvažte nastavený typ měrné jednotky v rozpočtu. Podle popisu výdajů
v KA by se spíše mělo jednat o dny než o kurzy. Změny měrných jednotek můžete provést u
všech podobných položek, pokud je to relevantní.
13. Upozorňujeme příjemce, že v CS nesmí být nikdo ze zaměstnanců jiných subjektů (tzn. jiné
IČO, např. Centrum paliativní péče, ProCestu).
14. Krácení viz níže uvedená tabulka.
Krácení

Položka rozpočtu

Důvod

Kč

1.1.1.1.2

Koordinátor cílových skupin
(24měsíců x 0,5 úvazek. = 12)
Olga

Část popisovaných činností spadá do
nepřímých nákladů, do přímých spadá pouze
práce s cílovou skupinou. Navrhuji krácení
úvazku na 0,25.

241 200,00

1.1.1.1.3

Odborný
garant
podpora
ředitele
pro
jednotlivé hlavní aktivity

257 280,00

1.1.4.2-3

Workshopy

Kráceno na úvazek 0,3 s ohledem na
působení v realizačním týmu po celou dobu
trvání projektu a velikost CS, které bude
podpora poskytována
Práce s CS na workshopech má být
předmětem práce expertů. Kráceno v plné
výši.

1.1.4.4

Workshop - setkání správní
rady
a
Ředitele

Vzhledem k tomu, že správní rada nemůže
být cílovou skupinou projektu, položka
1.1.4.4 Workshop - setkání správní rady a
ředitele krácena v plné výši.

13 310,00

66 550,00

Kráceno NN

144 585,00

Kráceno PN

578 340,00

Kráceno celkem

722 925,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

52.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002049

Žadatel

Občanské sdružení CEMA Žamberk

Název projektu

O krok dál

Požadovaná podpora (Kč)

1 936 828,75

Body z věcného hodnocení

80,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

7
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Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
372 455,00 Kč
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 564 373,75 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Vypracovat popis klíčových aktivit v příloze žádosti do jednoho dokumentu ve formátu MS
Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na různých místech žádosti do
jednoho dokumentu)
2. Popište vzdělávací aktivity z přílohy č. 7 do popisu KA (musí se jednat o stejný dokument)
3. Rozklíčujte v rozpočtu položku 1.1.4.2 Vzdělávání - semináře, workshopy – rozdělit
vzdělávání podle klíčových aktivit, dále rozdělit na dny nebo kurzy. (např. položka 1.1.4.2.1
kurz č. 1, KA 1, cena za kurz: 2500 Kč/ cena za den: 2500 Kč).
4. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy
5. Rozklíčujte položku 1.1.6.1.1 tak, aby byla zřejmá hodinová sazba.
6. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu
1.1.1.1.2

Koordinátor CS

1.1.4.2

Vzdělávání
workshopy

-

semináře,

1.1.4.2

Vzdělávání
workshopy

-

semináře,

1.1.6.2.1

1.1.6.1.1

Důvod
Krácení úvazku z 0,4 na 0,2 s
ohledem
na
působení
v
realizačním týmu po celou dobu
trvání projektu a velikost CS, které
bude podpora poskytována
Krácení dle cen obvyklých.

Kč
141 504,00

61 000,00

Workshop Strategie a vize ŘO
kráceno z důvodu efektivity na 10
osob (z 50 000 Kč).

28 260,00

Zahraniční stáž

Položka
není
dostatečně
odůvodněná. (do jaké země, za
jakou organizací, jak bude zajištěn
přenos znalostí).

48 000,00

Náhrady mzdy

Vzhledem ke krácení zahraniční
stáže kráceny náhrady mzdy (4
os. x 8 hod./den x 3 dny =96*200).

19 200,00

Kráceno NN

74 491,00

Kráceno PN

297 964,00

Kráceno celkem

372 455,00
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

53.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001745

Žadatel

„Pro rozvoj Šumavy“

Název projektu

Profesionalizace spolku "Pro rozvoj Šumavy“

Požadovaná podpora (Kč)

1 996 750,00

Body z věcného hodnocení

80,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

Výsledek hlasování

/

7
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
886 646,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 110 104,00 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Uvést evaluaci do každé KA (zrušení samostatné KA)
2. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
3. Doplnit výstupy projektu u jednotlivých KA
4. Vytvořit novou položku 1.1.6.1 a přesunout do ní náklady na Konzultanta marketingu, který
není uznatelným členem realizačního týmu, ve výši 300 h * 200 Kč. Jedná se o cílovou
skupinu projektu.
5. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Položka rozpočtu
1.1.1.1.1

Garant projektu

1.1.1.1.2

Koordinátor cílových skupin a
aktivit projektu

1.1.1.3.2

Konzultant markentingu

Krácení
Důvod

Kč

Krácení na úvazek 0,2. s ohledem na
působení v realizačním týmu po celou
dobu trvání projektu a velikost CS, které
bude podpora poskytována.
Krácení na úvazek 0,2, CS je pouze 5
osob.

251 940,00

Pozice částečně přesunuta do přímé
podpory (200 x 300 hodin), část pozice
spadá do NN – kráceno.

30 000,00

194 220,00
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1.1.3.2.2.1

Notebook

Překročení cen obvyklých (13310 Kč),
kráceno do úvazku RT 0,72.

10 416,80

1.1.3.2.2.2

Multifunkční kopírovací zařízení

Není
zdůvodněno
obvyklých. Kráceno.

22 740,00

1.1.4.1

Revize strategického plánu
organizace - včetně experta

V místě a čase obvyklá cena při velikosti
organizace je 100 000 Kč.

překročení

cen

200 000,00

Kráceno NN

177 329,20

Kráceno PN

709 316,80

Kráceno celkem

886 646,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

54.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001900

Žadatel

Asociace TRIGON, o.p.s.

Název projektu

Profesionální nezisková organizace Asociace TRIGON o.p.s.

Požadovaná podpora (Kč)

4 083 341,25

Body z věcného hodnocení

80,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

7
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
687 235,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 396 106,25 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
2. Doplnit výstupy projektu u jednotlivých KA.
3. Doplnit hodinový rozsah podpory CS, doplnit bagatelní podporu do kapitoly Popis indikátoru.
4. Uvést do souladu zapojení RT, trvání KA, úvazky RT (jasně označit realizaci KA až do konce
projektu, jsou-li tak zamýšleny, nesoulad v harmonogramu jednotlivých KA a celého projektu).
5. Krácení viz níže uvedená tabulka.
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Položka rozpočtu

Krácení
Důvod
Vzhledem k velikosti CS a povaze
projektu je kráceno do výše úvazku
0,2, tj. 816 h/ 24 měsíců.

Kč
66 528,00

Expert fundraiser

Vzhledem k velikosti CS a povaze
projektu je kráceno do výše úvazku
0,2, tj. 816 h/ 24 měsíců.

79 926,00

1.1.1.2.3

Expert na marketing a PR

Vzhledem k velikosti CS a povaze
projektu je kráceno do výše úvazku
0,2, tj. 816 h/ 24 měsíců.

48 048,00

1.1.1.2.4

Expert na rozvoj lidských zdrojů

Vzhledem k velikosti CS a povaze
projektu je kráceno do výše úvazku
0,2, tj. 816 h/ 24 měsíců.

48 048,00

1.1.1.2.5

Expert kvality

Vzhledem k velmi podobnému
zaměření jako expert 1.1.1.2.6 a
jejich duplicitním náplním práce
kráceno na polovinu.

159 390,00

1.1.1.2.6.

Expert výroby a odbytu

Vzhledem k velmi podobnému
zaměření jako expert 1.1.1.2.6 a
jejich duplicitním náplním práce
kráceno na polovinu.

95 634,00

1.1.4.2

Kurz efektivního využívání FB

Kráceno dle cen v místě a čase
obvyklých.

7 000,00

1.1.4.3.

Kurz efektivního využívání WEBu

Kráceno dle cen v místě a čase
obvyklých.

4 000,00

1.1.4.5

Tvorba FB

Informace o tom, jak vytvořit vlastní
facebook jsou na internetu ke
stažení - zdarma. Žadatel neuvádí
žádné mimořádné nároky na FB.
Navíc v organizaci bude jeden
zaměstnanec v problematice FB
proškolen.

18 000,00

1.1.3.2.2.1

Notebook

Kráceno o 0,26 (experti na úvazek
1,74).

3 460,60

1.1.3.2.1.1.

Kancelářský balík

Kráceno o 0,26 (experti na úvazek
1,74).

629,20

1.1.3.2.2.2

Mobilní telefon

Kráceno o 0,26 (experti na úvazek
1,74).

629,20

1.1.3.2.2.4

Kancelářská židle

Nezdůvodněn nákup.

4 840,00

1.1.3.2.2.5

Stůl pracovní kancelářský

Nezdůvodněn nákup.

6 655,00

1.1.3.2.3.1

Odborné publikace pro CS

Nadhodnocený
5000 Kč.

1.1.1.2.1.

Hlavní expert

1.1.1.2.2

výdaj

-

kráceno

7 000,00

Kráceno NN

137 447,00

Kráceno PN

549 788,00

Kráceno celkem

687 235,00
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

55.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002045

Žadatel

Unie porodních asistentek, z. s.

Název projektu

Unie porodních asistentek - vize 2021

Požadovaná podpora (Kč)

1 754 412,50

Body z věcného hodnocení

80,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

Výsledek hlasování

/

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
250 562,50 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 503 850,00 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
2. Zvýšit požadavky na experta pro Finanční řízení (min. 3 roky praxe přímo v oblasti nastavení
finančních systémů v organizaci, doložené prokazatelnými zkušenostmi)
3. „Součástí závěrečné evaluace bude zapracování přenosu know-how ze zahraničních cest do
organizace příjemce a zhodnocení pozitivního/negativního dopadu (včetně zhodnocení
členství v mezinárodních asociacích)“. Tuto větu doplňte do příslušné klíčové aktivity.
4. Do monitorovacího indikátoru 6 00 00 napište k jednotlivým osobám počet hodin podpory
k daným aktivitám. Upozorňujeme, že podpora započitatelná do indikátoru je pouze čas
strávený s expertem a vzdělávání (kurzy atd.). Dále upozorňujeme, že účast na
mezinárodních konferencích a na strategickém plánování (bez experta) se do podpory
nezapočítává.
5. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Položka rozpočtu
1.1.1.1.3.

Koordinátor/ka aktivit (aktivity
1,2,3,4)

Krácení
Důvod
Krácení úvazku z 0,3 na 0,2 s ohledem
na působení v realizačním týmu po celou
dobu trvání projektu a velikost CS, které

Kč
106 160,00

82

bude podpora poskytována.
1.1.1.3.01.

Hlavní expert na strategické
plánování

Kráceno dle cen obvyklých, max. 415 Kč
pro DPP.

12 750,00

1.1.1.3.02.

Expert na evaluaci

Kráceno dle cen obvyklých, max. 415 Kč
pro DPP.

11 900,00

1.1.1.3.03.

Expert na finanční koordinaci

Kráceno dle cen obvyklých, max. 415 Kč
pro DPP.

7 650,00

1.1.3.2.2.1.

PC/notebook
pro
potřeby
Kruhu přátel UNIPA (aktivita 2)

Dle popisu se jedná o nástroj pro CS.
Kráceno na ceny obvyklé.

990,00

1.1.4.04.

Pronájem konf. místností+
občerstvení během úvodního a
evaluačního
setkání
RT
(aktivita 1)

Občerstvení RT i CS je dle pravidel OPZ
možné hradit pouze z nepřímých
nákladů. Kráceno, resp. ponechány
odpovídající fin. prostředky na pronájem
prostor ve výši 6000 Kč/den.

5 000,00

1.1.4.05.

Pronájem
místností+
občerstvení na schůzky RT
(aktivita 1)

Kráceno, jedná se o neefektivní náklad,
schůzky RT jsou nepřímý náklad.

15 000,00

1.1.4.08

Tisk a kopírování, laminování
a vazba

Nedostatečně zdůvodněno,
nepřímé náklady.

25 000,00

1.1.4.11.

Pronájem
marketu

Nedostatečně zdůvodněno.

4 000,00

1.1.4.16.

Pronájem a občerstvení pro
setkání při analýze potřeb CS
organizace (aktivita 4)

Občerstvení CS je dle pravidel OPZ
možné hradit pouze z nepřímých
nákladů. Kráceno, resp. ponechány
odpovídající fin. prostředky na pronájem
prostor ve výši 4.000 Kč/den.

2 000,00

1.1.4.17

Facilitace

V tomto pojetí se jedná o nezpůsobilý
výdaj pro výzvu č. 31.

10 000,00

plochy

na

NGO

převážně

Kráceno NN

50 112,5

Kráceno PN

200 450,00

Kráceno celkem

250 562,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

56.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002102

Žadatel

Charita Javorník

Název projektu

Posílení profesionality a stability Charity Javorník

Požadovaná podpora (Kč)

2 997 770,00 Kč

Body z věcného hodnocení

78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

83

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

Výsledek hlasování

/

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
865 690,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 132 080 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění (jiný než 6 00 00) na
nulu.
2. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
3. Vypracovat popis klíčových aktivit v příloze žádosti do jednoho dokumentu ve formátu MS
Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na různých místech žádosti do
jednoho dokumentu, především se jedná o popis a přehled nákladů klíčové aktivity a přílohy
k harmonogramu a klíčovým aktivitám.
4. V klíčové aktivitě č. 1 uveďte, že strategický plán bude na 5 let.
5. Explicitně uvést u popisu každé klíčové aktivity, že bude probíhat její evaluace. Doplnit do
každé KA v textu žádosti.
6. Položky 1.1.4.x rozklíčujte tak, aby bylo zřejmé, jaká je hodinová sazba experta. V případě, že
tato sazba překračuje Tabulku obvyklých cen a mezd, doložte vysvětlení nebo snižte na
požadovaný limit.
7. Počty proškolených osob v rozpočtu a v přílohách nejsou v souladu. Sjednoťte počet
zapojených osob do jednotlivých kurzů a zadejte jak do rozpočtu, tak do dokumentu (viz bod
3).
8. Uvést do souladu popis KA a rozpočet – počet kurzů, podpořené osoby.
9. Viz tabulka krácení.

Položka rozpočtu

Krácení
Důvod

Kč

1.1.1.2.

Koordinátor cílových skupin

Výše úvazku je vzhledem k počtu
zapojených
osob
i
rozsahu aktivit
nadhodnocená, proto krácení na 0,3, tj. o
0,2 úvazku.

125 760,00

1.1.3.2.2.4

Multifunkční barevná tiskárna

12 040,00

1.1.3.2.2.5
1.1.3.2.3.

Digitální fotoaparát
Spotřební materiál

Kráceno na zařízení
využití.
Nezdůvodněný nákup.
Nepřímý náklad.

bez

intenzivního

3 000,00
12 800,00
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1.1.4.01

Expert lidské zdroje

Výše ceny za hodinu je nadhodnocená,
vychází na více než 2 000Kč/1 hodina
práce, aniž by žadatel tuto cenu odůvodnil,
proto navrženo snížení ceny na 1 500Kč/1
hodina, tzn. 190 000Kč - 1 500Kč x 90
hodin.

139 960,00

1.1.4.02

Expert fundraisingu

Výše ceny za hodinu je nadhodnocená,
vychází na více než 2 000Kč/1 hodina
práce, aniž by žadatel tuto cenu odůvodnil,
proto navrženo snížení ceny na 1 500Kč/1
hodina, tzn. 120 000Kč - 1 500Kč x 60
hodin.

86 640,00

1.1.4.03

Expert PR

86 640,00

1.1.4.05

Expert strategie

Výše ceny za hodinu je nadhodnocená,
vychází na více než 2 000Kč/1 hodina
práce, aniž by žadatel tuto cenu odůvodnil,
proto navrženo snížení ceny na 1 500Kč/1
hodina, tzn. 120 000Kč - 1 500Kč x 60
hodin.
Výše ceny za hodinu je nadhodnocená,
vychází na více než 2 000Kč/1 hodina
práce, aniž by žadatel tuto cenu odůvodnil,
proto navrženo snížení ceny na 1 500Kč/1
hodina, tzn. 190 000Kč - 1 500Kč x 90
hodin.

