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

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_15_023

Vyhlašovatel

MPSV, Odbor realizace programů ESF – sociální
začleňován

Název investiční priority

2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným
a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví
a sociálních služeb obecného zájmu

Alokace na výzvu v Kč

250 000 000,- Kč

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

500 000,- Kč

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

249 500 000,- Kč

II.

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

2

Počet členů výběrové komise

8

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

17. 5. 2016

Čas jednání (od – do)

9.00 – 14.30 hod.

Místo jednání

MPSV, Kartouzská 4/200, Praha 5, místnost 318

Předsedající jednání

Ing. Helena Petroková

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

18. 5. 2016

Čas jednání (od – do)

9.00 – 14.30 hod.

Místo jednání

MPSV, Kartouzská 4/200, Praha 5, místnost 318

Předsedající jednání

Ing. Helena Petroková

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu
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III.

Záznam o školení členů / náhradníků členů výběrové komise

V úvodu 1. jednání VK proběhlo školení přítomných členů a náhradníků 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.
Osoba, která školení provedla: Ing. Helena Petroková
Individuální školení pro členy a náhradníky členů výběrové komise, kteří nebyli přítomni
v době zahájení 1. jednání výběrové komise, proběhlo:
Datum a místo konání školení: 18. 5. 2016, 8.30 hod.
Osoba, která školení provedla: Ing. Věra Nouzová
Seznam školených osob: 1

IV.

Závěry z projednávání žádostí:

Informace o žádosti
Pořadové číslo

1

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001210

Žadatel

Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace

Název projektu

Zavádění komplexního terapeutického modelu v Domově Na zámečku
Rokytnice

Požadovaná podpora (Kč)

1 559 345,00

Body z věcného hodnocení

96,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
5
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
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•

Provést revizi monitorovacích indikátorů

•

Provést revizi veřejné zakázky.

•

Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec poskytovatele,
který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici sociálního pracovníka
nebo pracovníka v sociálních službách.

•

Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.

•

V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.

Položka

Popis položky

Krácení

1.1.6.2.3.

Ubytování účastníků
kurzů Smyslová
aktivizace (Level III)

5 400,00

Zůstatek na
položce
3 600,00

1.1.1.2.1.

odborný/á
konzultant/ka
terapie
specialista/tka na
individuální
plánování
odborný poradce

768,00

354 816,00

384,00

177 408,00

Kráceno do limitu obvyklých mezd a platů na 462,-Kč, tj. horní
hranice DPČ pro odborného specialistu.

100,00

46 200,00

Kráceno do limitu obvyklých mezd a platů na 462,-Kč, tj. horní
hranice DPČ pro odborného poradce.

1.1.1.2.3.

1.1.1.2.4.

Odůvodnění
Vzhledem k tomu, že se jedná o čtyři dvoudenní kurzy, bylo
kráceno na 4 jednotky, tzn., nebude hrazeno ještě ubytování noc
před zahájením kurzu. Účastník přijede na místo školení v den,
kdy je kurz zahájen a bude ubytován vždy pouze jednu noc.
Kráceno do limitu obvyklých mezd a platů na 462,-Kč, tj. horní
hranice DPČ pro odborného konzultanta.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 551 030,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

2

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001399

Žadatel

Charita Česká republika

Název projektu

Ke kvalitě v Charitě - společně ke kvalitní síti charitních sociálních
služeb

Požadovaná podpora (Kč)

9 999 690,00

Body z věcného hodnocení

96,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
5
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Je nutné provést revizi monitorovacích indikátorů.



Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 80500 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 80500 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro závěrečný
analytický dokument.

Položka

1.1.4.14

Popis položky
Občerstvení na
konferenci

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

Krácení položky na nulu. Položka patří do nepřímých
0,00 nákladů.

16 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

9 979 690,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

4

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001345

Žadatel

Město Žamberk

Název projektu

Rozvoj výkonu sociální práce ve správním obvodu obecního úřadu obce
s rozšířenou působností Žamberk

Požadovaná podpora (Kč)

1 094 534,50

Body z věcného hodnocení

94,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
5
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Je nutné provést revizi monitorovacích indikátorů.



Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

1.1.1.2.1

Odborný garant DPĆ

172 800,00

0,00

1.1.1.3.2

Odborný garant DPP

0,00

129 024,00

1.1.1.2.2

Facilitátor DPČ

87 120,00

0,00

1.1.1.3.3

Facilitátor DPP

0,00

87 120,00

5

Odůvodnění
Položka 1.1.1.2.1 se převádí do podkapitoly 1.1.1.3
Dohody o provedení práce. Vzhledem k objemu
práce odborného garanta pro projekt se jedná o
hospodárnější formu zapojení. Hodinová sazba po
převedení na DPP bude snížená o odvody na 336,Kč/hod.
Převod pozice odborného garanta z DPČ do nově
vytvořené položky 1.1.1.3.2 v podkapitole Dohody o
provedení práce. Hodinová sazba odborného
garanta na DPP je 336,- Kč/hod. Celková částka na
položce 1.1.1.3.2 bude 129.024,- Kč.
Položka 1.1.1.2.2 se převádí do podkapitoly 1.1.1.3
Dohody o provedení práce. Vzhledem k objemu
práce facilitátora se jedná o hospodárnější formu
zapojení. Hodinová sazba facilitátora zůstává po
převedení na DPP ve výši 330,- Kč/hod.
Převod pozice facilitátor z DPČ do nově vytvořené
položky 1.1.1.3.3 v podkapitole Dohody o provedení
práce. Hodinová sazba facilitátora na DPP je ve výši
330,- Kč/hod. Celková částka na položce 1.1.1.3.3
bude 87 120,- Kč.

