ZÁPIS z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost
I.

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_15_015

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF –
sociální začleňování

Název investiční priority

2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu
rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

Alokace na výzvu v Kč

100 000 000 Kč

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

-

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

100 000 000 Kč

Předsedkyně VK v úvodu jednání informoval přítomné o výši alokace výzvy. Stanovení výše rezervy není vzhledem
k dostatečné výši alokace relevantní, příp. rezerva je do výše alokace.
II.

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

1

Počet členů výběrové komise

5

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

26. 4. 2016

Čas jednání (od – do)

12:30 – 15:00

Místo jednání

MPSV, Kartouzská 4, Praha 5, místnost č. 132

Předsedající jednání

Svatava Škantová

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

III.
Záznam o školení členů výběrové komise
V úvodu 1. jednání VK proběhlo školení přítomných členů výběrové komise zaměřené na jejich práva a povinnosti,
nestrannost, způsob rozhodování o výběru projektů vhodných 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. Školení trvalo od 12:30 do 12:50 h.
Osoba, která školení provedla: Svatava Škantová
Seznam školených osob: viz prezenční listina v příloze tohoto zápisu
IV.

Závěry z projednávání žádostí:

Informace o žádosti
Pořadové číslo

1.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0001465

Žadatel

Tovla s.r.o.

Název projektu

Finalizace specifické kartonáže

Požadovaná podpora (Kč)

5 701 043,75 Kč

Body z věcného hodnocení

91,250

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
-

VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 88 000,00 Kč viz tabulka

Položka Popis položky původní částka
Vzdělávání
1.1.4.2 zaměstnanců
40 000,00

1.1.4.3

Marketing
podniku

Krácení celkem v PN

323 000,00

Krácení
40 000,00

48 000,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

0,00 Není odůvodněna potřebnost položky.
V rámci položky je krácen náklad svým charakterem
nepřímý (internetové stránky+ aktualizace). Položku
275 000,00 nutno rozdělit na jednotlivé její podpoložky.

88 000,00 Kč

VK navrhuje, aby žadatel v KA č. 04 Marketing sociálního podniku detailně rozepsal přehled nákladů v rámci rozpočtové položky
1.1.4.3 Marketing podniku dle přílohy č. 2 projektové žádosti.
Položku 1.1.6.1 Mzdové příspěvky je nutno rozdělit na jednotlivé podpoložky - každý zaměstnanec bude uveden na vlastním
řádku.
VK navrhuje odstranit KA č. 06 Řízení projektu z důvodu obsahu činností, které spadají do nepřímých nákladů.
K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů a
harmonogramu.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

5 591 043,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s uvedenými připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

2.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0001163

Žadatel

GCG - sociální podnik s.r.o.

Název projektu

Gastro Centrum Gurmán, sociální podnik

Požadovaná podpora (Kč)

5844638,75 Kč

Body z věcného hodnocení

87,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 117 713 Kč viz tabulka níže
Položka
1.1.4.18

1.1.1.3.1.

Popis položky
navigace provozovna
(světelná reklama na
budově)
evaluátor

Původní
částka
83 000,00

83 000,00

Zůstatek na
položce
0,00

80 640,00

34 713,00

45 927,00

Krácení

Krácení celkem

Odůvodnění
nebyla dostatečně vysvětlena, jedná se o
denní jídelnu, jeví se jako nehospodárné
nebyla dostatečně vysvětlena, překračuje
doporučené 1 %, v rozpočtu zůstává 218,7
hodin

117 713,00 Kč

VK navrhuje mzdové příspěvky v kapitole 1.1.6.1 rozdělit do jednotlivých položek dle pracovních míst
VK doporučuje konkretizovat v KA 05 četnost podpory v souladu s přílohou žádosti č. 5 Přehled podpory zaměstnanců a
specifikovat externí vzdělávání
K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů a
harmonogramu.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu
v Kč

5 697 497,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené
výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s uvedenými
připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0001241

Žadatel

Deregio s.r.o.

Název projektu

Sociální podnik Deregio, s.r.o. - Integrace dlouhodobě nezaměstnaných a zdravotně
postižených osob na zlínský trh práce

Požadovaná podpora (Kč)

5336275,00

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře s připomínkami:
-

VK navrhuje přesunout mzdové náklady zaměstnanců z CS (položky 1.1.1.1.2 až 1.1.1.1.7) do kapitoly 1.1.6 Přímá podpora
CS, do nově vytvořených položek 1.1.6.1 až 1.1.6.6 s názvy a s výší stejnou, jako měly v kapitole 1.

Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů a harmonogramu.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
5 336 275,00 Kč
projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s uvedenými připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

4.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0001568

Žadatel

sales 24,s.r.o.

Název projektu

Rozšíření činnosti Kontaktního centra Kolibřík o novou službu externí back-office

Požadovaná podpora (Kč)

4 675 345,00 Kč

Body z věcného hodnocení

82,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
-

VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 241 200,00 Kč viz tabulka

původní
Zůstatek
Položka
Popis položky
částka
Krácení
na položce
Odůvodnění
1.1.1.1.1 Vedoucí oddělení 482 400,00 241 200,00 241 200,00 Snížení úvazku na 0,25. Rozsah úvazku je nadhodnocen, sociální
Back-office 24 (0,5
podnik funguje a je podpořen z OPLZZ; je tedy zřejmé, že tato pozice
úvazku)
již funguje a došlo by k duplicitnímu financování.
Krácení celkem v PN

241 200,00
Kč

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů a harmonogramu
projektu.
VK upozorňuje žadatele, že při realizaci projektu je nezbytné obsadit pracovní místa pro osoby z CS z předem vybraných
cílových skupin (zde osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby se zdravotním postižením), příp. je možné si vybrat před
vydáním právního aktu pouze jednu CS.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

4 373 845,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou
komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s uvedenými připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

5.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0000654

Žadatel

Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Název projektu

Naše Café - výrobna

Požadovaná podpora (Kč)

5 997 000,00 Kč

Body z věcného hodnocení

78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře. Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů a harmonogramu.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

5 997 000,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen
k podpoře.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

6.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0001030

Žadatel

Masopust gastro s. r.o.

Název projektu

Práce s vůní kávy

Požadovaná podpora (Kč)

5 990 205,00 Kč

Body z věcného hodnocení

78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
-

VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 29 000,00 Kč viz tabulka
Položka

Popis položky

původní
částka

Krácení

Zůstatek na
položce

1.1.3.2.2.13

Úklidový komplet - bistro - soubor

6 000,00

6 000,00

0,00

1.1.3.2.2.28

Linoleum pvc pro CS - bistro soubor

17 000,00

17 000,00

0,00

1.1.3.2.3.01

Úklidové prostředky pro práci CS bistro - soubor

6 000,00

6 000,00

0,00

Krácení celkem

Odůvodnění
Nepřímý náklad
Nepřímý náklad
Nepřímý náklad

29 000,00 Kč

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů a
harmonogramu.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

5 953 955,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s uvedenými připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

7.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0001636

Žadatel

Twin Catering s.r.o.

Název projektu

Twin Catering - rozvoj nového sociálního podniku na 100%

Požadovaná podpora (Kč)

5 624 315,00 Kč

Body z věcného hodnocení

67,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Pro

Pro

5

5

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
-

VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 448 987,00 Kč viz tabulka
Popis položky

1.1.1.1.2.

Pracovní
asistent/specialista
cateringu

675 360,00

56 280,00

1.1.1.1.4

Specialista
marketingu

482 400,00

192 960,00

1.1.1.1.5

Sociální pracovník
pro CS

192 960,00

16 080,00

437 000,00

145 667,00

28 000,00

28 000,00

0,00 Položka je nepřímý náklad.

10 000,00

10 000,00

0,00 Není zdůvodněná potřebnost položky.

1.1.4.1
1.1.4.4.
1.1.4.2.

Pronájem prostor
přípravny
cateringu
Tvorba webových
stránek
Pronájem školicích
prostor

původní částka

Krácení celkem v PN

Krácení

Zůstatek na
položce

Položka

Odůvodnění

Položka je krácena o dva měsíce, neboť CS
619 080,00 bude v projektu zapojena na 22 měsíců.
Pozice je krácena na úvazek 0,3, neboť je
nadhodnocena a vzhledem k položce 1.1.4.3
289 440,00 Marketing je duplicitní.
Položka je krácena o dva měsíce vzhledem k
zapojení CS na 22 měsíců v projektu. Položku
je nutné přejmenovat na název
"Psychosociální pracovník", neboť výzva č. 15
176 880,00 nepodporuje financování sociálních služeb.
Položka je krácena na 2/3 původní částky –
není jasné, jakým způsobem žadatel dospěl k
uvedené částce – není jasná výše celkového
291 333,00 nájemného.