1.1.4.11

Vzdělávání PR

Není zdůvodněna neúměrně vysoká
jednotková sazba oproti ostatním vzděl.
aktivitám. Sjednotit na 6500,00/kurz

81 000,00

1.1.6.2.4.

Stravné

Spadá do nepřímých nákladů

4 752,00

139 960,00

Kráceno NN

173 138,00

Kráceno PN

692 552,00

Kráceno celkem

865 690,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

57.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001822

Žadatel

Otevřená OKNA, z. ú.

Název projektu

Procesní management do Otevřených Oken

Požadovaná podpora (Kč)

2 392 025 Kč

Body z věcného hodnocení

78,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

7

85

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 695 976,88
Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 696 048,12 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění (jiný než 6 00 00) na
nulu.
2. Položku 1.1.3.2.4.1 (nájem prostor) přeřadit do kapitoly 1.1.4 (nákup služeb)
3. Viz tabulka krácení.
4. Do monitorovacího indikátoru 6 00 00 napište k jednotlivým osobám počet hodin podpory
k daným aktivitám. Upozorňujeme, že podpora započitatelná do indikátoru je pouze čas
strávený s expertem a vzdělávání (kurzy atd.). Dále upozorňujeme, že účast na
mezinárodních konferencích a na strategickém plánování (bez experta) se do podpory
nezapočítává.
5. Rozklíčujte položku 1.1.4.1 a specifikujte, o jaké vzdělávání se jedná. Do rozpočtu uveďte
kurzy rozdělené dle klíčových aktivit a na jednotky osoba (kurz), aby byla zřejmá jednotková
cena. Koučink je zahrnut v položce 1.1.4.4., nebude proto možné jej čerpat z této položky.
6. U položky 1.1.6.2.3-4 rozklíčujte dle počtu cest. Položka bude krácena dle cen v místě a čase
obvyklých.
7. Do monitorovacího indikátoru 6 00 00 zahrňte celý strategický tým, tj. 7 osob.
Položka rozpočtu

Navrhované krácení ŘO
důvod

Kč

1.1.1.2.1.

Koordinátorka projektu 0,3
úvazek

Jedná se pozici spadající do nepřímých
nákladů. Částečně kráceno - přesunuto
270 000 Kč do přímé podpory.

150 000,00

1.1.1.3.1.

Tvorba vnitřních předpisů
(DPP)
Implementace strategie do
činnosti organizace

Není v souladu s výzvou.

60 000,00

Není v souladu s výzvou. DPP 7
pracovníků na implementaci není možná.

122 500,00

1.1.1.3.3.

Řečníci na semináři

Nejedná se o hospodárný výdaj.

4 000,00

1.1.3.2.1.1.

Kancelářský balík SW

3 751,00

1.1.3.2.2.1.

Multifunkční kopírka

Úvazky v osobních nákladech činí 0,45
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a
tomu musí odpovídat také hodnota
uvedených
zařízení
pořizovaných
z přímých nákladů.
Krátit na MFZ pro standardní využití.

1.1.3.2.2.2.

Notebook

20 630,50

1.1.3.2.4.1

Nájem prostor pro schůze

Úvazky v osobních nákladech činí 0,45
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a
tomu musí odpovídat také hodnota
uvedených
zařízení
pořizovaných
z přímých nákladů.
Nezdůvodněný výdaj, předpoklad NN.

1.1.1.3.2.

12 100,00

15 000,00
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1.1.4.1.

Vzdělávání-poplatky,
kurzovné, školení, koučink

Výdaj není blíže rozklíčován, jeho výše
není zdůvodněna, krácení na 100.000
Kč.

80 000,00

1.1.4.6.

Finanční audit za oba roky

Provedení finančního auditu není v
doporučeních z procesního auditu
uvedeno. S ohledem na žadatelovo
vysvětlení (stane se plátcem DPH)
ponecháno - avšak pouze 1x. Tj.
navrženo snížení výdaje o 50%.

50 000,00

1.1.4.7.

Seminář - občerstvení

Náklady na občerstvení (i pro CS) patří
dle pravidel OPZ do nepřímých nákladů.
Zrušení položky.

4 000,00

1.1.4.8

Ubytování strategický tým

Bude se jednat o dvoudenní výjezd pro 7
lidí dvakrát, tj. 14x ubytování po 1 noci.

4800,00

1.1.4.9.

Jídlo seminář strategický
tým

Náklady na občerstvení (i pro CS) patří
dle pravidel OPZ do nepřímých nákladů.
Zrušení položky.

7 500,00

1.1.6.2.1.

Hlavní
expert
Budějovice a zpět

Č.

Jedná se o cestovní výdaje člena
realizačního týmu, nikoliv osoby z CS,
proto musí být výdaj hrazen z nepřímých
nákladů. Zrušení položky.

10 000,00

1.1.6.2.2.

Expert
evaluace
Praha/J.Hradec a zpět

Jedná se o cestovní výdaje člena
realizačního týmu, nikoliv osoby z CS,
proto musí být výdaj hrazen z nepřímých
nákladů. Zrušení položky.

12 500,00

Kráceno NN

139 195,375

Kráceno PN

556 781,50

Kráceno celkem

695 976,88

Informace o žádosti
Pořadové číslo

58.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001985

Žadatel

Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Název projektu

Profesionalizace GIC NORA

Požadovaná podpora (Kč)

2 315 831,25 Kč

Body z věcného hodnocení

78,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

7
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

87

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 536 183,13
Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje 1 779 648,12 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
2. Vypracovat popis klíčových aktivit v příloze žádosti do jednoho dokumentu ve formátu MS
Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na různých místech žádosti do
jednoho dokumentu, především se jedná po pole popis a přehled nákladů klíčové aktivity a
příloha k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT apod.)
3. Rozklíčovat položku 1.1.4.1 tak aby byla jasná hodinová sazba jednoho lektora, případně
pokrátit na mzdu obvyklou, nebo rozklíčovat obsah položky aby bylo jasné, jaké služby se
kupují.
4. Doplnit do popisů KA časovou dotaci k jednotlivým konzultacím/ vzdělávání tak, aby byl
v souladu s počtem hodin uvedeným v rozpočtu (1.1.6.1). Při nesouladu bude kráceno.
5. Položka 1.1.6.2.1-2 ponížit o stravu, která je i pro CS nepřímý náklad.
6. Viz tabulka krácení.
Krácení

Položka rozpočtu
1.1.1.1.2

Koordinátorka
skupin

1.1.1.3.2

Důvod
cílových

Kč

Vzhledem k velikosti CS, kráceno na
úvazek 0,2.

328 032,00

Facilitátor

Náplň práce se překrývá s náplní
Koordinátorkou
cílových
skupin
a
částečně se skládá z nepřímých nákladů.
Ponecháno pouze 100h (pouze na
vyhledávání expertů).

75 000,00

1.1.3.2.2.0.2

Fotoaparát

Nezdůvodněná potřebnost
fundraisingového plánu.

3 025,00

1.1.3.2.2.1

Notebook

1.1.3.2.2.5

Kancelářský balík

1.1.3.2.2.4

Mobilní telefon

Úvazky v osobních nákladech činí 1,13
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a
tomu musí odpovídat také hodnota
uvedených
zařízení
pořizovaných
z přímých nákladů.
Úvazky v osobních nákladech činí 1,13
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a
tomu musí odpovídat také hodnota
uvedených
zařízení
pořizovaných
z přímých nákladů.
Úvazky v osobních nákladech činí 1,13
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a
tomu musí odpovídat také hodnota
uvedených
zařízení
pořizovaných
z přímých nákladů.

pro

tvorbu

15 040,30

2 734,60

314,60
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1.1.6.2.1-2

Dvoudenní
zasedání

výjezdní

Jedná se o nehospodárný výdaj. Na
soustředění by měli jet pouze vedoucí a
klíčoví pracovníci. Kráceno na 5 osob (o 4
osoby).

4 800,00

Kráceno NN

107 236,625

Kráceno PN

428 946,50

Kráceno celkem

536 183,13

V. Závěry z projednávání žádostí dne 3. 6. 2016:
Informace o žádosti
Pořadové číslo

59.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002033

Žadatel

Síť mateřských center o.s

Název projektu

Profesionální Síť

Požadovaná podpora (Kč)

3 534 672,50

Body z věcného hodnocení

78,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
498 131,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 036 541,50
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Do KA 2 - KA 5 doplnit časové určení, resp. harmonogram realizace aktivit
2. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění (jiný než 6 00 00) na
nulu.
3. Upozorňujeme, že krajské koordinátorky musí být zaměstnankyně Sítě mateřských center
(pracovně-právní vztah).
4. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
5. V důsledku krácení některých aktivit upravte popis (příp. i hodnotu) indikátoru 6 00 00.
6. Krácení viz níže uvedená tabulka.
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Krácení

Položka rozpočtu

Kč

Důvod

1.1.1.1.2

Koordinátorka CS

Kráceno do úvazku 0,3 s ohledem na
působení v realizačním týmu po celou
dobu trvání projektu a velikost CS, které
bude podpora poskytována.
Kráceno do úvazku 0,3 s ohledem na
působení v realizačním týmu po celou
dobu trvání projektu a velikost CS, které
bude podpora poskytována
Spadá do nepřímých nákladů.

226 060,80

1.1.1.1.3

Evaluátor

1.1.3.1.2.2

Kancelářské křeslo

1.1.4.2

Metodická příručka knowhow
(tisk,
technická
příprava, grafika, korektury)

Kráceno na polovinu. Není hospodárné
příručku tisknout. Měla by být dostupná
on-line. Ponechána část prostředků na
grafiku a korektury.

29 040,00

1.1.4.5

Workshop zavedení CRM
systému

Náklady pro 20 osob nejsou hospodárné,
účastnit se může pouze 7osob. Krajské
koordinátorky může proškolit manažerka
krajských koordinátorek.

6 500,00

1.1.6.2.2

Cestovné CS na školení

Sníženo o cestovné výkonného týmu (viz
popis CS) na 6 jednodenních školení, tj.
7x6x390. Dále z položky krácena cesta
pro 13 osob na workshop CRM, tj.
13x390).

21 450,00

113 034,00

2 420,00

Kráceno NN

99 626,20

Kráceno PN

398 504,80

Kráceno celkem

498 131,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

60.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002028

Žadatel

Charita sv. rodiny Nový Hrozenkov

Název projektu

Strategický plán – příležitost pro rozvoj

Požadovaná podpora (Kč)

4 830 975,00

Body z věcného hodnocení

77,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
2 137 205,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování
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Maximální celkové způsobilé výdaje
2 693 770 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Vypracovat popis klíčových aktivit v příloze žádosti do jednoho dokumentu ve formátu MS
Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na různých místech žádosti do
jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis a přehled nákladů klíčové aktivity a
příloha k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT apod.).
2. Doložit profesní požadavky u pozic odborných expertů a externího evaluátora.
3. Vyčíslit v hodinách konzultace a poradenství, které poskytnou experti cílové skupině do
dokumentu (viz bod 1) a do rozpočtu.
4. V klíčových aktivitách uvést u kurzů jednoznačný počet podpořených osob, nikoliv rozpětí
(např. 3-6 osob). U některých kurzů není akceptovatelná dolní hranice podpořených osob při
zachování stávající ceny. Vyhlašovatel výzvy si vyhrazuje možnost dodatečného krácení na
ceny obvyklé.
5. Rozpracovat ve zvláštní příloze, kdo z cílové skupiny navštíví jaké kurzy a hodinové dotace a
promítnutí do monitorovacího indikátoru.
6. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu

Důvod

Kč

1.1.1.2.6

Interní evaluátoři, 4 osoby

Vzhledem k hospodárnosti projektu a
velikosti cílové skupiny kráceno na
polovinu.

200 512,00

1.1.1.1.2

Koordinátor/ka
skupin

Snížení úvazku na 0,2 s ohledem na
působení v realizačním týmu po celou
dobu trvání projektu a velikost CS, které
bude podpora poskytována - 13 osob.

250 848,00

1.1.1.2.1

Expert/ka na strategický plán

Kráceno na 864 hodin * 461.

132 768,00

1.1.1.2.2

Expert/ka na RLZ

Vzhledem k náplni práce v průběhu
projektu kráceno na polovinu.

132 768,00

1.1.1.2.3

Expert/ka na PR

Vzhledem k náplni práce v průběhu
projektu kráceno na polovinu.

132 768,00

1.1.1.2.4

Expert/ka na fundraising

Vzhledem k náplni práce v průběhu
projektu kráceno na polovinu.

132 768,00

1.1.1.2.5

Hlavní evaluátor/ka

Vzhledem k hospodárnosti a velkosti cílové
skupiny kráceno na polovinu.

182 560,00

1.1.1.3.1

Realizátorka
opatření

Položka
1.1.1.3.1
Realizátor/ka
navrhovaných opatření v projektu nemá
jednoznačnou
náplň
činnosti,
není
dostatečně zdůvodněná.

52 800,00

1.1.2.1.1

Náklady na jízdné na místo
určení - 2 zahraniční návštěvy

Zahraniční cesty nejsou zdůvodněny.

81 972,00

1.1.2.1.3

Ubytování - 2
návštěvy (2 noci)

cílových

navrhovaných

zahraniční
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1.1.2.1.4

Stravné
2
zahraniční
návštěvy (3 dny) - 35
EUR/den

1.1.4.01

Náklady na realizaci opatření
v
době
naplňování
strategického plánu

U položky 1.1.4.1 Náklady na realizaci
opatření v době naplňování strategického
plánu není zřejmé, co bude konkrétním
obsahem těchto opatření. Položka není
dostatečně zdůvodněna.

350 000,00

1.1.4.02

Zpracování manuálu vizuální
identity

Nadhodnoceno, jedná se o dobře fungující
organizaci se stanovením vize i kvalitními
www- stránkami.

60 000,00

Kráceno NN

427 441,00

Kráceno PN

1 709 764,00

Kráceno celkem

2 137 205,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

61.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002097

Žadatel

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

Název projektu

Budování kapacit a profesionalizace IREAS, o.p.s.

Požadovaná podpora (Kč)

4 876 607,50

Body z věcného hodnocení

77,56

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

4

1

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
2 848 309,25 Kč
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 028 298,25 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Do KA 2 - KA 5 doplnit časové určení, resp. harmonogram realizace aktivit
2. Do jednotlivých KA upřesnit informace o evaluaci dané KA.
3. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
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4. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Položka rozpočtu

Krácení
Důvod

Kč

1.1.1.1.2

Evaluátor

Kráceno na 0,25, nehospodárný výdaj
vzhledem k počtu osob z cílové
skupiny.

300 000,00

1.1.1.1.3

Koordinátor CS

Kráceno na 0,2 vzhledem k počtu osob
z cílové skupiny.

291 600,00

1.1.1.1.4

PR specialista

Činnost má vykonávat expert na PR.

144 000,00

1.1.1.1.5

Expert na kvalitu produktů

64 320,00

1.1.1.1.6

Odborný
asistent
zpracování
produktů/služeb

Kráceno na 12 měsíců Snížení úvazku
na 0,2 s ohledem na působení v
realizačním týmu po celou dobu trvání
projektu a velikost CS, které bude
podpora poskytována.
Nedostatečné zdůvodnění této pozice,
navrhuje se vyjmutí v plné výši.
Příprava návrhů řešení sloužícímu ke
vzniku
výstupů,
plánování
a
odpovědnost
za
prověřování
navržených řešení má Expert na kvalitu
produktů.

1.1.1.3.2

Zpracovatel obecné strategie

Nedostatečné zdůvodnění této pozice,
navrhuje se její vyjmutí v plné výši.
Příprava návrhů řešení sloužícímu ke
vzniku
výstupů,
plánování
a
odpovědnost
za
prověřování
navržených řešení má Expert na
zpracování strategie.

12 500,00

1.1.1.3.3

Zpracovatel odborné strategie

Nedostatečné zdůvodnění této pozice,
navrhuje se její vyjmutí v plné výši.
Příprava návrhů řešení sloužícímu ke
vzniku
výstupů,
plánování
a
odpovědnost
za
prověřování
navržených řešení má Expert na
zpracování strategie.