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

3 460,60

1 573,00

1.1.3.2.2.1

Notebook

7 320,50

3 327,50

1.1.3.2.2.2

Tiskárna

1 663,75

756,25

1.1.3.2.2.4

Flipchart

1 331,00

605,00

Krácení zařízení a vybavení dle součtu úvazků členů
RT 0,25. Jednotková cena kancelářského balíku je
6 292,- Kč (tj. 1 258,40 Kč + 5 033,60 Kč dle popisu
zařízení a vybavení v KA04). Počet jednotek je 0,25
ks. Celková částka na položce po krácení je 1 573,Kč.
Krácení zařízení a vybavení dle součtu úvazků členů
RT 0,25. Jednotková cena notebooku je 13 310,- Kč
(tj. 2 662,- Kč + 10 648,- Kč dle popisu zařízení a
vybavení v KA04). Počet jednotek na položce je 0,25
ks. Celková částka na položce po krácení je 3 327,50
Kč.
Krácení zařízení a vybavení dle součtu úvazků členů
RT 0,25. Jednotková cena tiskárny je 3 025,- Kč (tj.
605,- Kč + 2 420,- Kč dle popisu zařízení a vybavení v
KA04). Počet jednotek na položce je 0,25 ks. Celková
částka na položce po krácení je 756,25 Kč.
Krácení zařízení a vybavení dle součtu úvazků členů
RT 0,25. Jednotková cena flipchartu je 2 420,- Kč (tj.
484,- Kč + 1936,- Kč dle popisu zařízení a vybavení v
KA04). Počet jednotek na položce je 0,25 ks. Celková
částka na položce po krácení je 605,- Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 022 594,69

Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

4

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000971

Žadatel

JITRO Olomouc, o.p.s.

Název projektu

Lepší JITRO pro všechny

Požadovaná podpora (Kč)

1 655 968,75

Body z věcného hodnocení

93,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
5
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:







Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec poskytovatele,
který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici sociálního pracovníka nebo
pracovníka v sociálních službách.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
Žadatel v projektu naplánoval začátek realizace na 1. 7. 2016. V případě podpory projektu bude
s žadatelem domluven posun začátku realizace.

Položka

Popis položky

1.1.1.2.3

Ostatní
mzdové
náklady
(zákonné
pojištění
odpovědnosti zaměstnavateli)
4 500,00

Zůstatek
položce

Krácení

0,00

1.1.1.3.1
Supervizor
15 000,00

123 000,00

7

na

Odůvodnění
Položka
je
krácena.
Pojištění
odpovědnosti má být součástí
položek 1.1.1.2.1 a 2.
Žadatel nezdůvodnil vyšší sazbu za
jednotku DPP než je horní hranice
obvyklých mezd a platů. Krácena cena
jednotky na 410 Kč.

Závěr
Projekt doporučený k financování

Vhodný k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 631 593,75

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

5

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001321

Žadatel

Institut sociální práce, z.s.

Název projektu

Zapojení rodiny a blízkých do péče jako společná cesta k co
nejkvalitnějšímu životu

Požadovaná podpora (Kč)

1 972 547,50

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
5
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

8

VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Je nutné provést revizi monitorovacích indikátorů.
Položka

Popis položky

Krácení

1.1.4.8

TISK INSTRUKÁŽNÍCH
LISTŮ

24 000,00

1.1.4.7

VAZBA METODIKY KA2

5 400,00

1.1.4.4

PRONÁJEM SÁLU KA1+KA5

9 000,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Krácení jednotkové ceny z důvodu nadhodnocení.
Jednotková cena 1 listu se krátí ze 4,- Kč/list na
24 000,00 2,- Kč/list.
Krácení jednotkové ceny z důvodu nadhodnocení.
Jednotková cena vazby se krátí z 33,- Kč/ks na 18,6 480,00 Kč/ks.
Krácení jednotkové ceny za pronájem. Cena
pronájmu není dostatečně odůvodněná.
Jednotková cena je krácena na 7 000,- Kč. Celková
částka na položce po krácení je 21 000,- Kč.
21 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 924 547,50

Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

6

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000958

Žadatel

Centrum pro komunitní práci západní Čechy

Název projektu

Podpora odborného partnerství - prostupné a sociální bydlení v
Plzeňském kraji

Požadovaná podpora (Kč)

4 391 070,00

Body z věcného hodnocení

91,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
5
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Výsledek hlasování
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:



Položka

1.1.1.1.1

Provést revizi monitorovacích indikátorů
Provést revizi veřejné zakázky.
Žadatel v projektu naplánoval začátek realizace na 1. 6. 2016. Provést revizi začátku realizace projektu.
Popis položky

Koordinátor pracovních
skupin

Členové pracovních
1.1.1.3.1 skupin

1.1.4.2 Přednášející
1.1.6.1.2. Pořízení dat ČSU
1.1.4.9 Webové stránky projektu

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění
Nadhodnocená kapacita koordinátorů v RT. Za dobu projektu dojde
k 24 prac. jednáním ( cca 1 x měsíčně) a koordinace 4 skupin po 8
členech lze pokrýt 1 koordinátorem. Akceptována 1
pozici koordinátora pracovních skupin (1.1.1.1.2) na poloviční
úvazek po dobu 24 měsíců, oproti požadovaným 2 pozicím.
Nadhodnocená hodinová dotace ve vztahu k aktivitám projektu. V
popisu této položky je
dohledatelných 768 hodin členů pracovních skupin (v rámci 4 obcí vždy po 8 členech á 24 hodin činnosti)
Nedostatečně konkretizován
počet hodin lektorování ve vztahu k aktivitám projektu.
Akceptovatelná, pro přenos zkušeností, je
maximálně polovina požadované částky.
Položka není v popisu KA dostatečně specifikována v úrovni její
nezbytnosti pro realizaci projektu a pro vazbu na cíl projektu.