448 987,00 Kč

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů a harmonogramu
projektu.
Vzhledem k tomu, že žadatel plánuje hradit mzdy pro CS z příspěvků na podporu zaměstnávání OZP ze strany ÚP a z rozpočtu
projektu plánuje dofinancování mezd, VK navrhuje, aby žadatel vedl oddělenou evidenci mzdových prostředků hrazených na
základě Zákona o zaměstnanosti (příspěvek) a prostředků na základě dotace z projektu.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 063 081,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s uvedenými připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

8.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0000944

Žadatel

DJ food s. r.o.

Název projektu

Cook Point CEITEC - s chutí do toho!

Požadovaná podpora (Kč)

5 982 118,75 Kč

Body z věcného hodnocení

66,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
-

VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 320 352,00 Kč viz tabulka
původní
částka

Krácení

Marketingový pracovník
(0,5 úv.)

385 920,00

231 552,00

Samoobslužná vitrína do
výdejny, 2 police, 6 dvířek

41 250,00

41 250,00

Položka

1.1.1.1.2

1.1.3.1.2.4

Popis položky

Pojezdová dráha na tácy,
1.1.3.2.2.20 trubková (do výdejny
jídla)
Zásobník na pečivo (do
1.1.3.2.2.21
výdejny jídla), 2 ks
1.1.3.2.2.30

Tácy pro zákazníky (pouze
CS)

27 000,00

27 000,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění
krácení úvazku na 0,2 úvazku vzhledem k umístění restaurace a jejím
zákazníkům je uvedené zapojení
marketingového pracovníka
154 368,00 nadhodnocené; marketingové aktivity
budou prováděny zejména s cílem
získávání „externích“ klientů
cateringových služeb, čemuž odpovídá
snížený úvazek
0,00

zařízení přímo nesouvisí s výkonem
práce osob z CS

0,00

zařízení přímo nesouvisí s výkonem
práce osob z CS

2 550,00

2 550,00

0,00

zařízení přímo nesouvisí s výkonem
práce osob z CS

18 000,00

18 000,00

0,00

zařízení přímo nesouvisí s výkonem
práce osob z CS

320 352,00
Kč

Krácení celkem

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů a harmonogramu.
Podmínkou podpory je doložení nájemní smlouvy před vydáním právního aktu.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

5 581 678,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené
výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s podmínkou doložení
nájemní smlouvy před vydáním právního aktu a uvedeného krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

9.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0001610

Žadatel

Dělníci s.r.o.

Název projektu

Dělníci s.r.o. - Prádelna

Požadovaná podpora (Kč)

4 908 987,50 Kč

Body z věcného hodnocení

62,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Pro

Pro

5

5

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
-

VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 637 476,00 Kč viz tabulka
Položka

Popis položky
Pracovní
1.1.1.1.2. asistent/Mistr
Pracovní
asistent pro
CS/Pracovník v
sociálních
1.1.1.1.3 službách
Pracovní
asistent pro
CS/Pracovník v
sociálních
1.1.1.1.3 službách
1.1.1.1.4

1.1.4.4

Specialista
marketingu
Pronájem
vozidla pro
rozvoz prádla

původní
částka

Krácení

666 218,00

28 966,00

Krácení položky o 1 měsíc, neboť CS bude zaměstnána na 22
637 252,00 měsíců.

675 360,00

337 680,00

Položka je nadhodnocena a není zdůvodněna potřebnost
plného úvazku pro pozici. Položka je krácena na úvazek 0,5.
Položku je nutné přejmenovat na název "Psychosociální
pracovník", neboť výzva nepodporuje financování sociálních
337 680,00 služeb.

337 680,00

14 070,00

482 400,00

Krácení položky na 0,3 úvazku; položka je nadhodnocena a
192 960,00 289 440, 00 duplicitní vzhledem k položce 1.1.4.2 Marketing.

63 800,00

Krácení celkem v PN

Zůstatek na
položce

63 800,00
637 476,00
Kč

Odůvodnění

Krácení položky o 1 měsíc, neboť bude pracovat s CS po
323 610,00 dobu 23 měsíců (dohlíží na CS a účastní se jejího výběru)

Položku není možné hradit z přímých nákladů, neboť nebude
0,00 využívána k práci CS.