12 500,00

pro
kvality

252 000,00
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1.1.1.3.4

Odborný asistent pro vytvoření
systému

Nedostatečné zdůvodnění této pozice,
navrhuje se vyjmutí v plné výši.
Příprava návrhů řešení sloužícímu ke
vzniku
výstupů,
plánování
a
odpovědnost
za
prověřování
navržených řešení má Expert na kvalitu
produktů.

32 000,00

1.1.1.3.5

Specializovaný lektor

Duplicitní výdaj s lektorem na lidské
zdroje.

21 200,00

1.1.1.3.6.

HR specialista

Činnost má vykonávat expert na lidské
zdroje

34 500,00

1.1.2.1

Zahraniční
personálu

Není uvedena cílová destinace, a tedy
není náklad opodstatněn.

149 520,00

1.1.3.2.2.2.

Neodpisovaný hmotný majetek

Viz níže.

0,00

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

435,60

1.1.3.2.2.1

Osobní počítač

1.1.3.2.2.2.

Multifunkční
zařízení
intenzivní využití

Úvazky v osobních nákladech činí 0,82
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a
tomu musí odpovídat také hodnota
uvedených
zařízení
pořizovaných
z přímých nákladů.
Úvazky v osobních nákladech činí 0,82
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a
tomu musí odpovídat také hodnota
uvedených
zařízení
pořizovaných
z přímých nákladů.
Není zdůvodněno intenzivní využití,
Kráceno do výše standartního využití.

1.1.3.2.2.3

Tento výdaj spadá do nepřímých
nákladů.
Neopodstatněný výdaj v žádosti.

40 656,00

1.1.4.02

Skříně
pro
uchování
projektové dokumentace
Daňový specialista

1.1.4.03

Expert na PR

96 480,00

1.1.4.5

Expert na lidské zdroje

1.1.4.6.

Zpracování
systému
výkaznictví
Vytvoření jednotné vizuální
identity
Vzdělávání soft skills

Kráceno na 12 měsíců z důvodu
efektivity.
Kráceno na 12 měsíců z důvodu
efektivity.
Není zdůvodněná cena položky.
Není zdůvodněná cena položky.

100 000,00

Nehospodárný výdaj.

50 000,00

1.1.4.7.
1.1.4.8

cesty

místního

pro

2 395,80

12 100,00

80 000,00

128 640,00
35 000,00

1.1.4.9

Projektový management vč.
certifikace

Vzhledem k hospodárnosti projektu ŘO
krátí 3 osoby á 45 000 Kč. Možné
přenést informace interním školením.

180 000,00

1.1.4.15

Zahraniční
evaluačních technik

Není uvedena cílová destinace, a tedy
není
náklad
opodstatněn.
Není
dostatečně
zdůvodněna
potřeba
proškolení.

100 000,00

1.1.4.14

Vložné na konferenci

Viz výše.

10 800,00

1.1.4.10

Jazykový kurz AJ

Nejde o hospodárný výdaj

80 000,00

1.1.4.11

Jazykový kurz NJ

Nejde o hospodárný výdaj

48 000,00

seminář
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Kráceno NN

569 661,85

Kráceno PN

2 278 647,40

Kráceno celkem

2 848 309,25

Informace o žádosti
Pořadové číslo

62.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001974

Žadatel

Prostor pro rodinu, o. s.

Název projektu

Profesionalizace spolku Prostor pro rodinu, o. s.

Požadovaná podpora (Kč)

2 600 130,48

Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

Výsledek hlasování

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
414 014,58 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 186 115,90 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Do popisu každé klíčové aktivity doplňte větu: „Tato KA bude průběžně evaluována.“
2. Řazení klíčových aktivit – KA 2 zařaďte za KA 1.
3. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění (všechny kromě 6 00 00)
na nulu
4. Započítejte do podpory CS celou stáž, tj. 40 hod/os.
5. Součástí závěrečné evaluace musí být i přenos zkušeností ze zahraničí, doplňte do textu
relevantní klíčové aktivity.
6. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Položka rozpočtu
1.1.1.1.3

Koordinátorka CS úvazek
0,2

Krácení
Důvod
Vzhledem k počtu podpořených osob z CS
krátit na úvazek 0,2 z původních 0,25.

Kč
45 300,00
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1.1.3.2.1.1

Licence Acrobat pro DC

Nemá oporu v auditu,
odůvodněno v žádosti.

není

dostatečně

12 600,00

1.1.3.2.1.2

Licence Photoshop na 2
roky

Nemá oporu v auditu,
odůvodněno v žádosti.

není

dostatečně

19 049,00

1.1.3.2.1.3

Licence MS Office 2016

1 510,08

1.1.3.2.2.1

Notebook

1.1.3.2.2.2

Pracovní stůl kancelářský

Úvazky v osobních nákladech činí 0,76
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a tomu
musí odpovídat také hodnota uvedených
zařízení pořizovaných z přímých nákladů.
Úvazky v osobních nákladech činí 0,76
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a tomu
musí odpovídat také hodnota uvedených
zařízení pořizovaných z přímých nákladů.
Nákup a využití není v žádosti zdůvodněno.

1.1.3.2.2.3

Kancelářská židle

Nákup a využití není v žádosti zdůvodněno.

2 420,00

1.1.4.1

Koučink KA 1

Koučink krátíme na max. sazbu 2000 Kč/hod.

120 000,00

1.1.4.5

Konzultace
KA 3

Krácení dle tabulky cen a mezd (556 Kč/ hod).

58 320,00

1.1.6.2.1

Stravné
a
Edinburgh KA4

kapesné

Z důvodu efektivity kráceno na 4 osoby pro 5
dní.

14 663,18

1.1.6.2.2

Ubytování Edinburgh KA4

Z důvodu efektivity kráceno na 4 osoby pro 5
dní.

17 500,00

1.1.6.2.3

Doprava
Edinburgh KA4

Z důvodu efektivity kráceno na 4 osoby.

30 000,00

PR

experta

letecky

3 194,40

6 655,00

Kráceno NN

82 802,92

Kráceno PN

331 211,66

Kráceno celkem

414 014,58

Informace o žádosti
Pořadové číslo

63.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002100

Žadatel

THEIA – krizové centrum o.p.s.

Název projektu

Moderní nezisková organizace

Požadovaná podpora (Kč)

2 053 137,50

Body z věcného hodnocení

75,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
76 376,38 Kč.

96

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 976 761,12 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. MI 6 00 00: Do popisu indikátoru jasně specifikujte, jaká konkrétní podpora a v jaké hodinové
dotaci bude dílčím osobám z CS poskytnuta.
2. Specifikujte položku rozpočtu 1.1.4.3 Vzdělávání v oblasti manažerských dovedností
(zapojené osoby, časová dotace, druhy kurzů). Jednak v příslušné klíčové aktivitě, jednak
v rozpočtu.
3. Vypracovat popis klíčových aktivit v popsaných v žádosti a příloze žádosti do jednoho
dokumentu ve formátu MS Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na
různých místech žádosti do jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis klíčové
aktivity a přehled nákladů klíčové aktivity a příloha k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT
apod.)
4. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu

Důvod

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík pro notebook

1.1.3.2.2.1

Notebook pro členy realizačního týmu

1.1.4.1

Monitoring tisku

Úvazky v osobních nákladech činí
0,93
(zaokrouhleno
na
2
desetinná čísla) a tomu musí
odpovídat
také
hodnota
uvedených zařízení pořizovaných
z přímých nákladů.
Úvazky v osobních nákladech činí
0,93
(zaokrouhleno
na
2
desetinná čísla) a tomu musí
odpovídat
také
hodnota
uvedených zařízení pořizovaných
z přímých nákladů.
Neodpovídá běžným cenám.

Kč
169,40

931,70

60 000,00

Kráceno NN

15 275,28

Kráceno PN

61101,10

Kráceno celkem

76 376,38

Informace o žádosti
Pořadové číslo

64.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002075

Žadatel

Centrum MARTIN o.p.s.

Název projektu

Profesionalizace a rozvoj organizace Centrum MARTIN o.p.s.

Požadovaná podpora (Kč)

3 173 668,75

Body z věcného hodnocení

75

97

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 013 735 Kč
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 159 933,75 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Z popisu aktivit vyplývá, že zapojení CS do aktivit bude minimální, převážnou část
realizace budou provádět externí experti a cílová skupina bude formou diskuzí pouze
seznamovaná s průběhem a výsledky tvorby strategií, analýz, dokumentů apod. Vzniká
tak riziko, že nedojde k předání znalostí a dovedností za strany expertů cílové skupině a
po skončení realizace nezůstane v organizaci potřebné know-how pro další činnost.
Smysl výzvy byl však jiný, zaměstnanci organizace se mají naučit samostatně za podpory
experta vykonávat činnosti/ vytvářet výstupy projektu v jednotlivých klíčových oblastech
(včetně strategických dokumentů a vnitřních směrnic) a adekvátně hodnotit svou činnost.
Adekvátně tomu upravte náplň práce experta a odborného garanta.
2. MI 6 00 00: Do popisu indikátoru jasně specifikujte, jaká konkrétní podpora a v jaké
hodinové dotaci bude dílčím osobám z CS poskytnuta.
3. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu
1.1.1.1.3

Koordinátor
úvazek
0,4,
pojištění

1.1.1.2.1

Expert
A
hod./týden,
pojištění

Důvod

-

Kč

CS,
vč.

Krácení úvazku na 0,2. Důvodem je popis činnosti
koordinátora, kde některé pracovní náplně spadají
do NN (organizace školení, výběr dodavatelů,
komunikace s experty apod.), není tedy možné
hradit z PN.

225 828,00

12
vč.

Zapojení experta je nevhodně zvolené, když
výraznou část práce bude odvádět bez zapojení
cílové skupiny a nepředá tak potřebné znalosti a
dovednosti do organizace. Rovněž není blíže
specifikována hodinová dotace dílčích aktivit v rámci
KA. Všechny dokumenty a procesy bude vytvářet
expert včetně analýz. S ohledem na uvedená
zjištění krácen úvazek na 1/2.

287 040,00

98

1.1.1.2.2

Expert
D
10hod./týden (3. - 17.
měsíc); vč. pojištění

Zapojení experta je nevhodně zvolené, když
výraznou část práce bude odvádět bez zapojení
cílové skupiny a nepředá tak potřebné znalosti a
dovednosti do organizace. Rovněž není blíže
specifikována hodinová dotace dílčích aktivit v rámci
KA. Všechny dokumenty a procesy bude vytvářet
expert včetně analýz. S ohledem na uvedená
zjištění krácen úvazek na 1/2.

149 500,00

1.1.1.3.1

Expert B

Zapojení experta je nevhodně zvolené, když
výraznou část práce bude odvádět bez zapojení
cílové skupiny a nepředá tak potřebné znalosti a
dovednosti do organizace. Rovněž není blíže
specifikována hodinová dotace dílčích aktivit v rámci
KA. Všechny dokumenty a procesy bude vytvářet
expert včetně analýz. S ohledem na uvedená
zjištění krácen úvazek na 1/2.

83 300,00

1.1.1.3.2

Expert C

Zapojení experta je nevhodně zvolené, když
výraznou část práce bude odvádět bez zapojení
cílové skupiny a nepředá tak potřebné znalosti a
dovednosti do organizace. Rovněž není blíže
specifikována hodinová dotace dílčích aktivit v rámci
KA. Všechny dokumenty a procesy bude vytvářet
expert včetně analýz. S ohledem na uvedená
zjištění krácen úvazek na 1/2.

43 350,00

1.1.2.1.1

Cesta členů RT do
SRN
(Akademie
Uberlingen) v úvodu
projektu - cestovné
(800km tam a zpět)

Položku krátit v plné výši, zahraniční cesty nejsou v
projektu dostatečně odůvodněny a nevyplývají z
auditu.

5 100,00

1.1.2.1.2

Cesta členů RT do
SRN (Wild&Weiblich)
v úvodu projektu cestovné 450km tam a
zpět)

Položku krátit v plné výši, zahraniční cesty nejsou v
projektu dostatečně odůvodněny a nevyplývají z
auditu.

2 870,00

1.1.2.1.3

Cesta členů RT do
SRN
(Akademie
Uberlingen) v úvodu
projektu - 1x nocleh +
stravné a kapesné

Položku krátit v plné výši, zahraniční cesty nejsou v
projektu dostatečně odůvodněny a nevyplývají z
auditu.

12 000,00

1.1.2.1.4

Cesta členů RT do
SRN (Wild&Weiblich)
v úvodu projektu stravné a kapesné

Položku krátit v plné výši, zahraniční cesty nejsou v
projektu dostatečně odůvodněny a nevyplývají z
auditu.

2 000,00

Kráceno NN

202 747,00

Kráceno PN

810 988,00

99

Kráceno celkem

1 013 735,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

65.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002018

Žadatel

Komunitní centrum Chánov

Název projektu

Rozvoj a profesionalizace

Požadovaná podpora (Kč)

2 174 182,50

Body z věcného hodnocení

75,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

Výsledek hlasování

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
196 980 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 977 202,50 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Do jednotlivých KA doplnit informaci o evaluaci dané KA.
2. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění (jiný než 6 00 00) na
nulu.
3. Doložit, že Vaše organizace nedisponuje dostatečnými prostory pro uspořádání školení.
V opačném případě bude položka krácena.
4. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Položka rozpočtu

Krácení
Důvod

Kč

1.1.1.1.1

Koordinátor CS (0,2 úvazek)

Většina aktivit realizována dodavatelsky,
kráceno na 0,15 úvazku

45 024,00

1.1.1.1.3

Expert KA 2 Financování,
fundraising (0,2 úvazek)

Nedostatečně zdůvodněný rozsah
činnosti, kráceno na 0,1 úvazku

112 560,00

Kráceno NN

39 396,00

Kráceno PN

157 584,00

Kráceno celkem

196 980,00

100

Informace o žádosti
Pořadové číslo

66.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002009

Žadatel

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.

Název projektu

P3 upgraduje

Požadovaná podpora (Kč)

1 601 902,50

Body z věcného hodnocení

74,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

Výsledek hlasování

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
44 420,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 557 482,50 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí
1. Do textu všech KA doplnit informaci o evaluaci dané KA.
2. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
3. Položku Kancelářský balík pro notebook MS OFFICE (1.1.3.2.3.1) přesunout do kapitoly
Neodpisovaný nehmotný majetek, položky Sluchátka s mikrofonem pro notebook (1.1.3.2.3.2)
a Mobilní telefon (1.1.3.2.3.3) přesunout do kapitoly Neodpisovaný hmotný majetek.
4. Navýšit indikátor 60000 ze 3 osob na 4 a upravit počet i v popisu indikátoru.
5. „Součástí závěrečné evaluace bude zapracování přenosu know-how ze zahraniční organizace
do organizace příjemce a zhodnocení pozitivního/negativního dopadu.“ Tuto větu vložte do
příslušné klíčové aktivity.
6. Přejmenujte KA 5 na „Kvalita služeb a produktů“.
7. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Položka rozpočtu
1.1.1.3.1

Facilitátor

Krácení
Důvod
Snížení počtu hodin dle údajů v
popisu RT na 32hod, tj. o 8 hod x
150Kč = 1200 Kč.

Kč
1 200,00

101

1.1.1.3.2

Evaluátor KA1

Snížení hodinové sazby dle
tabulky doporučených mezd na
243Kč/hod.

4 896,00

1.1.1.3.3

Evaluátor KA2

Snížení hodinové sazby dle
tabulky doporučených mezd na
243Kč/hod.

4 896,00

1.1.1.3.4

Evaluátor KA3

Snížení hodinové sazby dle
tabulky doporučených mezd na
243Kč/hod.

4 896,00

1.1.1.3.5

Evaluátor KA4

Snížení hodinové sazby dle
tabulky doporučených mezd na
243Kč/hod.

4 896,00

1.1.6.1.01

Mzdové náhrady ředitelka školení

Snížení denní sazby na limit
3xmin. mzda s rezervou pro
případné navýšení min. mzdy, tj.
počítáno
200Kč/hod,
krácení
176x12=2112Kč.

2 112,00

1.1.6.1.02

Mzdové náhrady školení

Snížení do limitu pro mzdové
příspěvky (viz předchozí bod).