415 668,00

0,00

1 800,00

115 200,00

57 000,00

57 000,00

10 000,00

0,00

20 000,00

0,00 Využití pro aktivitu spadající do nepřímých nákladů

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

3 760 485,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

7

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000963

Žadatel

Oblastní charita Uherský Brod

Název projektu

Rozvoj a zkvalitňování sociálních služeb v Charitě Uherský Brod

Požadovaná podpora (Kč)

3 193 580,50

Body z věcného hodnocení

91,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
5
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:









Noclehárna, která je zařazena mezi SSL projektu, nebyla v době hodnocení projektu v Registru
poskytovatelů sociálních služeb. Žadatel v žádosti uvedl, že je noclehárna provozována od 1. 1. 2016. V
rámci přípravy na VK byla provedena kontrola v registru SSL a noclehárna v registru již je uvedena. Při
předložení žádosti o podporu, nebyla noclehárna zahrnuta do Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3. Je stanovena
podmínka, že žadatel doloží Přílohu č. 3 žádosti („Závazný přehled sociálních služeb zařazených do sítě
sociálních služeb, v rámci kterých jsou pracovníci v aktivitách projektu vzděláváni formou vzdělávacích
programů a odborných stáží“) také ke službě „noclehárna“. Dále pak žadatel doloží Pověření dle
Rozhodnutí 2012/21/EU také k SSL „noclehárna“.
Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec poskytovatele,
který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici sociálního pracovníka nebo
pracovníka v sociálních službách.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Provést revizi veřejné zakázky.
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Položka

1.1.4

Popis položky

Nákup služeb

Krácení

Zůstatek na položce

Žadatel uvádí ceny akreditovaných kurzů včetně DPH.
Akreditované kurzy MPSV jsou osvobozeny od DPH.
Položka krácena o DPH. Položky budou přejmenovány tak,
637 603,31 aby bylo patrné, že se nejedná o cenu včetně DPH.

133 896,69

1.1.6.1.1

Refundace mzdových
nákladů pro účastníky
kurzů - PSS

565 290,00

1.1.6.2

Refundace mzdových
nákladů pro účastníky
kurzů - SP

51 480,00

Odůvodnění

Položka se vymezuje. V kontextu výzvy a projektu se jedná
o neodůvodněný výdaj, neboť mzdové příspěvky mají být
vyplaceny v souvislosti s profesním vzděláváním
zaměstnanců,
které
je
v
zájmu
samotného
0,00 zaměstnavatele/žadatele.
Položka se vymezuje. V kontextu výzvy a projektu se jedná
o neodůvodněný výdaj, neboť mzdové příspěvky mají být
vyplaceny v souvislosti s profesním vzděláváním
zaměstnanců,
které
je
v
zájmu
samotného
0,00 zaměstnavatele/žadatele.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 255 247,14

Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

8

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001027

Žadatel

"A DOMA o.s."

Název projektu

Dva životy

Požadovaná podpora (Kč)

2 830 175,00

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:




Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro
závěrečný analytický dokument.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 830 175,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

9

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001077

Žadatel

Náš svět, příspěvková organizace

Název projektu

Kde je vůle, tam je cesta - cílená podpora pracovníkům domova se
zvláštním režimem při práci s osobami s poruchami chování

Požadovaná podpora (Kč)

4 530 525,00

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:



Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec
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poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici
sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

4 530 525,00

Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

10

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001204

Žadatel

PROUTEK, občanské sdružení

Název projektu

Kvalita je změna

Požadovaná podpora (Kč)

3 972 375,00

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Je nutné provést revizi monitorovacích indikátorů.
Položka

Popis položky

1.1.1.1.1

Metodický koordinátor
0,3 úvazku

1.1.1.2.5

DPČ - experti workshopy

Krácení

Zůstatek na položce

259 200,00

67 500,00

Odůvodnění

Snížení úvazku na 0,1 úvazek z důvodu
nadhodnocení. Cena jednotky je 5.400,- Kč. Celková
129 600,00 částka na položce po krácení je 129 600,- Kč.
Krácení počtu hodin expertů o 150 hod. Důvodem
je, že v žádosti není dostatečně zdůvodněná potřeba
100 hod. příprav každého ze tří expertů, kteří se
workshopů zúčastní. Počet hodin expertů na položce
1.1.1.2.5 po krácení činí 726 hod. Celková částka na
položce po krácení je 326 700,- Kč.
326 700,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

3 564 000,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

11

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001440

Žadatel

Centrum pro rodinu a sociální péči

Název projektu

Podpora procesu průchodu klienta službou Bok po boku

Požadovaná podpora (Kč)

670 356,25

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Popis
položky

Položka
1.1.3.2.2.1

Notebook

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Součet úvazků členů RT vychází 0,66 (0,25+0,25+0,16), což znamená, že je
3 630,00 možné nárokovat pouze 0,66 ks notebooku.