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede úpravu harmonogramu projektu.
Vzhledem k tomu, že žadatel plánuje hradit mzdy pro CS z příspěvků na podporu zaměstnávání OZP ze strany ÚP a z rozpočtu
projektu plánuje dofinancování mezd, VK navrhuje, aby žadatel vedl oddělenou evidenci mzdových prostředků hrazených na
základě Zákona o zaměstnanosti (příspěvek) a prostředků na základě dotace z projektu.
Žadatel provede revizi indikátorů (VK navrhuje opravit hodnotu indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků z původních 15-ti
osob na hodnotu 6, která odpovídá plánovanému počtu zaměstnaných osob z CS).
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

4 112 142,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s uvedenými připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

10.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0001361

Žadatel

PTL, s.r.o.

Název projektu

PTL, s.r.o. - Sociální podnik s vysokou přidanou hodnotou

Požadovaná podpora (Kč)

1998925,00

Body z věcného hodnocení

61,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
-

VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 171 820,00 Kč viz tabulka
Položka

Popis položky

Původní částka

Zůstatek
Odůvodnění
na položce
0,00
nejedná se o pracovníky z CS, ani pracovníky, kteří
zajišťují vedení SP nebo práci s CS
64 320,00 do PN může být zahrnuta podpora prodeje podniku,
administrativní činnost spadá do NN, položka krácena o
0,25 úvazku
0,00
nelze financovat z přímých nákladů, není relevantní

Krácení

1.1.1.3.1

Krátkodobé výpomoci

17 500,00

17 500,00

1.1.6.1.3

Asistent/ka

128 640,00

64 320,00

1.1.6.1.4

Odměny za výjimečné
výkony

90 000,00

90 000,00
171 820,00
Kč

Krácení celkem

VK doporučuje rozdělit položky 1.1.6.1.1 a 1.1.6.1.2 na položky dle pracovních míst a specifikovat název, výši úvazku, výši mzdy
a počet měsíců.
S ohledem na krácení v přímých nákladech je třeba upravit i související texty KA (především v přehledech nákladů).
VK navrhuje doplnit KA 02 Vzdělávání zaměstnanců SP o přehled jednotlivých kurzů s vazbou na pracovní pozice, jejich obsah,
rozsah, výstup (příp. variantní řešení).
VK doporučuje v KA 05 Provozování sociálního podniku specifikovat licenční poplatky s vazbou na pracovní pozice.
Vzhledem k délce trvání projektu VK doporučuje žadateli před podpisem právního aktu zhodnotit reálnost naplnění
ekonomického principu SP dosažení 30% podílu vlastních tržeb na celkových výnosech podniku za posledních 12 měsíců
realizace projektu.
K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů a
harmonogramu.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

1 784 150,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s uvedenými připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

11.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0001445

Žadatel

Unika Relax Ostrava, s.r.o.

Název projektu

Sociální podnik - Masérské centrum Unika Relax Ostrava

Požadovaná podpora (Kč)

5894467,75 Kč

Body z věcného hodnocení

58,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
-

VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 351 481,00 Kč viz tabulka
Položka