1 440,00

1.1.6.1.03

Mzdové náhrady školení

Snížení do limitu pro mzdové
příspěvky (viz předchozí bod).

1 440,00

1.1.6.1.04

Mzdové náhrady školení

Snížení do limitu pro mzdové
příspěvky (viz předchozí bod).

1 440,00

1.1.6.1.05

Mzdové náhrady školení

Snížení do limitu pro mzdové
příspěvky (viz předchozí bod).

1 440,00

1.1.6.1.06

Mzdové náhrady
ředitelka

Snížení do limitu pro mzdové
příspěvky (viz předchozí bod).

880,00

1.1.6.1.07

Mzdové náhrady zahr. Cesta

Snížení do limitu pro mzdové
příspěvky (viz předchozí bod).

600,00

1.1.6.1.08

Mzdové náhrady zahr. Cesta

Snížení do limitu pro mzdové
příspěvky (viz předchozí bod).

600,00

1.1.6.1.09

Mzdové náhrady konzultace řed.

Snížení do limitu pro mzdové
příspěvky (viz předchozí bod).

2 640,00

1.1.6.1.10

Mzdové náhrady konzultace

Snížení do limitu pro mzdové
příspěvky (viz předchozí bod).

1 080,00

zahr.

cesta

102

1.1.6.1.11

Mzdové náhrady konzultace

Snížení do limitu pro mzdové
příspěvky (viz předchozí bod).

1 080,00

Kráceno NN

8 884,00

Kráceno PN

35 536,00

Celkem navrženo krátit:

44 420,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

67.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002052

Žadatel

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Název projektu

Optimalizace řízení Diakonie Západ

Požadovaná podpora (Kč)

2 541 880

Body z věcného hodnocení

73,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
743 087,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 798 793,00
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
2. Položky 1.1.4.1. a 1.1.4.2. rozklíčovat tak, aby bylo zřejmé, jaká je hodinová sazba experta.
V případě, že tato sazba překračuje Tabulku obvyklých cen a mezd, doložte vysvětlení nebo
snižte na požadovaný limit.
3. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění (jiný než 6 00 00) na
nulu (indikátor 80500).
4. Vypracovat popis klíčových aktivit v příloze žádosti do jednoho dokumentu ve formátu MS
Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na různých místech žádosti do
jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis a přehled nákladů klíčové aktivity a
příloha k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT apod.).
5. Krácení viz níže uvedená tabulka.
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Krácení

Položka rozpočtu

Důvod

Kč

1.1.1.1.2

Koordinátor cílových skupin

Snížení úvazku na 0,2, podle pracovní
náplně většina činností této pozice spadá
svou povahou do nepřímých nákladů.

289 440,00

1.1.1.1.3

Evaluátor

Zapojení evaluátora do projektu na 0,5
úvazku je nadhodnocené, v žádosti není
zdůvodněno takto rozsáhlé zapojení.
Krácení na 10% celkových nákladů
projektu.

279 049,60

1.1.3.2.2.1.

Dataprojektor

Snížení jednotkové ceny na úroveň
obvyklých cen, vyšší sazba není
zdůvodněna

12 900,00

1.1.3.2.2.2.

Notebook

Úvazky v osobních nákladech činí 0,91
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a
tomu musí odpovídat také hodnota
uvedených
zařízení
pořizovaných
z přímých nákladů.

13 080,00

Kráceno NN

148 617,40

Kráceno PN

594 469,60

Kráceno celkem

743 087,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

68.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001990

Žadatel

Diecézní charita Brno

Název projektu

SPOLEČNĚ a s NADHLEDEM – Kvalitní strategií k rozvoji Diecézní
charity Brno

Požadovaná podpora (Kč)

4 998 522,50

Body z věcného hodnocení

73,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
2 060 838,21 Kč
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování
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Maximální celkové způsobilé výdaje
2 937 684,29 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Vyjmout KA 03 Řízení projektu (obsahuje výhradně nepřímé náklady a není v souladu
s předepsanou strukturou klíčových aktivit dle výzvy).
2. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
3. Přesunou finanční prostředky z položek na fundraisery (1.1.1.1.01-12) ve výši trojnásobku
minimální mzdy (možno kalkulovat s rezervou na navýšení min. mzdy, tj. 200Kč/hod, dle
popisu v KA je odhadnuto zapojení 500hod/os.: účast na školeních, příprava, tvorba strat.
dokumentů) 500hod x 200Kč = 100.000Kč, do kapitoly 1.1.6.1 Mzdové příspěvky.
4. Položky 1.1.4.3, 1.1.4.5 a 1.1.4.6 rozklíčujte tak, aby bylo zřejmé, jaká je hodinová sazba
experta. V případě, že tato sazba překračuje Tabulku obvyklých cen a mezd, doložte
vysvětlení nebo snižte na požadovaný limit.
5. Vypracovat popis klíčových aktivit v příloze žádosti do jednoho dokumentu ve formátu MS
Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na různých místech žádosti do
jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis a přehled nákladů klíčové aktivity a
příloha k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT apod.).
6. Snížit hodnotu indikátoru 60000 o 5% a vytvořit tak rezervu pro možnou absenci účastníků
(nyní počítáno se 100% účastí 111 osob).
7. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu
OCH

Důvod

Kč

Fundraiser
0,25 úv

1.1.1.1.02

Fundraiser Služby Brno, 0,25
úv.

1.1.1.1.03

Fundraiser
0,25 úv.

OCH

Břeclav,

1.1.1.1.04

Fundraiser
0,25 úv.

OCH

Hodonín,

1.1.1.1.05

Fundraiser OCH Jihlava, 0,25
úv.

1.1.1.1.06

Fundraiser
0,25 úv.

Rajhrad,

117 776,00

1.1.1.1.07

Fundraiser OCH Tišnov, 0,25
úv.

117 776,00

1.1.1.1.08

Fundraiser OCH Třebíč, 0,25
úv.

117 776,00

1.1.1.1.09

Fundraiser
0,25 úv.

117 776,00

OCH

OCH

Blansko,

Tyto pozice nelze financovat z osobních nákladů,
nemohou být vzhledem ke své pracovní činnosti
a úloze v projektu členy realizačního týmu.
Jedná se o cílovou skupinu. Prostředky ve výši
podpory, která se daným zástupcům CS dostane
během projektu, budou převedeny do kapitoly
1.1.6.1 Mzdové příspěvky, a to ve výši
trojnásobku minimální mzdy (možno kalkulovat s
rezervou na navýšení min. mzdy), tj. 200Kč/hod,
dle popisu v KA je odhadnuto zapojení 500hod
(účast na školeních, příprava, tvorba strat.
dokumentů) x 200Kč = 100.000Kč. Krácení
117.776 Kč pro každou pozici.

1.1.1.1.01

Znojmo,

117 776,00

117 776,00

117 776,00

117 776,00

117 776,00
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1.1.1.1.10

Fundraiser OCH Žďár n. S.,
0,25 úv.

1.1.1.1.11

Vedoucí Odd. FR DCHB,
0,35 úv.

Tuto pozici nelze financovat z osobních nákladů,
vzhledem ke své pracovní náplni nemůže být
členem realizačního týmu. Jedná se o cílovou
skupinu. Prostředky ve výši podpory, která se
tomuto zástupci CS dostane během projektu,
budou převedeny do kapitoly 1.1.6.1. Mzdové
příspěvky, a to ve výši trojnásobku minimální
mzdy (možno kalkulovat s rezervou na navýšení
min. mzdy), tj. 200Kč/hod, dle popisu v KA je
odhadnuto
zapojení 500hod (účast na
školeních, příprava, tvorba strat. dokumentů) x
200Kč = 100.000Kč. Krácení 261.320Kč .

261 320,00

1.1.1.1.12

Fundraiser DCHB, 0,35 úv.

Tuto pozici nelze financovat z osobních nákladů,
vzhledem ke své pracovní náplni nemůže být
členem realizačního týmu. Jedná se o cílovou
skupinu. Prostředky ve výši podpory, která se
tomuto zástupci CS dostane během projektu,
budou převedeny do kapitoly 1.1.6.1. Mzdové
příspěvky, a to ve výši trojnásobku minimální
mzdy (možno kalkulovat s rezervou na navýšení
min. mzdy), tj. 200Kč/hod, dle popisu v KA je
odhadnuto
zapojení 500hod (účast na
školeních, příprava, tvorba strat. dokumentů) x
200Kč = 100.000Kč.

204 872,00

1.1.3.2.1.2

Software-Office
0,35 úv.)

Úvazky v osobních nákladech činí 0,40
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a tomu musí
odpovídat také hodnota uvedených zařízení
pořizovaných z přímých nákladů.

726,00

1.1.3.2.2.1

Notebook (2x 0,35 úv.)

2013

(2x

117 776,00

3 992,57

Kráceno NN

412 167,64

Kráceno PN

1 648 670,57

Kráceno celkem

2 060 838,21

Informace o žádosti
Pořadové číslo

69.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002107

Žadatel

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

Název projektu

A budeme ještě lepší!!

Požadovaná podpora (Kč)

1 434 125,00

Body z věcného hodnocení

73,75

Shrnutí projednání žádosti
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Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 434 125,00
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Do KA doplnit časové určení, resp. harmonogram realizace aktivit
2. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
3. Provést revizi hodnoty indikátoru 6 00 00 s vědomím pravidla o nebagatelní podpoře, tedy
identifikovatelná a doložitelná přímá podpora jednotlivých příslušníků cílové skupiny ve
výši minimálně 40 hodin, do popisu indikátoru jasně specifikujte, jaká konkrétní podpora a
v jaké hodinové dotaci bude dílčím osobám z CS poskytnuta.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

70.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001976

Žadatel

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Název projektu

Posílení kapacity NRZP ČR

Požadovaná podpora (Kč)

4 953 637,50

Body z věcného hodnocení

73,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 775 966,56 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování
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Maximální celkové způsobilé výdaje
3 177 670,94 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Do popisu jednotlivých klíčových aktivit doplnit informaci o evaluaci dané KA a vypustit
samostatnou KA Evaluace.
2. Vyčlenit z pozice 1.1.1.1.1 Expert KA 1-3 školitel a evaluátor J. Šopovová činnosti evaluátora
z toho důvodu, že není možné, aby expert hodnotil svojí vlastní práci. VK doporučuje, aby
expert vyškolil nějakého člena RT nebo CS v metodách evaluace a ten ji posléze realizoval.
Vytvořit v rozpočtu samostatnou položku Evaluátor a převést na ní prostředky ve výši
205 380,- (630hod * sazba 326Kč).
3. Náklady na Cestovné – zahraniční stáž (položky 1.1.2.1.1. Cestovné do Vídně – zahraniční
stáž, 1.1.2.1.2 Ubytování Vídeň – zahraniční stáž, 1.1.2.1.3 Diety – zahraniční stá) přesunout
do kapitoly 6 Přímá podpora. Nejedná se o cestu realizačního týmu, ale cílové skupiny.
4. Položku 1.1.4.1 Pilotní ověření PR kampaně po krácení rozklíčovat dle jednotlivých aktivit:
nová vizuální podoba NRZP, vytvoření a vytištění tiskových materiálů, natočení a odvysílání
reklamního spotu; a v rozpočtu rozdělit do samostatných položek v kap. 4 Nákup služeb.
5. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
6. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění (jiný než 6 00 00) na
nulu.
7. Do popisu indikátoru 60000 uvést rozsah zapojení jednotlivých osob/pracovních pozic včetně
počtů hodin.
8. Upozorňujeme, že cílová skupina projektu musí být v pracovně-právním vztahu s příjemcem
dotace
9. Vyjměte KA Lidské zdroje II. Tato aktivita nemá oporu v Resumé procesního auditu v dané
oblasti.
10. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Položka rozpočtu

Krácení
Kč

Důvod

1.1.1.1.1

Expertka KA1

Převedení prostředků na evaluátora
projektu ve výši 630hod*326 Kč =
205.380Kč na novou položku a snížení
úvazku
na
0,3
(zůstává
945hod*460Kč=434.700Kč).

619 920,00

1.1.1.2.1

Koordinátor CS

Úvazek 0,5 je nadhodnocený, snížení
na 0,3, tzn. z 1530 na 918 hodin,
krácení 612h*236

144 432,00

1.1.2.

Cestovné zahraničí

Z
auditu
nevyplynula
zahraniční stáže.

potřeba

21 480,00

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík pro CS

Nedostatečně
zdůvodněno,
ponechány náklady do výše úvazku
RT (1,35).

78 430,00

1.1.3.2.2.1

Notebook pro CS

Nedostatečně
zdůvodněno,
ponechány náklady do výše úvazku
RT (1,35).

168 245,00
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1.1.3.2.2.2

Tiskárna pro CS

Nedostatečně
zdůvodněno,
ponechány náklady do výše úvazku
RT (1,35).

38 266,25

1.1.4.1

Pilotní ověření PR kampaně

Krácení položky na 1/2, výše položky
není dostatečně zdůvodněna, zbývající
prostředky budou rozklíčovány.

350 000,00

Kráceno NN

355 193,31

Kráceno PN

1 420 773,25

Kráceno celkem

1 775 966,56

Informace o žádosti
Pořadové číslo

71.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002104

Žadatel

GLE, o.p.s.

Název projektu

Profesionalizace GLE, o.p.s.

Požadovaná podpora (Kč)

1 173 555,00

Body z věcného hodnocení

73,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
266 791 Kč
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
906 764,10 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
2. Položky 1.1.4.03, 1.1.4.04 a 1.1.4.05 rozklíčovat tak, aby bylo zřejmé, jaká je hodinová sazba
experta. V případě, že tato sazba překračuje Tabulku obvyklých cen a mezd, doložte
vysvětlení nebo snižte na požadovaný limit.
3. Položky 1.1.6.1.1, 1.1.6.1.2, 1.1.6.1.3 v kap. Mzdové příspěvky rozklíčovat dle počtu hodin
zapojení daných osob CS a kalkulovat dle max. sazby pro mzdové příspěvky (trojnásobek
minimální mzdy, tj. 176,1Kč/hod, v rozpočtu lze ponechat 200Kč/hod jako rezervu pro
navýšení min. mzdy).
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4. Z důvodu větší hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti projektu navýšit hodnotu indikátoru
60000 o 1 účastníka, tedy z 2 na 3.
5. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění (jiný než 6 00 00) na
nulu = indikátor 67101.
6. U položky 1.1.3.2.2.1 do pole „cena jednotky“ uvést jednotkovou cenu odpovídající 1 ks
notebooku a do pole „počet jednotek“ uvést 0,6.
7. Pozici 1.1.1.1.3 přesuňte částečně do mzdových příspěvků (implementace směrnic při
konzultacích s expertem se sazbou max. 200 Kč/hod), zbytek přesunout do nepřímých
nákladů.
8. MI 6 00 00: Do popisu indikátoru jasně specifikovat, jaká konkrétní podpora a v jaké hodinové
dotaci bude dílčím osobám z CS poskytnuta.
9. Krácení viz níže uvedená tabulka.
Položka rozpočtu

Navrhované krácení ŘO
důvod

Kč

1.1.1.1.3

Projektový manažer

V popisu pracovní náplně jsou
NN, dále je tento člověk i v CS

112912,80

1.1.4.04

Právník KA2

nehospodárný výdaj

20000,00

1.1.4.01

Expert z ČR KA 1

Není zdůvodněna vyšší
hodinová sazba experta,
krácení do limitu obvyklých
cen 556Kč/hod

43992,00

1.1.4.02

Odměna expert Madeleine
Wiliams KA 1

Není zdůvodněna vyšší
hodinová sazba experta,
krácení do limitu obvyklých
cen 556Kč/hod

29328,00

1.1.3.2.1.1

Licence Project Professional

Neopodstatněný výdaj pro 6
osob. Kráceno na 3 osoby.

7200,00

Celkem navrženo krátit PN:

213 432,80

Celkem navrženo krátit NN:

53 358,20

Celkem navrženo krátit:

266 791,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

72.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001931

Žadatel

Fosa, o.p.s.