1 870,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

668 018,75

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

12

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001456

Žadatel

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně,
příspěvková organizace

Název projektu

Rozvoj kvality poskytování sociálních služeb v Mariánských Lázních

Požadovaná podpora (Kč)

3 590 112,50

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:



Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován.
Zaměstnanec poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na
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pozici sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
Žadatel v projektu naplánoval začátek realizace na 1. 4. 2016. S žadatelem bude domluven posun
začátku realizace.
Žadatel naplánoval dobru realizace projektu na dobu 1. 4. 2016 – 1. 4. 2018. Doba realizace projektu
musí být upravena tak, aby doba trvání projektu v měsících nepřekročila délku 24 měsíců.
Provést revizi veřejné zakázky.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro
závěrečný analytický dokument.
Provést opravu číselného označení KA „Práce realizačního týmu“.
V projektu je v části „Cílové skupiny, Cílová skupina sociální pracovníci“ je naznačováno, že 2 sociální
pracovníci budou v rámci KA 02 součástí realizačního týmu. Je možné, aby jedna osoba vystupovala
zároveň v realizačním týmu a zároveň v cílové skupině, ale je třeba rozlišovat, u které činnosti osoba
vystupuje v roli RT a u které jako cílová skupina. Při jedné a té samé činnosti nelze vystupovat v obou
rolích najednou a čerpat tak náklady spojené s úvazkem člena RT a s cílovou skupinou zároveň.

Položka

Popis položky

Zůstatek na
položce

Krácení

1.1.3.2.3.1

Soubor kancelářských
potřeb pro standardy
kvality a sdílenou péči

10 000,00

1.1.6.1.1

Mzdové příspěvky
účastníků vzdělávání

337 920,00

1.1.6.1.2

Mzdové příspěvky
účastníků odborných
stáží

45 540,00

1.1.1.2.1

Interní lektor sdílené péče
pro pečovatelskou veřejnost
Interní lektor sdílené péče
pro pečovatelskou veřejnost

-16 000,00

1.1.1.3.1

Supervizor pro sociální práci

29 760,00

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík k
notebooku

11 079,60

1.1.3.2.2.3

Multifunkční zařízení pro
intenzivní využití

13 678,80

1.1.1.1.4

16 000,00
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Odůvodnění

Položka se vymezuje, položka patří do
0,00 nepřímých nákladů.
Položka se vymezuje z důvodu, že v kontextu
výzvy a projektu se jedná o neodůvodněný
výdaj, neboť mzdové příspěvky mají být
vyplaceny v souvislosti s profesním vzděláváním
zaměstnanců, které je v zájmu samotného
0,00 zaměstnavatele/žadatele.
Položka se vymezuje z důvodu, že v kontextu
výzvy a projektu se jedná o neodůvodněný
výdaj, neboť mzdové příspěvky mají být
vyplaceny v souvislosti s profesním vzděláváním
zaměstnanců, které je v zájmu samotného
0,00 zaměstnavatele/žadatele.
Vzhledem k povaze jednotky položky a jejímu
popisu u KA 05 se položka přesouvá do
0,00 podkapitoly 1.1.1.2 Dohody o pracovní činnosti.
Vytvoření nové položky, přesun původní
16 000,00 položky 1.1.1.1.4.
Krácení položky z důvodu nezdůvodnění vyšší
jednotkové ceny než je cena obvyklá. Cena
66 240,00 jednotky po krácení činí 345,00.
Krácení na cenu obvyklou kancelářského balíku
pro neziskový sektor do výše úvazku RT,
požadavek na kancelářský balík pro podnikatele
nebyl žadatelem zdůvodněn. Cena jednotky po
3 920,40 krácení činí 2420,00. Počet jednotek 1,62.
Krácení na cenu obvyklou multifunkčního
zařízení pro standardní využití do výše úvazku
RT, požadavek na multifunkční zařízení pro
intenzivní využití nebyl žadatelem zdůvodněn.
Cena jednotky po krácení činí 7260,00. Počet
jednotek 1,62.
11 761,20

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

3 030 139,50

Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001602

Žadatel

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

Název projektu

Rozvoj kvality sociálních služeb v Centru služeb pro neslyšící a
nedoslýchavé

Požadovaná podpora (Kč)

1 778 797,50

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Provést revizi monitorovacích indikátorů.

•

Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec poskytovatele,
který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici sociálního pracovníka
nebo pracovníka v sociálních službách.

•

Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.

•

V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.

•

Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro závěrečný
analytický dokument.
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Položka

Popis položky

Zůstatek na
položce

Krácení

Odůvodnění

1.1.3.2.2.2

Dataprojektor

3 900,00

12 100,00 Nadhodnoceno oproti obvyklým cenám.

1.1.3.2.2.4

Mobilní telefon

3 580,00

1.1.6.1

Mzdové příspěvky

14 400,00

1.1.3.2.2.1

Notebook

16 000,00

2 420,00 Nadhodnoceno oproti obvyklým cenám.
Položka 1.1.6.1 se vymezuje. V kontextu výzvy a projektu se
jedná o neodůvodněný výdaj, neboť mzdové příspěvky mají být
vyplaceny v souvislosti s profesním vzděláváním zaměstnanců,
0,00 které je v zájmu samotného zaměstnavatele/žadatele.
Jeden notebook je určen pro přímou práci s klienty, což není
předmětem aktivit v dané výzvě. Proto byl ponechán jen jeden
16 000,00 notebook v nezkrácené výši.

1.1.3.2.2.5

Tablet

10 000,00

Tablet je určen pro přímou práci s klienty, což není předmětem
0,00 aktivit v dané výzvě.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 718 947,50

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

14

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001102

Žadatel

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.