Popis položky

Původní
částka
2 650,00

2 650,00

Zůstatek na
položce
0,00

určeno pro klienty, nikoli pro CS

Krácení

Odůvodnění

1132206

Minivěž

1132209

Skříň policová vysoká s
dveřmi

15 426,00

15 246,00

180,00

nesouvisí přímo s výkonem práce zaměstnance z CS

1132211

Odpadkový koš

5 250,00

5 250,00

0,00

nesouvisí přímo s výkonem práce zaměstnance z CS

1132213

Mikrovlnka

2 000,00

2 000,00

0,00

nesouvisí přímo s výkonem práce zaměstnance z CS

1132214

Věšák na kabáty

3 000,00

3 000,00

0,00

určeno pro klienty, nikoli pro CS

1132217

Dávkovač na mýdlo

2 700,00

2 700,00

0,00

pro výkon práce není nezbytné

1132218

2 400,00

2 400,00

0,00

pro výkon práce není nezbytné

1132219

Zásobník na papírové
ručníky
Pračka

26 000,00

26 000,00

0,00

patří do nepřímých nákladů

1132220

Sušička

22 000,00

22 000,00

0,00

patří do nepřímých nákladů

1132221

Žehlička

1 200,00

1 200,00

0,00

patří do nepřímých nákladů

1132222

Žehlicí prkno

1 200,00

1 200,00

0,00

patří do nepřímých nákladů

1132223

Lednička

4 000,00

4 000,00

0,00

nesouvisí přímo s výkonem práce zaměstnance z CS

1132224

Stůl

5 200,00

5 200,00

0,00

určeno pro klienty, nikoli pro CS

1132226

Dřevěná lavice do čekárny

8 500,00

8 500,00

0,00

určeno pro klienty, nikoli pro CS

1132230

Židle

5 000,00

5 000,00

0,00

určeno pro klienty, nikoli pro CS

1132231

Zrcadlo

5 000,00

5 000,00

0,00

určeno pro klienty, nikoli pro CS

1132232

Paravan na převlékání

8 600,00

8 600,00

0,00

určeno pro klienty, nikoli pro CS

1132232

Stojací lampa do masérny

5 200,00

5 200,00

0,00

určeno pro klienty, nikoli pro CS

1132234

Němý sluha

4 800,00

4 800,00

0,00

určeno pro klienty, nikoli pro CS

1132242

Úklidový vozík

2 500,00

2 500,00

0,00

patří do nepřímých nákladů

1132243

Nástěnné hodiny

6 900,00

6 900,00

0,00

určeno pro klienty, nikoli pro CS

1132244

65 450,00

65 450,00

0,00

nesouvisí přímo s výkonem práce zaměstnance z CS

1132245
1132246

Paravany pro rozdělení
místnosti
Závěsy do dveří
Botník

8 000,00
1 600,00

8 000,00
1 600,00

0,00
0,00

nesouvisí přímo s výkonem práce zaměstnance z CS
určeno pro klienty, nikoli pro CS

1132248

Dekorační předměty

10 000,00

10 000,00

0,00

nesouvisí přímo s výkonem práce zaměstnance z CS

1132249

Mop na uklízení

1 000,00

1 000,00

0,00

patří do nepřímých nákladů

1132250

Držák na reproduktor

1 300,00

1 300,00

0,00

nesouvisí přímo s výkonem práce zaměstnance z CS

1132301
1132302
1132303
1132304
113236

Ručníky k masáži
Deka k masáži
sarong šátek
CD relaxační hudba
Osobní ochranné pracovní
prostř. pro CS

15 000,00
1 800,00
3 600,00
7 500,00
2 385,00

15 000,00
1 800,00
3 600,00
7 500,00
2 385,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

určeno pro klienty, nikoli pro CS, spotřební materiál
určeno pro klienty, nikoli pro CS spotřební materiál
určeno pro klienty, nikoli pro CS, spotřební materiál
určeno pro klienty, nikoli pro CS, spotřební materiál
nebylo specifikováno, spotřební materiál

1132307

Pelech na vodícího psa

500,00

500,00

0,00

nesouvisí přímo s výkonem práce zaměstnance z CS

11402
11411

Vytvoření webových stránek 20 000,00
Malování masérského
20 000,00
centra

20 000,00
20 000,00

0,00
0,00

patří do nepřímých nákladů
nepatří do přímých nákladů

11405

tisk plakátů

54 000,00

6 000,00

nadhodnocená cena nebyla zdůvodněna

Krácení celkem

60 000,00

351 481,00
Kč

VK doporučuje v KA 01 Vytvoření a zachování pracovních míst specifikovat výše úvazků pro jednotlivé pozice a v souvislosti s
touto úpravou revidovat i popis hodnoty indikátoru 60000.
VK navrhuje přejmenování položky 11621 na Cestovné, stravné spadá do NN.

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů a
harmonogramu.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

5 455 116,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou
komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s uvedenými připomínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

12.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0000840

Žadatel

PALLFY RESTAURACE s.r.o.