Název projektu

Profesionalizace společnosti Fosa

Požadovaná podpora (Kč)

3 149 347,05

Body z věcného hodnocení

71,25
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
947 664,94 Kč
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 201 682,11 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Do jednotlivých KA doplnit informaci o evaluaci dané KA.
2. Položku 1.1.3.2.2.1 Obrazovka k PC, úhlopříčka 55 palců přejmenovat na Přenosný
dataprojektor a ponechat na ní 12 100 Kč.
3. U indikátoru 60000 zvýšit cílovou hodnotu na cca 75%, tj. 6 osob.
4. V položkách v osobních nákladech ponechat pouze názvy pozic (např. „odborný garant“).
5. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
6. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Položka rozpočtu

1.1.1.1.2

Expert FR 0,5 úvazku

1.1.1.1.3

Expert PR, 0,5 úvazku

1.1.1.2.1

Expert MKTG, 52 hodin/měs.

Navrhované krácení ŘO
důvod

Kč

U těchto pozic byl překročen doporučený
max. úvazek, což nebylo náležitě
zdůvodněno. Tyto pozice se navíc
částečně
podílejí
na
činnostech
souvisejících
s
náborem
nových
zaměstnanců (podílí se na vytvoření prac.
náplně a výběru), což není v souladu s
výzvou. Kráceny úvazky u daných pozic na
0,3.

193 564,80

Překročení maximálního doporučeného
úvazku není dostatečně zdůvodněno. Tato
pozice se rovněž částečně podílí na
činnostech souvisejících s náborem
nového zaměstnance (doplní prac. náplň
prac. FR), což není v souladu s výzvou.
Navrhuji tedy snížit úvazek u této pozice v
souladu
s
výzvou,
tj.
přepočet
doporučeného max. úvazku 0,3 na
hodinový úvazek činí 48h/měsíčně.

21 937,31

193 564,80
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1.1.3.2.1.1

Operační systém a software pro
RT *

Operační systém je již zahrnut v obvyklé
ceně PC. Kancelářský balík pro NNO je za
2420 Kč.

3 830,00

1.1.3.2.2.1

Obrazovka k PC, úhlopříčka 55
palců

Chybí dostatečné zdůvodnění nákupu další
obrazovky k PC, pro prezentaci nahradit
přenosný dataprojektor.

8 900,00

1.1.3.2.2.2 1.1.3.2.2.3

Pracovní
židle

Nedostatečně zdůvodněno,
projekt nezbytné

pro

8 900,00

1.1.4.01

Elektroinstalace
a
montáž
obrazovky
k PC s úhlopříčkou 55 palců

Vzhledem k navrhované úpravě v nákupu
PC obrazovky, je nutné krátit náklady na
její instalaci.

5 000,00

1.1.4.07

Nastavení a optimalizace PPC
(pay
per
click)
kampaní
(placených reklamních pozic v
internetových vyhledávačích)

Položka svým charakterem spadá do
nepřímých nákladů (optimalizace webu)

13 500,00

1.1.4.12

Poštovné
a
balné
marketingovou kampaň

Položka svým charakterem spadá
nepřímých nákladů

1 500,00

1.1.4.15

Tisk náborového letáku

stůl

a

kancelářská

pro

není

do

Jedná se o nehospodárný výdaj

1.1.4.15

Nehospodárný
zdarma

výdaj,

existuje

16 000,00
pořízení

120 000,00

1.1.4.20

Pronájem ploch pro City Lighty

Zkrácení doby pronájmu z 6 měsíců na 3
měsíce, neboť není náležitě odůvodněn
rozsah tohoto nástroje a jeho účinek
vzhledem k fin. náročnosti.

109 500,00

1.1.4.24

Facebooková inzerce

Jedná se o nehospodárný výdaj

60 000,00

1.1.6.1.1

Mzdový příspěvek 4 vedoucím
zaměstnancům za školení

Krácení do limitu maximální sazby pro
mzdové příspěvky (trojnásobek minimální
mzdy, tj. 176,10Kč, ponecháno 200Kč/hod
jako rezerva pro případné navýšení
minimální mzdy v průběhu projektu.
Kráceno 60,47*32.

1 935,04

Kráceno NN

189 532,99

Kráceno PN

758 131,95

Kráceno celkem

947 664,94

Informace o žádosti
Pořadové číslo

73.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001919

Žadatel

Fórum 50 %, o.p.s.

Název projektu

Profesionalizací k udržitelnosti

Požadovaná podpora (Kč)

2 592 311,50

Body z věcného hodnocení

71,25

Shrnutí projednání žádosti

112

Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
569 416,50 Kč
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 022 895 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění (jiný než 6 00 00) na
nulu.
2. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
3. Položku 1.1.3.2.1.1. PC sestava přesunout do části 1.1.3.2.2. Neodpisovaný hmotný majetek
4. Položku 1.1.4.01 doplnit tak, aby bylo zřejmé, jaká je hodinová sazba experta. V případě, že
tato sazba překračuje Tabulku obvyklých cen a mezd, doložte vysvětlení nebo snižte na
požadovaný limit.
5. Položky 1.1.4.15 a 1.1.4.16 rozklíčovat tak, aby bylo zřejmé, jak se došlo k požadované
částce.
6. Do KA 1 doplnit informaci, že Strategický plán organizace bude vytvořen na období 2017 2021.
7. Položku 1.1.1.1.1 přejmenovat na „Odborná garantka“.
8. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Položka rozpočtu

Krácení
Důvod

Kč

1.1.1.1.4

Expert/ka Fundraising

Kráceno na 0,2 z důvodu hospodárnosti
projektu (velikost cílové skupiny).

115 776,00

1.1.1.1.5

Expert/ka Marketing

Kráceno na 0,2 z důvodu hospodárnosti
projektu (velikost cílové skupiny).

106 128,00

1.1.3.2.1.1

PC sestava

2 662,00

1.1.3.2.1.2

Kancelářský balík - SW

Úvazky v osobních nákladech činí 1,0
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a
tomu musí odpovídat také hodnota
uvedených
zařízení
pořizovaných
z přímých nákladů.
Úvazky v osobních nákladech činí 1,0
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a
tomu musí odpovídat také hodnota
uvedených
zařízení
pořizovaných
z přímých nákladů.

484,00
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1.1.4.01

Služby hlavního experta
evaluace, konzultace

Není odůvodněno navýšení mzdy, není
jasné, jaká je hodinová dotace (žadatel
uvádí pouze počet dnů, při krácení se
předpokládá 8 h/den, kráceno na 556
Kč/hod.).

16 872,00

1.1.4.02

Služby hlavního experta facilitace
strategického
a
fundraisingového plánování

Není odůvodněno navýšení
kráceno na 556 Kč/hod.

mzdy,

20 600,00

1.1.4.03

Konzultace k marketingovému
plánu

Předmět služby je duplicitní k popsané
pracovní náplni v pozici realizačního týmu
Expert/ka Marketing 1.1.1.1.5.

38 720,00

1.1.4.04

Konzultace k byznys plánu

Předmět služby je duplicitní k popsané
pracovní náplni v pozici realizačního týmu
Expert/ka Fundraising 1.1.1.1.4.

38 720,00

1.1.4.05

Konzultace k fundraisingu

Předmět služby je duplicitní k popsané
pracovní náplni v pozici realizačního týmu
Expert/ka Fundraising 1.1.1.1.4.

19 360,00

1.1.4.06

Konzultace k analýze nadací v
USA

Předmět služby je duplicitní k popsané
pracovní náplni v pozici realizačního týmu
Expert/ka Fundraising 1.1.1.1.4.

14 520,00

1.1.4.07

Konzultace k personalistice

Krácení na 556 Kč/h.

16 480,00

1.1.4.08

Konzultace k finančnímu řízení

Krácení na 556 Kč/h.

16 480,00

1.1.4.15

Poplatky
za
využívání
marketingových nástrojů

Není dostatečně popsáno v žádosti.

43 560,00

1.1.6.1.1

Náhrada
mzdy
(finanční
manažer/ka organizace)

Krácení mzdových příspěvků do výše 200
Kč/h.

2 383,60

1.1.6.1.2

Náhrada mzdy (koordinátorka
dobrovolníků)
Náhrada
mzdy
(office
manažerka)

Krácení mzdových příspěvků do výše 200
Kč/h.
Krácení mzdových příspěvků do výše 200
Kč/h.

1 979,60

1.1.6.1.3

-

808,00

Krácení NN

113 883,30

Krácení PN

455 533,20

Krácení celkem

569 416,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

74.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001935

Žadatel

Občanské sdružení D.R.A.K.

Název projektu

Budování kapacit D.R.A.K.

Požadovaná podpora (Kč)

3 511 235,00

Body z věcného hodnocení

71,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

114

Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

Výsledek hlasování

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
246 820,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 264 415,00 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Do textu KA 1 k internímu workshopu doplnit text k aktivnímu zapojení zaměstnanců do
připomínkování aktualizovaného plánu včetně následného vypořádání těchto připomínek a
očekávané výstupy interního workshopu.
2. Texty KA aktualizovat v souladu s provedenými změnami žádosti na základě podmínek k
realizaci uložených výběrovou komisí.
3. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
4. Upozornění: Na základě popisů pracovních náplní realizačního týmu nelze vyloučit, že pozice
budou vykonávat i činnosti spadající do nepřímých nákladů, tyto náklady nelze v rámci
realizaci projektu nárokovat z přímých nákladů (příklad: koordinátor CS –vytipovává školení,
příp. je organizuje, odborný garant - dohlíží na realizaci všech aktivit a na evaluaci). Odstraňte
je z popisu realizačního týmu.
5. Vysvětlit kalkulaci položky 1.1.4.2 Nastavení systému individuálního plánu rozvoje – 15
osobodní x 3000 Kč - z hlediska hospodárnosti a potřebnosti (upozornění: vyhlašovatel výzvy
si vyhrazuje právo dodatečně tyto položky krátit v návaznosti na rozklíčování těchto nákladů.)
6. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění (jiný než 6 00 00) na
nulu.
7. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu

Důvod

Kč

1.1.1.2.1

Koordinátorka cílových skupin

Krácení úvazku z 0,3 na 0,2 vzhledem k
velikosti CS a činnostem v náplni práce,
spadajícím do nepřímých nákladů (koordinační
a organizační činnosti).

112 560,00

1.1.2.

Cestovné

Neopodstatněná
zahraniční
cesta,
nedostatečně zdůvodněno. Neefektivní výdaj.

11 300,00

1.1.4.3

Kouč (KA lidské
situační koučování)

Krácení jednotkové sazby z 3000 na 2000 Kč
na cenu v místě a čase obvyklou.

68000,00

zdroje),
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1.1.4.5

Konzultant
(manažerské
vedení,
metodické vedení)

Krácení jednotkové sazby 600 Kč na 556 Kč
/hod. dle tabulky doporučených mezd.

2200,00

1.1.6.1.1

Náhrada mzdy během školení

Způsobilým výdajem. Max. sazba na hodinu je
200 Kč.

88,00

1.1.6.1.2

Náhrada
mzdy
konzultací s experty

Max. sazba na hodinu je 200 Kč

3308,00

během

Kráceno NN

49 364,00

Kráceno PN

197 456,00

Kráceno celkem

246 820,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

75.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001972

Žadatel

"Občanské sdružení Baobab"

Název projektu

Budování kapacit a profesionalizace NNO Baobab

Požadovaná podpora (Kč)

1 469 950,00

Body z věcného hodnocení

71,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
458 865,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 011 085,00 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Texty KA aktualizovat v souladu s provedenými změnami žádosti na základě podmínek
k realizaci uložených výběrovou komisí.
2. Do jednotlivých KA doplnit informaci o evaluaci dané KA (v textu KA je pouze informace o
zřízení pozice evaluátora).
3. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
4. Do rozpočtu doplnit pro kapitoly 1.1.2 – 1.1.6 popisy jednotek (např. hodina, osoboden, kus
apod.) do sloupce „Měrná jednotka – individuální“, nebo případně „Měrná jednotka – číselník“
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5. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění (jiný než 6 00 00) na
nulu.
6. Doplnit do popisu indikátoru 6 00 00 k jednotlivým osobám počet hodin a způsob podpory.
7. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu
1.1.1.1.2.

Koordinátor projektu

1.1.4.1.

Externí
expert
strategické plánování

1.1.4.2

Externí
expert
fundraising

Důvod

Kč

Krácení úvazku z 0,5 na 0,25 vzhledem k
velikosti cílové skupiny (14 osob) a činnostem
v náplni práce, spadajícím do nepřímých
nákladů (plánování setkání, zápisy ze setkání,
komunikace s externími pracovníky).

191 620,00

na

Krácení jednotkové sazby z 2000 na 556
Kč/hod. dle tabulky doporučených mezd.

69 312,00

na

Krácení jednotkové sazby z 1500 na 556
Kč/hod. dle tabulky doporučených mezd.

37 760,00

1.1.4.3

Externí expert na marketing
a PR

Krácení jednotkové sazby z 1500 na 556
Kč/hod. dle tabulky doporučených mezd.

45 312,00

1.1.4.5

Externí
expert
organizační strukturu

Krácení jednotkové sazby z 1000 na 556
Kč/hod. dle tabulky doporučených mezd.

23 088,00

na

Kráceno NN

91 773,00

Kráceno PN

367 092,00

Kráceno celkem

458 865,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

76.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001987

Žadatel

Nadační fond J&T

Název projektu

Rozvoj kapacit Nadačního fondu J&T

Požadovaná podpora (Kč)

3 678 301,25

Body z věcného hodnocení

71,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 302 078,88 Kč.
Závěr
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Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu (Kč)

2 376 222,37 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Texty KA aktualizovat v souladu s provedenými změnami žádosti na základě podmínek
k realizaci uložených výběrovou komisí.
2. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
3. Upozornění: v popisu pozice Koordinátor cílové skupiny se vyskytují nepřímé náklady (např.
organizace školících aktivit, objednání kurzů, vedení evidence). Odstraňte je z popisu
realizačního týmu.
4. Krácení viz níže uvedená tabulka.
Krácení

Položka rozpočtu

Důvod

Kč

1.1.1.1.1

Koordinátor cílové skupiny

Snížení úvazku na z 0,4 na 0,2 vzhledem k
velikosti cílové skupiny (9 osob).

216 000,00

1.1.1.2.2

Expert - Evaluátor

Kráceno na mzdu obvyklou - 326Kč/hod

85 408,00

1.1.1.2.3

Expert
příprava
evaluačního nástroje

Časová dotace na experta se jeví
nadhodnocená, krácení o 440 hod. zkrácení přípravy na 24 hod. za měsíc při
zachování zapojení 22 měsíců.

184 800,00

1.1.1.2.4

Expert - organizační plán a
struktura,
nastavení
procesů

Časová dotace mírně nadhodnocena,
krácení o 48 hod. - zkrácení zapojení na 24
hod. za měsíc při zachování zapojení 6
měsíců.

22 176,00

1.1.1.3.2

Koordinátoři sběru dat

Jedná se o neefektivní výdaj.

100 000,00

1.1.3.2

Neinvestiční výdaje

2 516,80

1.1.4.1

Manažerská akademie

Úvazky v osobních nákladech činí 0,84
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a tomu
musí odpovídat také hodnota uvedených
zařízení pořizovaných z přímých nákladů.
Kurz je nadbytečný.

1.1.4.5

Vyladěná organizace

Kurz je nadbytečný.

8 300,00

1.1.4.6

Veřejné zakázky

Kurz je nadbytečný.

8 840,00

1.1.4.11

Komplexní
intervence

krizová

Počet snížen o 2 osoby.

80 000,00

1.1.4.16

Mediace
dlouhodobý
výcvik Asociace mediátorů
(cca 35K)

Počet snížen o 1 osobu.

35 000,00

1.1.4.17
1.1.4.18

Mentoring
Time management

Počet snížen o 1 osobu.
Neefektivní výdaj.

2 620,00
81 000,00

1.1.4.19

Stress management a work
life balance

Počet snížen o 1 osobu.

9 000,00

1.1.4.21

Manažer kvality

Počet snížen o 1 osobu.

16 000,00

1.1.4.22

Jak hodnotit kvalitu služby

Počet snížen o 1 osobu.

1 550,00

40 000,00
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1.1.6.1.1

Mzdové příspěvky CS

Kráceno v návaznosti na krácení kurzů,
kráceno z 2030 na 1075 člověkohodin.