Název projektu

Kvalitativní změna poskytování sociálních služeb v organizaci EDUCO
Zlín

Požadovaná podpora (Kč)

1 210 850,00

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Položka

1.1.3.2.2.3

Popis položky
zásobník na horké
nápoje elektrický 15 l

1.1.5.1

organizace a technické
zajištění konference
pro pediatry
úprava místnosti pro
sociální pracovníky
sádrokartonem a
odhlučnění

1.1.6.2.2

ubytování odborné
náslechy

1.1.1.1.1

odborný garant
projektu

1.1.4.6

1.1.1.1.2

1.1.3.2.2.1

sociální pracovník - senior
pozice
Notebok pro dva
sociální pracovníky (
stávající obnova+nový
pracovník)

1.1.3.2.2.4

multifunkční zařízení pro
intezivní použití
velké skříně s dveřmi
uzamykatelné na
archiv dokumentů

1.1.6.2.1

cestovné na odborné
náslechy

1.1.3.2.2.2

Krácení

4 000,00

21 000,00

14 000,00

3 000,00
180 096,00

41 808,00

15 000,00

13 990,60

11 550,00

4 575,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Položka krácena v plné výši z důvodu
0,00 neodůvodněné potřebnosti.
Nedostatečné zdůvodnění položky,
organizace konference je NN, uznat lze
pouze náklady na pronájem technického
6 000,00 vybavení na konferenci.

Položka krácena z důvodu neodůvodnění
0,00 potřebnosti položky k realizaci projektu.
Položka krácena, protože zahrnovala
přímou podporu osobám, které nejsou
cílovou skupinou projektu. Cena jednotky
5 000,00 1000,00. Počet jednotek 5,00.
Položka vymezena, neboť dle popisu v
0,00 žádosti spadá do nepřímých nákladů.
Z popisu pozice vyplývají činnosti spadající
do nepřímých nákladů. Pozice krácena na
209 040,00 0,25 úvazku.
Vzhledem k nejasnosti popisu, položka
krácena do výše úvazku 0,5 členů RT. Cena
jednotky činí 10000,00. Počet jednotek
5 000,00 0,5.
Položka krácena na cenu obvyklou na cenu
obvyklou pro standardní vybavení a do
výše úvazku RT. Cena jednotky pro krácení
5 009,40 činí 7260,00, počet jednotek činí 0,69.
Položka krácena do výše úvazku RT. Počet
3 450,00 jednotek činí 0,69.
Položka krácena, protože zahrnovala
přímou podporu osobám, které nejsou
7 625,00 cílovou skupinou projektu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

824 575,50

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

15

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001333

Žadatel

PROUTEK, občanské sdružení

Název projektu

Normalizace životních příležitostí lidí s postižením: hodnocení a
posilování principu normalizace v sociálních službách

Požadovaná podpora (Kč)

3 258 750,00

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Provést revizi monitorovacích indikátorů.

Položka

Popis položky

Zůstatek na
Odůvodnění
položce

Krácení

1.1.6.2

Cestovné a ubytování

90 000,00

0,00

1.1.1.2.5

Řízení projektu

864 000,00

0,00

Dle popisu v KA se jedná o náklady na
činnost členů realizačního týmu. Cestovné a
ubytování členů RT patří do NN.
Položka je zcela vymezena. V popisu aktivity
se objevují činnosti patřící do NN. V
některých KA je již kalkulována doba
přípravy členů RT do nákladů v rámci těchto
KA, je zde riziko duplicity. Zároveň není jasně
vymezená časová dotace pro jednotlivé
členy RT ve vztahu k činnostem v rámci
jednotlivých KA.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 066 250,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

16

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001478

Žadatel

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

Název projektu

Rozvoj a zkvalitnění výkonu činností sociální práce Úřadu práce v
Moravskoslezském kraji

Požadovaná podpora (Kč)

6 682 792,50

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Žadatel nebude realizovat klíčovou aktivitu "Vzdělávání se zaměřením na uplatnění metod sociální práce
při řešení nepříznivé sociální situace osob ohrožených i sociálně vyloučených", která je neuznatelnou
aktivitou projektu. Zdůvodnění: žadatel EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů nesplnil podmínku,
týkající se činnosti v oblasti vzdělávání, která je ve výzvě č.23 stanovená pro vzdělávací instituce.
Vzdělávací instituce prokazuje splnění této podmínky prostřednictvím čestného prohlášení o tom, že má v
posledním daňovém přiznání případně v příloze účetní závěrky uvedenou činnost v oblasti vzdělávání a
vzdělávací činnost je zaměřena na oblast podporovaných aktivit výzvy. Žadatel doložil čestné prohlášení, v
kterém prokázal splnění této podmínky prostřednictvím svého zakladatele EDUCO CENTRUM s.r.o. v
souladu s principem propojeného podniku. Prokazování oprávněnosti žadatele prostřednictvím principu
propojeného podniku však není přípustné. Podmínky oprávněnosti žadatele, stanovené ve výzvě, musí
splnit žadatel sám, nikoliv prostřednictvím jiného subjektu.
Náklady, související se vzděláváním v klíčové aktivitě „Vzdělávání se zaměřením na uplatnění metod
sociální práce při řešení nepříznivé sociální situace osob ohrožených i sociálně vyloučených", jsou v
rozpočtu kráceny.
Doba realizace projektu je krácena o 1/3, tj. z 24 měsíců je krácena na 16 měsíců.
Klíčové aktivity "Supervize na úřadech" a "Síťování sociálních pracovníků napříč institucemi" jsou
uznatelné aktivity a žadatel je v projektu může realizovat.