Název projektu

Huťařství - jídlo a kultura s tradicí

Požadovaná podpora (Kč)

2 141 552,50 Kč

Body z věcného hodnocení

56,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
-

VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 28 000,00 Kč viz tabulka
Položka

Popis položky

1.1.6.2

Cestovné a
ubytování

1.1.4

Nákup služeb

původní
částka

Krácení

Zůstatek na
položce

3 000,00

3 000,00

0,00

v projektové žádosti chybí popis a
zdůvodnění potřebnosti

174 000,00

25 000,00

149 000,00

tvorba webových stránek patří do
nepřímých nákladů projektu

Krácení celkem

Odůvodnění

28 000,00 Kč

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů a
harmonogramu.
Vzdělávací kurzy pro zaměstnance (1.1.6.5) je třeba přesunout do 1.1.4 Nákup služeb. Žadatel v rozpočtu chybně uvádí položky
bez názvu popř. jen jako soubor, je třeba rozepsat po jednotlivých položkách s uvedením názvu a počtu.
VK doporučuje vybrat pouze jednu ze zvolených CS (VK považuje kombinaci těchto CS za velmi náročnou z hlediska jejich
specifických potřeb). Podmínkou poskytnutí podpory na realizaci projektu je písemné doložení spolupráce s relevantním
partnerem, který se danou (vybranou) CS odborně zabývá, a to před vydáním právního aktu.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

2 106 552,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou
komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s uvedenými připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

13.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0001278

Žadatel

Haviřovský sociální podnik s.r.o.

Název projektu

Haviřovský sociální podnik

Požadovaná podpora (Kč)

3 470 425,00 Kč

Body z věcného hodnocení

50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
-

VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 270 750,00 Kč viz tabulka

1.1.1.3.2

koordinátor pro CS

Původní
částka
55 000,00

1.1.4.01

vzdělávání - kouč

36 000,00

1.1.4.02

vzdělávání zaměstnanců a
úvodní školení

90 000,00

1.1.3.2.1.1

software

4 500,00

2 250,00

2 250,00

1.1.3.2.2.02

notebook

11 000,00

5 500,00

5 500,00

1.1.3.2.2.03

multifunkční zařízení

6 000,00

3 000,00

3 000,00

1.1.4.3

řidičské průkazy

36 000,00

36 000,00

0,00

nesouvisí s pracovní činností CS

1.1.4.4

Marketingová internetová
podpora

30 000,00

30 000,00

0,00

položka není specifikovaná

1.1.3.2.2.01

vybavení stolařské dílny

290 000,00

10 000,00

280 000,00

1.1.4.6

šatna

30 000,00

30 000,00

0,00

1.1.4.7

sklad

45 000,00

45 000,00

0,00

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

109 000,00

72 000,00

vyřazení KA 01 a přesun části podpůrných aktivit
do KA 02 a 03

vybavení pro RT (ředitel a mkt prac.) na 0,5
úvazek, z PN lze nárokovat 0,5 nákladů

nespecifikované drobné nářadí
netýká se výkonu pracovní činnosti zaměstnanců
z CS

270 750,00
Kč

Krácení celkem

VK doporučuje vypuštění KA01 a zapracování popisu přijímacího řízení do KA 02 Vytvoření a zachování pracovních míst a
poradenství do KA 03 Školení zaměstnanců SP a další podpůrné aktivity, která bude textově upravena a zaměřena výhradně na
zaměstnance z CS. Je třeba provést i úpravu přehledu nákladů, tj. přesunout pracovníka individuálního poradenství, pronájem
školící místnosti a mzdu ředitele do KA 02 a 03 a upravit náklady na pozici koordinátor pro CS, vzdělávání kouč a vzdělávání
zaměstnanců a úvodní školení, které byly krácené na 72000 Kč. VK doporučuje při úpravě KA doplnit výstupy a přesně stanovit
odpovědnosti poradce, koordinátora a kouče za jednotlivé části podpory zaměstnanců z CS.
S odstraněním KA 01 souvisí i úprava indikátoru 60000 a popisu jeho hodnoty.
VK navrhuje sloučit položky 1.1.1.1.2 ředitel SP a 1.1.1.1.3 klíčový marketingový pracovník (dle popisu KA i podnikatelského
plánu bude vykonávat obě funkce jedna osoba), přičemž bude zachován název ředitel a marketingový pracovník, aby bylo patrné
sloučení pozic
VK doporučuje v kapitole 1.1.6 přímá podpora rozdělit mzdové příspěvky dle jednotlivých pracovních míst, tj. na 8 položek.
K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů a harmonogramu.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 131 987,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s uvedenými připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

14.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0001387

Žadatel

AKROBRAB s.r.o.