168175,50

Kráceno NN

260 415,78

Kráceno PN

1 041 663,10

Kráceno celkem

1 302 078,88

Informace o žádosti
Pořadové číslo

77.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001835

Žadatel

Fokus Liberec

Název projektu

Profesionalizace vnitřního fungování organizace Fokus Liberec o.p.s.

Požadovaná podpora (Kč)

1 355 030,00

Body z věcného hodnocení

70,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

5 – odešla Markéta
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
250 000 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 105 030 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Vypracovat popis klíčových aktivit v popsaných v žádosti a příloze žádosti do jednoho
dokumentu ve formátu MS Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na
různých místech žádosti do jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis klíčové
aktivity a přehled nákladů klíčové aktivity a příloha k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT
apod.).
2. Aktualizovat texty klíčových aktivit v souladu s požadavky výběrové komise.
3. Položky 1.1.6.5.1 - 5 není jasná kalkulace, rozklíčovat kalkulaci položek (Upozornění:
vyhlašovatel výzvy si vyhrazuje právo dodatečně položky krátit v případě, že nebude
prokázána hospodárnost a vazba na ceny v místě a čase obvyklé), položky převést do
kapitoly 1.1.4 Nákup služeb
4. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění (jiný než 6 00 00) na
nulu
5. Revidovat nastavení indikátoru 6 00 00 v souladu s krácením (do indikátoru je započítáno 13
pracovníků sociálních služeb, kteří budou školeni v rámci KA 3 při zavádění nového systému
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evidence sociálních služeb, upravit popis hodnoty indikátoru v souladu s požadavky výběrové
komise
6. Do popisu indikátoru uvést, jakou podporu a v jakém rozsahu získají jednotlivé osoby a
započítat pouze ty, které přesáhnou podporu více než 40h.
7. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu
1.1.1.1.1
1.1.1.2.1

a

Kč

Důvod

Evaluátor a Expert na evaluaci

Dle přílohy č. 4 jsou do projektu zapojeni 2
evaluátoři (interní a expert na evaluaci),
celkové náklady na evaluaci činí 338304 Kč,
což je ca. 25 % celkových způsobilých
nákladů, nadhodnoceno, krácení mzdových
prostředků na evaluaci na ca. 10 %
celkových způsobilých nákladů, konkrétní
vyčíslení krácení na jednotlivých položkách
je ponecháno na žadateli.

200 000,00

Kráceno NN

50 000,00

Kráceno PN

200 000,00

Kráceno celkem

250 000,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

78.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001912

Žadatel

Slovo 21, z. s.

Název projektu

Budování kapacit a profesionalizace Slovo 21

Požadovaná podpora (Kč)

1 471 750,00

Body z věcného hodnocení

70,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

5
Pro

Proti

5

0

Zdrželo se

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
324 925,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování
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Maximální celkové způsobilé výdaje
1 146 825,00 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Vypracovat popis klíčových aktivit v popsaných v žádosti a příloze žádosti do jednoho
dokumentu ve formátu MS Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na
různých místech žádosti do jednoho dokumentu, především se jedná o pole popis klíčové
aktivity a přehled nákladů klíčové aktivity a příloha k harmonogramu a klíčovým aktivitám, RT
apod.) Do textů klíčových aktivit zapracovat informace ke vzdělávacím aktivitám.
2. Doplnit popis KA č. 5 Fundraising o časový rozvrh (hodinovou dotaci) a obsah konzultací s
expertem.
3. Doplnit popis KA č. 6 Marketing a PR o časový rozvrh (hodinovou dotaci) a obsah konzultací s
expertem.
4. Aktualizovat texty klíčových aktivit v souladu s podmínkami realizace výběrové komise.
5. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
6. Položky 1.1.4.1 - 3 rozklíčovat tak, aby bylo zřejmé, jaká je hodinová sazba experta.
V případě, že tato sazba překračuje Tabulku obvyklých cen a mezd, doložte vysvětlení nebo
snižte na požadovaný limit 556 Kč /hod. (Upozornění: vyhlašovatel výzvy si vyhrazuje právo
dodatečného krácení v případě, že nebude prokázána hospodárnost těchto položek a vazba
na ceny v místě a čase obvyklé.)
7. Položku 1.1.4.3 Grafik rozklíčovat tak, aby bylo zřejmé, jaká je hodinová sazba (Upozornění:
vyhlašovatel výzvy si vyhrazuje právo dodatečného krácení v případě, že nebude prokázána
hospodárnost těchto položek a vazba na ceny v místě a čase obvyklé.)
8. Krácení viz níže uvedená tabulka.
Krácení

Položka rozpočtu

Důvod

Kč

1.1.1.1.1

Koordinátor cílové skupiny

Pozice působí pouze v KA3, KA3 bude
realizována po dobu 21 měsíců, snížení počtu
jednotek na 21 a snížení úvazku na 0,2 s
ohledem na velikost CS (10 osob).

187 680,00

1.1.4.7

Expert fundraising

Neodůvodněna výše hodinové odměny 1000,- Kč
- snížení na výši obvyklou 556,-Kč.

17 760,00

1.1.3.2.1.

Neodpisovaný nehmotný
majetek

Nedostatečný popis a odůvodnění, nedostatečná
opora v doporučení (resumé auditu)

25 000,00

1.1.4.3

Vzdělávací kurzy /školení

Krácení kurzu MS Word a Photoshop,
neodůvodněný náklad, nevychází z výsledku
auditu.

29 500,00

Kráceno NN

64 985,00

Kráceno PN

259 940,00

Kráceno celkem

324 925,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

79.
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Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001995

Žadatel

Integrační centrum Praha o.p.s.

Název projektu

Profesionalizace ICP v oblasti strategického plánování, lidských zdrojů,
PR a hodnocení služeb

Požadovaná podpora (Kč)

1 305 340,00

Body z věcného hodnocení

70,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

Výsledek hlasování

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
273 360,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 031 980,00
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Doplnit počty účastníků (tj. CS) v jednotlivých KA,
2. Do KA 1 doplnit realizaci konzultací se Správní radou během tvorby strategického plánu
3. Do KA 2 doplnit informaci, že obsahem strategického materiálu v oblasti lidských zdrojů budou
i opatření zaměřená na řešení problémů v komunikaci v rámci organizace vč. vyhodnocování
jejich úspěšnosti; dále uvést, že součástí materiálu budou konkrétní postupy a procesy
v oblasti lidských zdrojů
4. Do KA 3 doplnit informaci, že součástí výstupů bude plán a metodika prezentace služeb
5. Do KA 4 doplnit informaci, kteří zaměstnanci (pozice, včetně kvantifikace počtu) se budou
účastnit této KA
6. Do Evaluace doplnit kritéria evaluace jednotlivých KA, u KA 2-4 doplnit konkrétní způsoby
evaluace
7. U strategického plánu doplnit informaci, že jde o 5 letý plán
8. Položku 1.1.4.4 rozklíčovat tak, aby bylo zřejmé, jak se k hodnotě 60 000 Kč dospělo
9. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Položka rozpočtu
1.1.1.1.1

Koordinátor cílových skupin
(0,5 úvazku)

Krácení
Důvod
Snížit úvazek na 0,2 vzhledem k počtu CS a
činnostem spadajícím do nepřímých nákladů.

Kč
218 688,00

Kráceno NN

54 672,00

Kráceno PN

218 688,00

Kráceno celkem

273 360,00
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

80.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001888

Žadatel

Romodrom

Název projektu

Romodrom roste

Požadovaná podpora (Kč)

3 435 255,00

Body z věcného hodnocení

70,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

Výsledek hlasování

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
888 274,50 Kč
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 546 980,50 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. uvést do souladu výši úvazku Koordinátora CS uvedenou v rozpočtu (uvedeno 0,3) a příloze
žádosti Realizační tým (zde uvedeno 0,5) – celkovou výši úvazku sjednotit na 0,3
2. Krácení viz níže uvedená tabulka.
3.
Krácení

Položka rozpočtu

Důvod

Kč

1.1.1.1.4

Externí expert na evaluaci

Kráceno na 10 % přímých nákladů dotace.

644 619,60

1.1.4.1

Pronájem prostor

Tato položka není dostatečně zdůvodněna,
navíc je velmi neefektivní pronajímat
prostory na školení pro 1 účastníka, lze
realizovat v prostorách žadatele

66 000,00

Kráceno NN

177 654,90

Kráceno PN

710 619,60

Kráceno celkem

888 274,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

81.
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Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002095

Žadatel

Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj

Název projektu

Profesionalizace Centra sociálních inovací

Požadovaná podpora (Kč)

1 878 500,00

Body z věcného hodnocení

70,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

Výsledek hlasování

/

5
Pro

Proti

5

0

Zdrželo se

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
385 000,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 493 500,00
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Specifikovat výstupy KA (např. co bude výstupem zahraniční cesty, co konkrétně bude
obsahem přenesené inovace ze zahraničí, kdo zajistí překlady, co bude výstupem
vzdělávacích akcí, zda budou využity certifikované kurzy) a doplnit je do textu
relevantních klíčových aktivit.
2. Doplnit jasné zdůvodnění potřebnosti zahraniční metody (čím je ojedinělá, proč nelze
využít metody již v ČR využívané, jak je podstatná pro zlepšení situace v NNO a potažmo
i klientů).
3. V rámci KA2 budou realizovány kurzy částečně i zaměřené na problematiku financování a
dotací z EU, což plně nekoresponduje s cílem zvýšit vícezdrojové financování (dosud
většina zdrojů právě z dotací), a zároveň není v souladu s OPZ.
4. Konkretizovat evaluaci každé KA (jakým způsobem bude provedena atd.).
5. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění (jiný než 6 00 00) na
nulu.
6. Přesun finančních prostředků z položek 1.1.2.1.1 (39 000 Kč) a 1.1.2.1.2 (30 000 Kč) do
nově vytvořených položek v rámci kapitoly 1.1.6 Přímá podpora cílové skupiny.
7. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Položka rozpočtu
1.1.2.1.1 - 2 a
1.1.6.2

Zahr. stáž - realizační
tým (ubytování)

Krácení
Důvod
Uznatelným nákladem je výjezd pouze 3
osob.

Kč
98 000,00

Zahr. stáž - realizační
tým (doprava)
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1.1.1.2.1

Koordinátor
úvazku)

CS

(0,3

Krácení na úvazek 0,1 s ohledem na
počet podpořených osob (7) a náplň
práce

210 000,00

Kráceno NN

77 000,00

Kráceno PN

308 000,00

Kráceno celkem

385 000,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

82.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001787

Žadatel

Denní centrum Barevný svět, o.p.s.

Název projektu

Profesionalizace Denního centra Barevný svět, o.p.s.

Požadovaná podpora (Kč)

3 865 860,00

Body z věcného hodnocení

70,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 004 061,25 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 861 798,75 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Doplnit dílčí časové dotace u všech KA.
2. Uvést do souladu délku zapojení u 4 expertů (expert financování, fundraising; expert lidské
zdroje; expert marketing a PR, expert kvalita služeb/produktů) uvedenou v žádosti s popisem
přílohy Popis realizačního týmu.
3. Doplnit konkrétnější informace k evaluacím KA (počet dílčích evaluačních zpráv, rozsah
evaluačních zpráv, obsah/rozsah/čas/četnost metod a technik evaluace, kritéria
vyhodnocování aj.)
4. Ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů realizačního týmu
pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
5. Doplnit popis hodnoty u indikátoru 60000, aby bylo zřejmé, které podpory budou u jednotlivých
pracovníků započítávány. Pokud nelze nebagatelní podporu naplnit u všech 18 zaměstnanců,
snižte hodnotu indikátoru z 18 na odpovídající počet osob, u kterých lze překročení bagatelní
podpory spolehlivě prokázat.
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6. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu

Důvod

Kč

1.1.1.1.2-6

Evaluátoři

Vzhledem k zapojení do projektu kráceno na
0,2 úvazku, rozdělení do jednotlivých pozic
necháváme na žadateli.

252 000,00

1.1.1.1.07

Expert na strategický plán

Vzhledem k zapojení do projektu kráceno na
0,2 úvazku.

60 000,00

1.1.1.1.08

Expert
na
fundraising

Vzhledem k zapojení do projektu kráceno na
0,2 úvazku.

108 000,00

1.1.1.1.09.

Expert na Lidské zdroje

Vzhledem k zapojení do projektu kráceno na
0,2 úvazku.

108 000,00

1.1.1.1.10.

Expert na Marketing a PR

Vzhledem k zapojení do projektu kráceno na
0,2 úvazku.

108 000,00

1.1.1.1.11.

Expert
na
služeb/produktů

Vzhledem k zapojení do projektu kráceno na
0,2 úvazku.

108 000,00

1.1.1.3.1-5

Interní lektor

Není podporováno výzvou

9 270,00

1.1.3.2.1.1.

Kancelářský balík

726,00

1.1.3.2.2.2.

Stacionární dataprojektor

Úvazky v osobních nákladech činí 1,70
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a tomu
musí odpovídat také hodnota uvedených
zařízení pořizovaných z přímých nákladů.
Nákup
daného
typu
vybavení
není
dostatečně zdůvodněn, dostatečné funkce
pro práce v projektu má též přenosný
kompaktní dataprojektor (12.100 Kč)

1.1.3.2.2.4

Notebook

3 993,00

1.1.1.2.1

Facilitátor

Úvazky v osobních nákladech činí 1,70
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a tomu
musí odpovídat také hodnota uvedených
zařízení pořizovaných z přímých nákladů.
Náplň práce spadá do nepřímých nákladů

financování,

Kvalitu

16 940,00

28 320,00

Kráceno NN

200 812,25

Kráceno PN

803 249,00

Kráceno celkem

1 004 061,25

Informace o žádosti
Pořadové číslo

83.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001945

Žadatel

Farní charita Praha 4 - Chodov

Název projektu

Rekonstrukce infrastruktury Farní charity Praha 4 - Chodov

Požadovaná podpora (Kč)

4 559 982,50

Body z věcného hodnocení

70,00

Shrnutí projednání žádosti
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Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

Výsledek hlasování

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 646 772,75 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 913 209,75 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Specifikovat nastavení evaluace u všech KA
2. Sjednotit název KA 1 (harmonogram a žádost)
3. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění (jiný než 6 00 00) na
nulu.
4. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
5. Doplnit výši úvazku pro pozici evaluátora projektu (1.1.1.1.10), která by měla odpovídat
maximálně 0,2 výši úvazku. Pokud je úvazek vyšší než 0,2, je nutné tuto položku zkrátit.
6. Rozklíčovat položky 1.1.4.04 - 06 tak, aby byla poznat hodinová sazba jednotlivých
konzultantů, počet hodin a počet konzultantů, kteří budou do projektu zapojeni.
7. Položky 1.1.1.1.05, 1.1.1.1.06, 1.1.1.1.08 a 1.1.1.1.12 přesunout do položky 1.1.6.1 Mzdové
příspěvky, vytvořit tedy nové položky 1.1.6.1.1, 1.1.6.1.2, 1.1.6.1.3 1.1.6.1.4 ave stejné
finanční výši bez krácení.
8. Položku 1.1.1.1.09 a 1.1.1.1.11 přesunout do položky 1.1.6.1 Mzdové příspěvky, vytvořit tedy
novou položku 1.1.6.1.4, částku kraťte dle tabulky krácení.
9. Položku 1.1.1.1.11 přesunout do položky 1.1.6.1 Mzdové příspěvky, vytvořit tedy novou
položku 1.1.6.1.5, částku zkrátit dle tabulky krácení.
10. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu

Důvod

1.1.1.1.0.1

Koordinátor
asistentka

projektu

1.1.1.03.

Sociální
pracovníci
odborný asistent

Kč

-

Náplně práce spadají do NN.

578 880,00

-

Pozice jsou neefektivní a školení má dělat
expert.

101 080,00

1.1.1.04

Vedoucí zdravotní sestraodborný asistent

Pozice jsou neefektivní a školení má dělat
expert.

54 530,00

1.1.1.1.05

Pečovatelky (19 osob) CS

Přesunout do přímé podpory

0,00
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1.1.1.1.06

Zdravotní sestry (6 osob)
CS

Přesunout do přímé podpory

0,00

1.1.1.1.07

Účetní/personalistka
odb. asistent

Pozice jsou neefektivní a školení má dělat
expert..