Žadatel vyjme Klíčovou aktivitu "Vzdělávání se zaměřením na uplatnění metod sociální práce při řešení
nepříznivé sociální situace osob ohrožených i sociálně vyloučených" z projektové žádosti.



Žadatel zkrátí dobu realizace projektu na 16 měsíců.



Žadatel upraví harmonogram realizace projektu.



Žadatel provede revizi monitorovacích indikátorů.
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Žadatel upraví rozpočet projektu dle rozhodnutí VK.

Položka

Popis položky

1.1.3.2.2.02 Tablet pro výuku

Adaptér pro
bezdrátové připojení
mobilní učebny s
1.1.3.2.2.03 dataprojektorem

1.1.1.2.3

1.1.1.1.1

1.1.1.1.2

Facilitátor

Odborný garant

Evaluátor
Individuální profesní a
vzdělávací poradce metodik

1.1.1.1.3

1.1.1.2.1

Odborný lektor
Pronájem zařízené
učebny pro výuku
kurzů

1.1.4.1
1.1.3.2.2.01 Notebook pro odborný
tým

Krácení

Zůstatek na položce

90 750,00

2 000,00

40 740,00

696 800,00

Položka se vymezuje. Důvodem
vymezení položky je, že KA 01 není
uznatelná. Žadatel nesplnil podmínku
prokázání vzdělávací činnosti.
Vzdělávací aktivity v KA 01 nebudou
0,00 realizovány.
Položka se vymezuje. Důvodem
vymezení položky je, že KA 01 není
uznatelná. Žadatel nesplnil podmínku
prokázání vzdělávací činnosti.
Vzdělávací aktivity v KA 01 nebudou
0,00 realizovány.
Krácení jednotkové mzdy ze 750,Kč/hod. na 556,- Kč/hod. z důvodu
překročení obvyklé mzdy bez
116 760,00 odůvodnění.
Krácení zapojení pozice do projektu z
24 měsíců na 16 měsíců v souvislosti s
vyjmutím KA 01 z projektové žádosti z
důvodu její neuznatelnosti a krácení
úvazku z 0,7 na 0,4 z důvodu
428 800,00 nadhodnocení.

262 640,00

75 040,00

482 400,00

321 600,00

2 040 000,00

0,00

416 000,00

0,00

Krácení zapojení pozice do projektu z
24 měsíců na 16 měsíců v souvislosti s
vyjmutím KA 01 z projektové žádosti z
důvodu její neuznatelnosti a krácení
úvazku z 0,3 na 0,1 z důvodu
nadhodnocení.
Krácení zapojení pozice do projektu z
24 měsíců na 16 měsíců v souvislosti s
vyjmutím KA 01 z projektové žádosti z
důvodu její neuznatelnosti a krácení
úvazku z 0,5 na 0,3 z důvodu
nadhodnocení.
Položka se vymezuje. Důvodem
vymezení položky je, že KA 01 není
uznatelná. Žadatel nesplnil podmínku
prokázání vzdělávací činnosti.
Vzdělávací aktivity v KA 01 nebudou
realizovány.
Položka se vymezuje. Důvodem
vymezení položky je, že KA 01 není
uznatelná. Žadatel nesplnil podmínku
prokázání vzdělávací činnosti.
Vzdělávací aktivity v KA 01 nebudou
realizovány.

13 310,00

Krácení zařízení a vybavení vzhledem
k součtu úvazků členů RT. Počet kusů
13 310,00 notebooků se krátí z 2 ks na 1 ks.

6 292,00

Krácení zařízení a vybavení vzhledem
k součtu úvazků členů RT. Počet kusů
kancelářského balíku se krátí z 2 ks na
6 292,00 1 ks.

Kancelářský balík k
notebooku
1.1.3.2.1.1

Odůvodnění
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Závěr

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 619 127,50

Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

17

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001400

Žadatel

Institut sociální práce, z.s.

Název projektu

Rozvoj kritérií jako nezbytná součást pro poskytování efektivních
sociálních služeb

Požadovaná podpora (Kč)

1 396 000,00

Body z věcného hodnocení

89,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Odstranit z popisu cílové skupiny ekonomický odbor a odbor kontroly - není v souladu s výzvou.

•

Provést revizi indikátorů - doplnit jakým způsobem byla stanovena hodnota 2 u indikátoru 6 00 00.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 396 000,00
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Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

18

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000800

Žadatel

Domov Horizont, příspěvková organizace

Název projektu

Nové cesty na Horizontu

Požadovaná podpora (Kč)

1 176 925,00

Body z věcného hodnocení

88,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:






Položka

Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován.
Zaměstnanec poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na
pozici sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.

Popis položky

Ostatní mzdové náklady (zákonné
pojištění odpovědnosti
1.1.1.2.4 zaměstnavateli)

Krácení

1 500,00

Zůstatek na
položce

Položka krácena z důvodu, že náklady na zákonné pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele mají být rozpočtovány přímo na
0,00 položky mzdových nákladů.

Závěr
Vhodný k financování

Odůvodnění

Projekt doporučený k financování
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Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 175 050,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

19

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000989

Žadatel

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Název projektu

Síťování místních aktérů v systému služeb pro ohrožené děti a rodiny

Požadovaná podpora (Kč)

1 580 391,88

Body z věcného hodnocení

87,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Provést revizi monitorovacích indikátorů.