Název projektu

Pradlenka BARBORKA

Požadovaná podpora (Kč)

5 984 546,25 Kč

Body z věcného hodnocení

50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
-

VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 913 760,00 Kč viz tabulka

1.1.1.2.1

Marketingový specialista

Původní
částka
289 440,00

96 480,00

Zůstatek na
položce
192 960,00

1.1.1.2.2

Specialista pro CS

289 440,00

96 480,00

192 960,00

1.1.3.1.2.7

Svozové a rozvozové
vozidlo
poradenství pro SP

630 800,00

330 800,00

300 000,00

390 000,00

390 000,00

0,00

Položka

1.1.4.2

Popis položky

Krácení celkem

Krácení

Odůvodnění
na částku uvedenou v popisu RT a ve FP (6000
Kč HM/měsíc)
nehospodárnost nákladu nákupu nového vozu
vzhledem k využití (0,5 úvazek)
neprokázaná nezbytnost výdaje

913 760,00 Kč

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů a
harmonogramu.
VK doporučuje upravit chybné údaje týkající se úvazků v popisu realizačního týmu projektu.
VK doporučuje změnu názvu pozice administrativní pracovník na jiný relevantní název (administrativní pracovník spadá do NN,
ale popisem pracovní náplně je pozice přímým nákladem), změnu názvu je třeba zapracovat do všech relevantních částí
projektu (např. cíle projektu, cílové skupiny, klíčové aktivity, rozpočet, indikátory).
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

4 842 346,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou
komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s uvedenými připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

15.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0001417

Žadatel

EKOVYSOČINA s.r.o.

Název projektu

EKOVYSOČINA s.r.o. - specializované služby pro ochranu přírody a přírodní zahrady

Požadovaná podpora (Kč)

5 017 320,00 Kč

Body z věcného hodnocení

50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
-

VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 66 690,00 Kč viz tabulka

1132214

Notebook

Původní
částka
15 000,00

1132215

vybavení zázemí

30 000,00

30 000,00

0,00

1141

marketing - web

85 000,00

35 000,00

50 000,00

Položka

Popis položky

1 690,00

Zůstatek na
položce
13 310,00

Krácení

Krácení celkem

Odůvodnění
překročení výše obvyklé ceny
není blíže specifikováno, dle názvu se nejedná o
vybavení nezbytné pro výkon prac.činnosti
jedná se o nepřímý náklad

66 690,00 Kč

S navrženým krácením položky 1141 souvisí i změna popisu položky.
VK navrhuje opravu sloupců cena a počet jednotek v rozpočtu projektu.
VK doporučuje opravu a jasné stanovení počtu jednotek a ceny u položek 11111, 11112, 11113.
VK doporučuje přesun položky 11112 Asistent pro podporu CS do nově vzniklé 11613 s podmínkou, že úvazek překročí 0,4
úvazku (tzn. 0,1 úvazku související s administrativní činností pozice bude hrazena z NN).
VK navrhuje rozdělení položky 11611 Mzdové příspěvky podle počtu pracovních míst.
VK doporučuje v KA 03 Vzdělávání zaměstnanců SP jasně specifikovat popsat jednotlivé kurzy a školení, způsob jejich zajištění,
obsah, časovou dotaci, pro jaké pozice jsou určené, ceny, výstupy, příp. rozdělit náklady do samostatných položek.
K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů a
harmonogramu.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 933 957,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s uvedenými připomínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

16.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0001438

Žadatel

Mgr. Jana Fišerová

Název projektu

Sociální podnik Citygraph

Požadovaná podpora (Kč)

4 912 375,00 Kč

Body z věcného hodnocení

50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NR

Počet přítomných členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
-

VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 200,00 Kč viz tabulka
Položka

113212

Popis položky
office kancelářský balík

Původní
částka
10 600,00

Krácení
200,00

Krácení celkem

Zůstatek na
položce
10 400,00

Odůvodnění
překročení limitu cen obvyklých

200,00 Kč

-

VK doporučuje kumulovanou položku 1143 Reklamní služby popsat v KA 03 Marketing sociálního podniku, aby bylo patrné,
z čeho položka sestává, a rozdělit ji dle činností/služeb do samostatných položek.

-

VK doporučuje kumulovanou položku 1141 Odborné kurzy rozdělit jednotlivé vzdělávací akce do samostatných položek a
řádně popsat v KA 02 Výběr a zaškolení CS/RT, tzn. zejména uvést způsob jejich zajištění, obsah, časovou dotaci, pro jaké
pozice jsou určené, ceny, výstupy.