18 300,00

1.1.1.1.08

Sociální pracovníci CS

Přesunout do přímé podpory.

0,00

1.1.1.1.09

Vedoucí zdrav. Sestra CS

Přesunout do přímé podpory, krátit o 5
Kč/hod

605,00

1.1.1.1.10

Ředitelka - evaluátor

Vzhledem ke krácení projektu kráceno na 0,2
úvazku z max. částky 52 126 Kč, tj. 24 x
10425,2.

200 035,20

1.1.1.1.11

Ředitelka CS

Přesunout do přímé podpory, krátit o 30
Kč/hod.

14 430,00

1.1.1.1.12

Účetní/personalistka CS

Přesunout do přímé podpory

0

1.1.3.2.2.5

Tablet

Není zdůvodněno.

24 200,00

1.1.3.2.3.1

Kancelářské potřeby

Nepřímý náklad.

48 000,00

1.1.4.01

Telekomunikační služby

Nepřímý náklad.

60 000,00

1.1.4.02

Internet

Nepřímý náklad.

12 000,00

1.1.4.03

Nájemné

Nepřímý náklad.

72 000,00

1.1.4.07

Školení BMA

Není dostatečně vysvětlen důvod školení s
ohledem na požadovanou částku (kráceno
ze 137 940 na 60 000 Kč).

77 940,00

1.1.3.2.1.1

Microsoft Word software

1 452,00

1.1.3.2.2.1

Notebook vč. operačního
systému

1.1.3.2.2.3

Projekční plátno

Úvazky v osobních nákladech činí 0,40
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a tomu
musí odpovídat také hodnota uvedených
zařízení pořizovaných z přímých nákladů.
Úvazky v osobních nákladech činí 0,40
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a tomu
musí odpovídat také hodnota uvedených
zařízení pořizovaných z přímých nákladů.
Není odůvodněno v popisu projektu (popisu
KA).

1.1.3.2.2.2

Dataprojektor

Není odůvodněno v popisu projektu (popisu
KA).

29 040,00

-

21 296,00

3 630,00

Kráceno NN

329 354,55

Kráceno PN

1 317 418,20

Kráceno celkem

1 646 772,75

Informace o žádosti
Pořadové číslo

84.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002114

Žadatel

Sdružení maminek Sluníčko o.s.

Název projektu

Budování kapacity a profesionalizace CPR Sluníčko

Požadovaná podpora (Kč)

1 210 938,54
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Body z věcného hodnocení

70,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

Výsledek hlasování

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
332 371,03 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
878 567,51 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Doplnit popis práce realizačního týmu a požadavků na experty (praxe min. 3 roky, atd.) do
kapitoly žádosti „Realizační tým“
2. Specifikovat nastavení evaluací u všech KA
3. Snížit hodnotu indikátoru 60000 na 11 a specifikovat, že podpořené osoby dosáhnout
bagatelní podpory (tj. jaké činnosti a v jaké délce absolvují).
4. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
5. Osobní náklady v položkách 1.1.1.1.3-5 Klíčové osoby představují nárok pouze na Mzdové
příspěvky, neboť se jedná o cílovou skupinu, nikoliv o členy realizačního týmu – přesunout
tyto položky do nově vytvořených položek v rámci kapitoly 1.1.6. Přímá podpora a případně
snížit (max. povolená výše je 200/hod a pouze v případě, že se osoba účastní školení).
6. Položku 1.1.4.16 je nutné rozklíčovat tak, aby bylo zřejmé, jak se dospělo k výsledné částce.
Zároveň je nutné v žádosti specifikovat klíčové osoby, které se výjezdního zasedání zúčastní.
7. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Položka rozpočtu

Krácení
Důvod

Kč

1.1.1.1.1

Koordinátor cílových skupin

Krácení na úvazek 0,3 s ohledem na počet
zaměstnanců, tj. výdaj v této výši je
nehospodárný.

54 000,00

1.1.4.01

Experti - 1. Strategie - SANEK Tvorba strategického plánu

Nehospodárný výdaj, překročení obvyklé
mzdy (556 Kč), bez zdůvodnění.

37 312,32

1.1.4.02

Experti - 2. Financování - SANEK Tvorba fundraisingového plánu,
definice rizik

Nehospodárný výdaj, překročení obvyklé
mzdy (556 Kč), bez zdůvodnění

10 656,00
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1.1.4.04

Experti - 1. Strategie - Řešení střetu
zájmu, konzultace k transformaci
organizace

Nehospodárný výdaj, překročení obvyklé
mzdy, bez zdůvodnění.

17 760,00

1.1.4.05

Experti - 3. Lidské zdroje - SANEK
- Revize hodnotícího systému

Nehospodárný výdaj, překročení obvyklé
mzdy, bez zdůvodnění.

30 312,00

1.1.4.07

Experti - 3. Lidské zdroje - SANEK
- Vytvoření a impl. systému
vzdělávání a rozvoje

Nehospodárný výdaj, překročení obvyklé
mzdy, bez zdůvodnění.

27 208,00

1.1.4.09

Experti - 4. Marketing - SANEK Vytvoření PR plánu

Nehospodárný výdaj, překročení obvyklé
mzdy, bez zdůvodnění.

26 112,00

1.1.4.11

Experti - 4. Marketing - SANEK Nastavení marketingu v organizaci

Nehospodárný výdaj, překročení obvyklé
mzdy, bez zdůvodnění.

18 848,34

1.1.4.13

Experti - 5. Kvalita služeb - SANEK
- Nastavení měření dopadu činnosti

Nehospodárný výdaj, překročení obvyklé
mzdy, bez zdůvodnění.

22 856,16

1.1.4.17

Evaluace - Expert na evaluaci (6
hod./měs., celkem 20 měsíců)

Nehospodárný výdaj, překročení obvyklé
mzdy, bez zdůvodnění.

17 280,00

1.1.4.18

Experti - 1. Strategie
organizační struktury

Nehospodárný výdaj, překročení obvyklé
mzdy, bez zdůvodnění.

3 552,00

-

Audit

Kráceno NN

66 474,21

Kráceno PN

265 896,82

Kráceno celkem

332 371,03

Informace o žádosti
Pořadové číslo

85.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001834

Žadatel

Sdružení D, z.ú.

Název projektu

Profesionalizace a evaluace dopadu sociální prevence Sdružení D

Požadovaná podpora (Kč)

3 595 665,00

Body z věcného hodnocení

69,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
892 426,25 Kč
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování
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Maximální celkové způsobilé výdaje
2 703 238,75 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1. Do KA 1 doplnit informaci, že Strategický plán organizace bude vytvořen na období 2017 2021.
2. Do KA 2 - KA 5 doplnit časové určení, resp. harmonogram realizace aktivit.
3. Do jednotlivých KA doplnit informaci o evaluaci dané KA.
4. Nastavit cílové hodnoty u indikátorů, které nejsou povinné k naplnění (jiný než 6 00 00) na
nulu.
5. V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
6. Položku 1.1.4.1 rozklíčovat tak, aby bylo zřejmé, jak byla částka stanovena.
7. Krácení viz níže uvedená tabulka.

Krácení

Položka rozpočtu

Důvod

Kč

1.1.1.1.5

Koordinátor cílových skupin

Rozsah pracovního úvazku je nadhodnocený,
kráceno na 0,1 (vyskytují se NN) úvazku.

268 608,00

1.1.1.1.6

Evaluátor

Rozsah pracovního úvazku Evaluátora (0,4) je
nadhodnocený, mimo jiné i z důvodu
nedostatku podrobných informací o rozsahu,
metodách a časové náročnosti evaluace
projektu. Uvedenou pracovní náplň lze
realizovat i v nižším úvazku. Kráceno na 0,2.

156 600,00

1.1.6.1.2

Refundace mezd za dobu
na zahraniční stáži

Snížení položky na polovinu, na získání
zkušeností postačí účast 3 osob na zahraniční
stáži a pouze na týden.

36 450,00

1.1.6.2.2

Ubytování na výjezdu SP
organizace

Vyřazení celé položky, výjezd není nijak
zdůvodněn a k dosažení cílů projektu není
nezbytný.

27 000,00

1.1.6.2.4

Cestovné na výjezd SP

Vyřazení celé položky, výjezd není nijak
zdůvodněn a k dosažení cílů projektu není
nezbytný.

2 000,00

1.1.6.2.5

Letenka zahraniční
(zpáteční)

Snížení položky na polovinu, na získání
zkušeností postačí účast 1/2 osob na
zahraniční stáži.

22 000,00

1.1.6.2.6

Ubytování zahraniční stáž

Snížení položky na polovinu, na získání
zkušeností postačí účast 1/2 osob na
zahraniční stáži.

78 000,00

1.1.6.5.1

Stravné
a
kapesné
zahraniční stud. stáž

Snížení položky na polovinu, na získání
zkušeností postačí účast 4 osob na zahraniční
stáži. Účast až 8 členů CS není v žádosti nijak
zdůvodněna.

101 140,00

1.1.3.2.2.1

PC/Notebook

Úvazky v osobních nákladech činí 1,70
(zaokrouhleno na 2 desetinná čísla) a tomu
musí odpovídat také hodnota uvedených

3 993,00

stáž
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zařízení pořizovaných z přímých nákladů.
1.1.3.2.2.2

Stůl pracovní kancelářský

Nezdůvodněný náklad.

13 310,00

1.1.3.2.2.3

Židle otočná kancelářská

Nezdůvodněný náklad.

4 840,00

Kráceno NN

178 485,25

Kráceno PN

713 941,00

Kráceno celkem

892 426,25

Informace o žádosti
Pořadové číslo

86.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001859

Žadatel

Dotek o.p.s.

Název projektu

Procesní řízení společnosti Dotek o.p.s.

Požadovaná podpora (Kč)

3 881 750,00

Body z věcného hodnocení

69,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

Výsledek hlasování

/

6
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 593 000 Kč
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 288 750 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1.

2.
3.
4.
5.

Vypracovat popis klíčových aktivit v popsaných v žádosti a příloze žádosti do jednoho
dokumentu ve formátu MS Word (tj. sloučit informace ke klíčovým aktivitám uvedené na
různých místech žádosti do jednoho dokumentu (především se jedná o pole popis klíčové
aktivity a přehled nákladů klíčové aktivity a přílohy Evaluace projektu tj. Do jednotlivých KA
doplnit informaci o evaluaci dané KA.).
V rozpočtu ve sloupci „Měrná jednotka – individuální“ doplnit schválené úvazky členů
realizačního týmu pro pozice v kapitole rozpočtu 1.1.1.1 Pracovní smlouvy.
Do přílohy Realizační tým projektu, doplňte popis činnosti garanta projektu.
Upozorňujeme, že podpora, která může být započítána do indikátoru, musí být doložena
prezenčními listinami a mít formu školení (s experty nebo kurz).
Krácení dle níže uvedené tabulky

Položka rozpočtu

Krácení
Důvod

Kč
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1.1.1.2.1

Žadatel doložil ve zvláštní příloze
popis pracovních pozic včetně
uvedení popisu jejich pracovních
činností. Nicméně, vzhledem k
jejich plánované intenzitě zapojení,
Expert na strategické velikosti organizace, jejich externí
plánování
povaze působení a deklarovanému
harmonogramu, jsou i tak jejich
úvazky (resp. počty hodin) k daným
tématům nedostatečně popsané. Z
těchto důvodů navrhuji krácení u
položky na 600 hodin

1.1.1.2.2

Marketingový expert

Ze stejného důvodu jako u položky
1.1.1.2.1kráceno na 400 hodin

182 700,00

1.1.1.2.3

Expert pro kvalitu

Ze stejného důvodu jako u položky
1.1.1.2.1 kráceno na 600 hodin

274 500,00

1.1.1.2.4

Expert pro HR

Ze stejného důvodu jako u položky
1.1.1.2.1 kráceno na 400 hodin

182 700,00

1.1.1.2.5

Expert pro legislativu

Ze stejného důvodu jako u položky
1.1.1.2.1 kráceno na 200 hodin

91 350,00

Služby experta IT

Požadavek více jak 1200 hodin po
500 Kč je zcela nepřiměřený. Jde
sice o systém na míru žadatele, ale
rozhodně dnes na trhu existují
vhodné SW produkty, které je
možné upravit dle požadavků
žadatele, a to za mnohem menší
náklady. Částka bude snížena na
200.000 Kč a doporučujeme systém
nakoupit jako kompletní službu na
klíč, a to včetně proškolení
zaměstnanců (což je zcela běžný
standard), na které žadatel plánoval
dalších 45.000 Kč (položka
rozpočtu č. 1.1.4.3).

405 000,00

1.1.4.2

Kráceno PN

138 150,00

1 274 400,00

Kráceno NN

318 600,00

Kráceno celkem

1 593 000,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

87.

Registrační číslo

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002050

Žadatel

NOVIDA, o.p.s.

Název projektu

Budování kapacit a profesionalizace o.p.s. Novida

Požadovaná podpora (Kč)

2 840 850,10

Body z věcného hodnocení

69,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
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Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
170 413 Kč
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 670 437,10 Kč
projektu (Kč)

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí:
1.
2.
3.

Položka 1.1.4.5 spadá vzhledem k výši ceny do investic. Vytvořte novou položku
1.1.3.1.1.1 a přesuňte sem celou částku.
Rozklíčujte položku 1.1.4.4. Externí vzdělávací kurzy – v samostatném dokumentu popište,
jaké osoby budou podpořeny jakým kurzem (alespoň tematicky) a jeho časový rozsah.
Krácení dle níže uvedené tabulky
Navrhované krácení
Položka rozpočtu
důvod

Kč

1.1.1.2.3

Koordinátor cílových skupin

Krátit na 0,3 vzhledem
počtu osob v cílové
skupině.

1.1.3.2.2.1

Notebook

Kráceno na 0,92 úvazku
vzhledem k ůvazkům
realizačního týmu

1 064,80

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík k notebooku

Kráceno na 0,92 úvazku
vzhledem k ůvazkům
realizačního týmu

193,60

135 072,00

Kráceno PN:

136 330,40

Kráceno NN:

34 082,60

Kráceno celkem

170 413,00

V. Přehled projektů doporučených k financování:

Č.

Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

Max. celkové
způsobilé výdaje
projektu (Kč)
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2 341 693,70 Kč

1.

3
CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_031/0001806
.

2.

4
CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002106
.

Rozvoj organizace POHODA

POHODA - Společnost pro
normální život lidí
postižených o.p.s.

3.

5
CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_031/0001761
.

Profesionalizujeme Klub K2

Klub K2, o.p.s.

4.

6
CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001791
.

VOL PROGRESS

VOLONTÉ CZECH, o.p.s.

5.

7
CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002061
.

Najít směr

Český institut biosyntézy,
z.s.

6.

8
CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_031/0002066
.

Profesionální CEDR

CEDR – komunitní spolek

7.

9
CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001874
.

SEA-I-vstup do Evropy a
moderních technologií

South East Asia – liaison, z.s.

8.

1
0CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001844
.

Budování kapacit a
profesionalizace NESEHNUTÍ
Brno

NESEHNUTÍ Brno

1
1CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001957
.

Profesní rozvoj jako cesta ke
kvalitě

SPONDEA, o.p.s.

10. 1
2CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002000
.

RUBIKON Centrum 2021

RUBIKON Centrum

11. 1
3CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002071
.

Attavena melior

Attavena, o.p.s.

12. 1
4CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_031/0001837
.

Profesionalizace Armády
spásy

Armáda spásy v České
republice, z.s.

1 498 635,38 Kč

13. 1
5CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002051
.

Profesionalizace Business &
Professional Women Praha II

Business & Professional
Women Praha II

1 670 430,00 Kč

14. 1
6CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001863
.

Profesionalizace organizace
STŘED, z.ú.

STŘED, z.ú.

15. 1
7CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001893
.

Čas pro ČAS

Česká asociace streetwork,
z.s.

9.

Pferda - Stále spolu

PFERDA z.ú.

2 549 481,50 Kč

2 219 692,50 Kč

667 324,25 Kč

1 485 918,67 Kč

1 906 580,00 Kč

1 942 496,88 Kč

1 358 987,50 Kč

2 785 511,50 Kč

2 818 828,00 Kč

1 521 425,00 Kč

1 085 065,00 Kč

3 496 875,00 Kč
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16.

CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_031/0001866

Profesionalizace NNO
Středisko rané péče EDUCO
Zlín

Středisko rané péče
EDUCO Zlín z. s.

1 632 248,63 Kč

17.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002035

FOKUS NOVĚ

FOKUS České Budějovice,
o.s.

1 724 375,00 Kč

18.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001983

Novým pohledem

Azylový dům pro ženy a
matky s dětmi, o.p.s.

1 313 670,00 Kč

19.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002036

TAT TUNING

Společnost tady a teď, o.p.s.

20.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

KOLPING: LEVEL 2.0

Kolpingovo dílo České
republiky, z.s.

21.

CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_031/0001907

Rozvoj PR v Pestré
společnosti, o.p.s

Pestrá společnost, o.p.s.

22.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001908

Budování kapacit a
profesionalizace SKP HOPO

Středisko křesťanské
pomoci Horní Počernice

23.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002013

Zvýšení úrovně řízení
organizace pro vyváženost
rozvoje a kvality

Péče o duševní zdraví, z.s.

24.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002008

Jako doma - rozvíjíme se

Jako doma – Homelike, o.p.s.

1 258 316,75 Kč

25.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002054

Anabell II.

Centrum Anabell, z. s.

1 172 463,62 Kč

26.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001941

Profesionalita v Terapeutickém
centru Modré dveře

27.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002002

Práce, hodnoty, image budování kapacit

Prostor plus o.p.s.

2 677 077,50 Kč

28.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002059

Komplexní rozvoj a posílení
kapacit pracovníků Elim Vsetín,
o.p.s.

Elim Vsetín

1 843 205,00 Kč

29.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002069

Profesionalizace organizace
ADRA o.p.s.

30.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001981

Budování kapacit a
profesionalizace Aktivně
životem o.p.s.

Občanské sdružení Modré
dveře

Adra

Aktivně životem o.p.s.

3 235 436,54 Kč

2 520 560,00 Kč

2 127 453,75 Kč

2 612 495,75 Kč

2 500 326,25 Kč

3 276 266,75 Kč

3 631 178,75 Kč

1 097 625,00 Kč
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31.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002076

Budování kapacit a
profesionalizace Farní charity
Beroun

Farní charita Beroun

2 614 968,75 Kč

32.

CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_031/0002043

Budování kapacit Aktivní život
o.p.s.

Aktivní život o.p.s.

1 024 618,25 Kč

33.

CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_031/0001842

Na cestě do nebe profesionalizace Poloviny nebe, Polovina nebe, o.p.s.
o.p.s.

34.

CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_031/0001873

Společnost E - výzva 31

Společnost E / Czech
Epilepsy Association, z. s.

2 537 489,12 Kč

35.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001881

Profesionalizace FOKUSU
Vysočina v oblasti strategie,
financí a PR

FOKUS Vysočina

1 760 542,50 Kč

36.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001928

Centrum Kašpar - PRO firemní
procesy

Centrum Kašpar, z. s.

2 225 675,00 Kč

37.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001944

Zvýšení profesionalizace a
transparentnosti společnosti
MENS SANA, o.p.s.

MENS SANA, o.p.s.

2 333 697,50 Kč

38.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001996

Budování kapacit organizace
Lata

Lata - programy pro mládež a
rodinu, z.ú.

39.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001894

RESTART RC MUM aneb
MUM(S) FOREVER

RC MUM z.s.

40.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002010

Fenix roztáhne křídla

ParaCENTRUM Fenix

41.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001997

Efektivnější Transparency
International - Česká republika

Transparency International Česká republika, o.p.s.

42.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002003

Rozvoj kapacit a
profesionalizace Ligy
otevřených mužů, z. s.

Liga otevřených mužů, z.s.

43.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002056

RATOLEST BRNO 2020

RATOLEST BRNO,
občanské sdružení

44. 3
CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001877
.

45.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001821

2 126 401,25 Kč

721 884,50 Kč

1 252 153,87 Kč

2 782 131,25 Kč

879 522,50 Kč

2 038 485,00 Kč

1 498 242,50 Kč

Rosteme

Rodinné centrum PASTELKA
o.s.

2 919 795,00 Kč

Sebezdokonalováním k
úspěchům

ICV Šárka o.p.s.

1 565 528,25 Kč
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46.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001895

47.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002091

Profesionalizace Charity
Valašské Meziříčí

Charita Valašské Meziříčí

3 197 134,00 Kč

Udržitelný ŽIVOT 90.

ŽIVOT 90

1 620 000,00 Kč

ProFem - Konzultační
středisko pro ženské projekty, 2 082 606,25 Kč
o.p.s.

48.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001871

Podpora a budování kapacity
organizace proFem

49.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001986

Silnější neziskovky - silnější
rodiny

APERIO - Společnost pro
zdravé rodičovství

3 005 559,87 Kč

50.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001978

Profesionalizace Cesty domů

Cesta domů, z.ú.

2 361 125,00 Kč

51.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002049

O krok dál

Občanské sdružení CEMA
Žamberk

1 564 373,75 Kč

52.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001745

Profesionalizace spolku "Pro
rozvoj Šumavy“

„Pro rozvoj Šumavy“

1 110 104,00 Kč

Profesionální nezisková
organizace Asociace TRIGON
o.p.s.

Asociace TRIGON, o.p.s.

3 396 106,25 Kč

53.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001900

54.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002045

Unie porodních asistentek vize 2021

Unie porodních asistentek, z.
s.

1 503 850,00 Kč

55.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002102

Posílení profesionality a
stability Charity Javorník

Charita Javorník

2 132 080,00 Kč

56.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001822

Procesní management do
Otevřených Oken

Otevřená OKNA, z. ú.

1 696 048,12 Kč

57.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001985

Profesionalizace GIC NORA

Genderové informační
centrum NORA, o.p.s.

1 779 648,12 Kč

58.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002033

Profesionální Síť

Síť mateřských center o.s

3 036 541,50 Kč

59.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002028

Strategický plán – příležitost
pro rozvoj

Charita sv. rodiny Nový
Hrozenkov

2 693 770,00 Kč

60.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002097

Budování kapacit a
profesionalizace IREAS, o.p.s.

IREAS, Institut pro
strukturální politiku, o.p.s.

2 028 298,25 Kč
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61.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001974

62.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002100

63.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002075

64.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002018

65.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002009

66.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002052

67.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001990

68.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002107

69.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001976

70.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002104

Profesionalizace spolku Prostor
Prostor pro rodinu, o. s.
pro rodinu, o. s.

2 186 115,90 Kč

Moderní nezisková organizace

THEIA – krizové centrum
o.p.s.

1 976 761,12 Kč

Profesionalizace a rozvoj
organizace Centrum MARTIN
o.p.s.

Centrum MARTIN o.p.s.

2 159 933,75 Kč

Rozvoj a profesionalizace

Komunitní centrum Chánov

1 977 202,50 Kč

P3 upgraduje

P3 - People, Planet, Profit,
o.p.s.

1 557 482,50 Kč

Optimalizace řízení Diakonie
Západ

Diakonie ČCE – středisko
Západní Čechy

1 798 793,00 Kč

SPOLEČNĚ a s NADHLEDEM
– Kvalitní strategií k rozvoji
Diecézní charity Brno

Diecézní charita Brno

2 937 684,29 Kč

A budeme ještě lepší!!

Centrum pro rodinu a sociální
péči Hodonín

1 434 125,00 Kč

Posílení kapacity NRZP ČR

Národní rada osob se
zdravotním postižením ČR

3 177 670,94 Kč

Profesionalizace GLE, o.p.s.

GLE, o.p.s.

906 764,10 Kč

VI. Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů:

Č.

Registrační číslo

Název projektu

1.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001931

Profesionalizace společnosti
Fosa

2.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001919

Profesionalizací k udržitelnosti

3.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001935

Budování kapacit D.R.A.K.

Žadatel

Max. celkové
způsobilé výdaje
projektu (Kč)

Fosa, o.p.s.

2 201 682,11 Kč

Fórum 50 %, o.p.s.

2 022 895,00 Kč

Občanské sdružení D.R.A.K.

3 264 415,00 Kč
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4.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001972

Budování kapacit a
profesionalizace NNO Baobab

"Občanské sdružení Baobab"

1 011 085,00 Kč

5.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001987

Rozvoj kapacit Nadačního
fondu J&T

Nadační fond J&T

2 376 222,37 Kč

6.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001835

Profesionalizace vnitřního
fungování organizace Fokus
Liberec o.p.s.

Fokus Liberec

1 105 030,00 Kč

7.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001912

Budování kapacit a
profesionalizace Slovo 21

Slovo 21, z. s.

1 146 825,00 Kč

8.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001995

Profesionalizace ICP v oblasti
strategického plánování,
lidských zdrojů, PR a
hodnocení služeb

Integrační centrum Praha
o.p.s.

1 031 980,00 Kč

9.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001888

Romodrom roste

Romodrom

2 546 980,50 Kč

10.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002095

Profesionalizace Centra
sociálních inovací

Centrum pro komunitní práci
Moravskoslezský kraj

1 493 500,00 Kč

11.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001787

Profesionalizace Denního
centra Barevný svět, o.p.s.

Denní centrum Barevný
svět, o.p.s.

2 861 798,75 Kč

12.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001945

Rekonstrukce infrastruktury
Farní charity Praha 4 Chodov

Farní charita Praha 4 Chodov

2 913 209,75 Kč

13.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002114

Budování kapacity a
profesionalizace CPR
Sluníčko

Sdružení maminek Sluníčko
o.s.

878 567,51 Kč

14.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001834

Profesionalizace a evaluace
dopadu sociální prevence
Sdružení D

15.

16.

Sdružení D.

2 703 238,75 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001859

Procesní řízení společnosti
Dotek o.p.s.

Dotek, o.p.s.

2 288 750,00 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002050

Budování kapacit a
profesionalizace o.p.s. Novida

Novida

2 670 437,10 Kč

VII. Přehled projektů nedoporučených k financování:

140

Č.

1.

Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

Max. celkové
způsobilé výdaje
projektu (Kč)

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001864

Podpora české kvality

Sdružení pro oceňování
kvality

475 854 Kč

Transparentní a profesionální
Gaudia

Gaudia

1 054 650,00 Kč

SIMI 2020

Sdružení pro integraci a
migraci

1 533 320,00 Kč

Budování kapacit a
profesionalizace v HELPLESS,
o.p.s.

Helpless

3 199 753,85 Kč

Podpora a rozvoj Lékořice

Lékořice, z. s.

2 448 330,73 Kč

Budování kapacit a
profesionalizace Centra pro
rodinu a sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální
péči

3 186 500,00 Kč

Budování kapacit a
profesionalizace Charity sv.
Vojtěcha Slavičín

Charita sv. Vojtěcha Slavičín

1 424 650,00 Kč

2.

5CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001887
.

3.

6CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002025
.

4.

7CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002073
.

5.

8CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002090
.

6.

9CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001943
.

7.

1
CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002015
0
.

8.

1
CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002038
1
.

CRSP - profesionální nezisková Centrum pro rodinu a sociální
organizace
péči

4 436 364,75 Kč

9.

1
CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001882
2
.

Kořeny - stabilita, kapacita,
transparentnost ERGO Aktiv

ERGO Aktiv

3 187 958,75 Kč

Budování kapacit a
profesionalizace Diakonie ČCE
- Středisko humanitární a
rozvojové spolupráce

Diakonie ČCE

3 636 757,20 Kč

11. 1
CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001964
4
.

Profesionální Edukana

Edukana

1 596 812,50 Kč

12. 1
CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001965
5
.

PRO - PROfesionalizace PRO
APROpo

Apropo Jičín

2 415 327,50 Kč

13. 1
CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002012
6
.

Profesionalizace organizace
RADKA

RADKA

2 068 815,00 Kč

10. 1
CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001960
3
.
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Podpora a příležitost pro
zefektivnění, systematizaci a
rozvoj řídích a podpůrných
procesů jako další stupeň
profesionalizace
Mezigeneračního a
dobrovolnického centra
TOTEM, z.s.

Mezigenerační a
doborovolnické centrum
TOTEM, z.s.

3 444 087,50 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002011

Nový směr A4S

Agency for Seniors

1 530 037,50 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002017

Funkční a efektivní nestátní
nezisková organizace ČAPS

Česká asociace pečovatelské
služby

2 318 750,00 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002031

Profesionalizací k prosperitě a
efektivitě Národního ústavu pro
autismus

Národní ústav pro autismus

4 993 497,50 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002040

EDDA se nedá!

EDDA

4 247 035,00 Kč

CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_031/0001916

Budování kapacit v TCB

Tyflocentrum Brno

4 998 845,00 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002070

Profesionalizace chráněné dílny
Spirála Turnov
Spirála Turnov

4 180 650,00 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001992

Vrátka - profesionalizace
organizace

Vrátka

4 907 385,00 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002019

Život bez násilí - strategický
rozvoj organizace ACORUS

ACORUS

4 667 262,50 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001860

ARPIDA s citem, rozumem a
on-line

Arpida

1 860 197,50 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001902

Profesionalizace Českého
červeného kříže

Český červený kříž

4 948 790,00 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002108

Profesionalizace Darmoděj z.ú.

Darmoděj z.ú.

3 850 347,50 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002101

OCCASIO PLUS

Occasio

1 998 220,00 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002057

Profesionalizací k budoucnosti

Pomoc v nouzi

2 577 087,94 Kč

14. 1
CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001934
7
.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001989

Profi Klubíčko

Klubíčko Kroměříž

3 301 427,50 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002046

Budování kapacit a
profesionalizace Charity
Holešov

Charita Holešov

1 399 650,00 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002094

TIP - transparentnost, inovace,
profesionalita

IQ Roma servis, z.s.

2 459 005,00 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002048

Podpora a rozvoj Centra
Břežánek

Centrum Břežánek

2 673 164,90 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002064

Posílení dlouhodobého rozvoje
a transparentnosti organizace

Ústav sociálních inovací,
o.p.s.

1 435 875,00 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002110

Kvalitou organizace ke kvalitní
péči

Charita Olomouc

1 281 495,00 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001953

Budování kapacit organizace
La Strada Česká republika,
o.p.s.

La Strada Česká republika,
o.p.s.

2 818 168,75 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001982

PROFICIO profesionálně

Proficio

4 228 040,00 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002014

Zvyšování kvality služeb

BFZ, o.p.s.

3 694 520,00 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002062

Centrum Veronica Hostětín pro
udržitelný venkov

Veronica

2 465 395,00 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002077

Snoubíme teorii s praxí

Montessori školy Andílek

4 945 962,50 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001999

Budování kapacity SPMP ČR

Splečnost pro podporu lidí s
mentálním postižením v ČR,
z.s.

1 563 580,00 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002029

Profesionalizace Linky bezpečí

Linka
40.

41.

42.

2 629 062,50 Kč
bezpečí

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002113

Systematicky k profesionalitě

Proutek

2 098 938,37 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001906

Zvýšení kapacity spolku
Československý legionář

Československý legionář

1 998 743,75 Kč
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Posílení role Multikulturního
centra Praha ve veřejné debatě
o migraci

MKC Praha

2 952 275,00 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002055

Profesionalizace Občanské
poradny Třebíč

Občanská poradna Třebíč

1 712 465,00 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002083

Dobře fungující Dobrá rodina

Dobrá rodina

4 999 125,00 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002030

Budování kapacity a
profesionalizace Sdružení
TULIPAN

Sdružení TULIPAN

1 705 935,00 Kč

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002058

Profesionalizace spolku Světlo
Kadaň

Světlo Kadaň

4 821 450,00 Kč

43. 3CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002067
.

44.

45.

46.

47.

Důvodem nedoporučení k financování skutečnost, že tyto projekty nebyly vzhledem k dosaženému
bodovému zisku z věcného hodnocení projektů výběrovou komisí projednávány; na projednávání byly
zařazeny pouze projekty, které ve věcném hodnocení dosáhly vyššího bodového zisku a spadaly do
výše 150 % alokace na výzvu.

VIII. Přílohy:
Prezenční listiny
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