•

Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro závěrečný
analytický dokument.
Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.1.1

Analytický
pracovník KA 3

113 280,00

283 200,00

Vzhledem k plánovanému počtu akcí, kterých se pracovník účastní,
i vzhledem k rozsahu vytvářených dokumentů je výše úvazku
nadhodnocena. Proto došlo ke krácení na 0,5 úvazku.

1.1.1.1.2

Analytický
pracovník KA 7

75 520,00

188 800,00

Vzhledem k plánovanému počtu akcí, kterých se pracovník účastní,
i vzhledem k rozsahu vytvářených dokumentů je výše úvazku
nadhodnocena. Proto došlo ke krácení na 0,5 úvazku.

1.1.1.3.4

Analyzátor setkání
- KA
4a6

2 635,00

14 960,00

Položka je v hodinové mzdě 207 Kč nadhodnocena oproti
obvyklým cenám v OPZ (176 Kč), proto byla krácena o 2635 Kč.
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1.1.3.2.1.1

1.1.3.2.2.01

1.1.3.2.2.02
1.1.3.2.2.03
1.1.3.2.2.04
1.1.3.2.2.05
1.1.3.2.2.06
1.1.3.2.2.07
1.1.3.2.2.08

Software
notebook

Notebook

Tiskárna
Dataprojektor
Plátno
Flipchart
Fotoaparát
Diktafon
Kancelářský stůl

1.1.3.2.2.09

Kancelářská židle
Kontejner ke
1.1.3.2.2.10 kancelářskému
stolu - šuplíky

363,00

1 331,00

V důsledku snížení celkového součtu úvazků došlo ke krácení
všech položek v kapitole 1.1.3 (Zařízení a vybavení) na počet
jednotek 0,55 ks podle nově vypočteného součtu zapojení
pracovníků v přímých nákladech (20 měsíců x 84 hodin + 352 + 40
+ 37 + 32 +85 h)/24 měsíců = 0,55 úv. za měsíc.

4 579,50

7 320,50

Odůvodnění je obsaženo v položce 1.1.3.2.1.1. Současně došlo ke
snížení jednotkové ceny položky 1.1.3.2.2.1 Notebook (17000 Kč)
podle obvyklých cen OPZ na 13310 Kč.

1 089,00

3 993,00

Odůvodnění je obsaženo v položce 1.1.3.2.1.1.

1 815,00

6 655,00

Odůvodnění je obsaženo v položce 1.1.3.2.1.1.

544,50

1 996,50

Odůvodnění je obsaženo v položce 1.1.3.2.1.1.

363,00

1 331,00

Odůvodnění je obsaženo v položce 1.1.3.2.1.1.

453,75

1 663,75

Odůvodnění je obsaženo v položce 1.1.3.2.1.1.

363,00

1 331,00

Odůvodnění je obsaženo v položce 1.1.3.2.1.1.

900,00

3 300,00

Odůvodnění je obsaženo v položce 1.1.3.2.1.1.

360,00

1 320,00

Odůvodnění je obsaženo v položce 1.1.3.2.1.1.

525,00

1 925,00

Odůvodnění je obsaženo v položce 1.1.3.2.1.1.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 326 903,44

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

20

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001261

Žadatel

Institut sociální práce, z.s.

Název projektu

Pečovatelská služba - příležitost pro život doma

Požadovaná podpora (Kč)

8 353 234,00

Body z věcného hodnocení

87,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

27

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Je nutné provést revizi monitorovacích indikátorů.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

Pronájem prostor
setkání - KA 06
1.1.4.05

Položka je krácena na počet jednotek 9.
Krácení vyplývá z popisu KA 06, kde
žadatel uvádí, že se uskuteční 9 setkání,
31 500,00 kráceno dle počtu setkání.

31 500,00
Pronájem prostor Kulaté stoly KA 07

1.1.4.08

34 020,00

Položka je krácena z důvodu nejasné
specifikace. Cena za jednotku po krácení
35 000,00 činí 1750,- Kč/kulatý stůl.
Položka je krácena z důvodu nejasné
kalkulace. Dle popisu v KA 06 proběhne 9
setkání, při max. 15 účastnících na 1
setkání, tj. 135 osob celkem. Počet
24 300,00 jednotek na položce je krácený na 135.

72 000,00

Položka je krácena z důvodu nejasné
kalkulace. Proběhnou 4 setkání s účastí
celkem 100 osob (dle noclehů). Počet
jednotek je krácený dle počtu osob na
18 000,00 100 jednotek.

15 000,00

Položka je krácena z důvodu
45 000,00 nadhodnocení na 45.000,- Kč.

70 000,00

Položka je krácena z důvodu
nadhodnocení. Kvalitativní výzkum bude
realizován prostřednictvím hloubkových
rozhovorů s 5 vybranými dvojicemi.
Proběhne celkem 10 rozhovorů (v
případě, že proběhnou s každým zvlášť
tak 20 rozhovorů). Kráceno na 4000,Kč/rozhovor (částka zahrnuje realizaci
jednoho rozhovoru a podíl na celkovém
80 000,00 vyhodnocení).

4 840,00

Cena notebooku je vyšší, než cena
obvyklá. Překročení obvyklé ceny není v
žádosti zdůvodněno. Jednotková cena je
krácena na úroveň obvyklé ceny 13.310,26 620,00 Kč.

35 000,00
Cestovné KA 06
(poskytovatelé
sociálních služeb)

1.1.6.2.04
Cestovné KA 07
(poskytovatelé
sociálních služeb)
1.1.6.2.05

1.1.4.13

Tisk metodiky
Kvalitativní výzkum -KA
09

1.1.4.11

1.1.3.2.2.1

Notebook vč. SW OS
Windows

Odůvodnění

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

8 025 284,00

28

Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

21

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001062

Žadatel

JHS - CENTRE, o.p.s.