-

VK doporučuje kumulované položky 113211 a 1145 Grafické programy (příprava dat, grafika) popsat v KA 01 Vytvoření a
udržení pracovních míst v SP, zejména by měl být uveden účel nákupu každého programu, pro jakou pracovní pozici je
určen, počet kusů a cena, příp. jednotlivé programy rozdělit v rozpočtu na samostatné položky.

-

Do projektu mohou být zařazeny pouze osoby z CS, které jsou zaměstnanci, jak vyplývá z popisu hodnoty indikátoru 60000,
plánuje žadatel podpořit rovněž dvě osoby, které však nebudou zaměstnány. VK doporučuje vyjmout tyto dvě osoby z
projektu, zejména úpravou hodnoty a popisu indikátoru, souvisejících textů v žádosti (např. popis cíle projektu) a případně
upravit související náklady projektu.

K výše uvedenému krácení v rozpočtu je nutné zohlednit výši podílu nepřímých nákladů projektu, včetně dodržení limitu v
rozpočtových kapitolách stanovených výzvou. Žadatel před podpisem právního aktu provede revizi indikátorů a
harmonogramu.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 912 125,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s uvedenými připomínkami.

V.

Přehled projektů doporučených k financování:
Název projektu

Žadatel

Max. celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Č.

Registrační číslo

1.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/ Finalizace specifické kartonáže
0001465

Tovla s.r.o.

5 591 043,75 Kč

2.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/ Gastro Centrum Gurmán, sociální podnik
0001163

GCG - sociální podnik
s.r.o.

5 697 497,50 Kč

3.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/ Sociální podnik Deregio, s.r.o. - Integrace
0001241
dlouhodobě nezaměstnaných a zdravotně
postižených osob na zlínský trh práce

Deregio s.r.o.

5 336 275,00 Kč

4.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/ Rozšíření činnosti Kontaktního centra
0001568
Kolibřík o novou službu externí back-office

sales 24,s.r.o.

4 373 845,00 Kč

5.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/ Naše Café - výrobna
0000654

Sociální družstvo
Stabilita Olomouc

5 997 000,00 Kč

6.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/ Práce s vůní kávy
0001030

Masopust, z.s.

5 953 955,00 Kč

7.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/ Twin Catering - rozvoj nového sociálního
0001636
podniku na 100%

Twin Catering s.r.o.

5 063 081,25 Kč

8.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/ Cook Point CEITEC - s chutí do toho!
0000944

DJ food s. r.o.

5 581 678,75 Kč

9.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/ Dělníci s.r.o. - Prádelna
0001610

Dělníci s.r.o.

4 112 142,50 Kč

10. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/ PTL, s.r.o. - Sociální podnik s vysokou
0001361
přidanou hodnotou

PTL, s.r.o.

1 784 150,00 Kč

11. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/ Sociální podnik - Masérské centrum Unika
0001445
Relax Ostrava

Unika Relax Ostrava,
s.r.o.

5 455 116,50 Kč

12. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/ Huťařství - jídlo a kultura s tradicí
0000840

PALLFY RESTAURACE
s.r.o.

2 106 552,50 Kč

13. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/ Haviřovský sociální podnik
0001278

Havířovský sociální
podnik s.r.o.

3 131 987,50 Kč

14. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/ Pradlenka BARBORKA
0001387

AKROBRAB s.r.o.

4 842 346,25 Kč

15. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/ EKOVYSOČINA s.r.o. - specializované služby EKOVYSOČINA s.r.o.
0001417
pro ochranu přírody a přírodní zahrady

4 933 957,50 Kč

16. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/ Sociální podnik Citygraph
0001438

4 912 125,00 Kč

Mgr. Jana Fišerová

VI.

Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů: Není relevantní.

VII.

Přehled projektů nedoporučených k financování: Není relevantní.

VIII.

Přílohy: Prezenční listina

Soulad zápisu s průběhem a výsledky jednání potvrzuje:
Zástupce sekretariátu výběrové komise

Předsedkyně výběrové komise

Datum

2.5.2016

Datum

2.5.2016

Jméno

Markéta

Jméno

Svatava

Příjmení

Kousková

Příjmení

Škantová

Podpis

Podpis