Název projektu

Neformální pečovatelé v okrese Pardubice - podpora jejich kompetencí
a systémové spolupráce

Požadovaná podpora (Kč)

6 479 970,00

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Provést revizi monitorovacích indikátorů.

•

Akreditované kurzy jsou osvobozeny od DPH. DPH si v projektu nelze nárokovat.
Položka

Popis
položky

1.1.1.2.3.

vedoucí stáží

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

14 000,00

Nadhodnocená položka oproti cenám obvyklým, pozice odpovídá
472 000,00 pozici odborného pracovníka/asistenta, kde je cena obvyklá 236,-Kč
na hodinu.

1.1.1.2.2.

lektoři

138 996,00

Hodinově nadhodnoceno včetně hodin přípravy. Kráceno z 1232
hodin na 660 hodin (výpočet - 4 h + 2h příprava x 10setkání na 11
160 380,00 místech = 660 h celkem pro jednoho lektora, který je dostačující na
neakreditovaný kurz). Potřeba dvou lektorů pro neakreditovaný
kurz není odůvodněna.

1.1.1.1.2.

metodik 1
(úvazek 1,0)

385 920,00

900 480,00

Nadhodnocená položka (velikost úvazku). Došlo ke krácení na 0,7
úvazku vzhledem k pracovní náplni na pozici metodik 1.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

29

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

5 806 325,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

22

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001410

Žadatel

Centrum pro rodinu a sociální péči

Název projektu

Podpora plánování průběhu pěstounské péče

Požadovaná podpora (Kč)

789 687,50

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:



Položka

Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro
závěrečný analytický dokument.
Popis položky

Pronájem KA 1,
1.1.3.2.4.1 KA 3, KA 4

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Z důvodu nedostatečného prokázání nezbytnosti a kalkulace položky
1.1.3.2.4.1 Pronájem KA 1, KA3, KA 4 se položka vymezuje.
67 000,00 0,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

30

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

705 937,50

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

23

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001309

Žadatel

Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace

Název projektu

Zkvalitnění poskytovaných služeb v Domově u Rybníka

Požadovaná podpora (Kč)

2 491 578,13

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Provést revizi monitorovacích indikátorů.

•

Provést revizi veřejné zakázky.

•

Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec poskytovatele,
který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici sociálního pracovníka
nebo pracovníka v sociálních službách.

•

Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.

•

V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.

•

Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro závěrečný
analytický dokument.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
Odůvodnění
položce

31

1.1.6.1.1

1.1.6.1.2

1.1.1.2.4

Refundace
mzdových
nákladů sociálních
pracovníků
Refundace
mzdových
nákladů pro
pracovníky
v sociálních
službách
Ostatní mzdové
náklady (zákonné
pojištění)

10 518,75

0,00

Položka 1.1.6.1.1 se vymezuje. V kontextu výzvy a projektu se jedná o
neodůvodněný výdaj, neboť mzdové příspěvky mají být vyplaceny v
souvislosti s profesním vzděláváním zaměstnanců, které je v zájmu
samotného zaměstnavatele/žadatele.

424 743,75

0,00

Položka 1.1.6.1.2 se vymezuje. V kontextu výzvy a projektu se jedná o
neodůvodněný výdaj, neboť mzdové příspěvky mají být vyplaceny v
souvislosti s profesním vzděláváním zaměstnanců, které je v zájmu
samotného zaměstnavatele/žadatele.

3 500,00

0,00

Příslušná výše pojištění za zaměstnance na DPČ v přímých nákladech
musí být rozpočtována přímo na položku, kde jsou uvedeny související
mzdové náklady.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 943 125,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
Pořadové číslo

24

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001155

Žadatel

Farní charita Dobruška

Název projektu

Zkvalitnění služeb ve FCH Dobruška

Požadovaná podpora (Kč)

886 742,50

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
NE
Střet zájmů

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

32

VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:



Položka

V případě podpory projektu je nutné provést revizi monitorovacích indikátorů.
Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro závěrečný
analytický dokument.
Popis položky

Specialista pro
1.1.1.2.1 standardy
kvality

1.1.6.1

Mzdové
příspěvky

Krácení

2 996,00

Zůstatek na
položce
197 736,00

59 250,00

Odůvodnění
Položka nadhodnocena a neodůvodněna ve vztahu k obvyklým mzdám/platům.
Kráceno na max. limit na pozici 462 Kč/ hod. (428 h)

Položka se vymezuje. V kontextu výzvy a projektu se jedná o neodůvodněný
výdaj, neboť mzdové příspěvky mají být vyplaceny v souvislosti s profesním
0,00
vzděláváním zaměstnanců, které je v zájmu samotného
zaměstnavatele/žadatele.

Závěr

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

808 935,00

Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
Pořadové číslo

25

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001255

Žadatel

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.

Název projektu

Rozvoj a zkvalitnění sociální práce s lidmi s duševním onemocněním ve
veřejné správě

Požadovaná podpora (Kč)

2 862 168,75

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

33

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:





Je nutné provést revizi monitorovacích indikátorů.
Vzdělávání se můžou účastnit pouze úředníci v přímé práci s klientem (Úřad práce ČR, krajské úřady,
obecné úřady) se zaměřením na uplatnění metod sociální práce při řešení nepříznivé sociální situace
osob ohrožených i sociálně vyloučených.
Žadatel v projektu naplánoval začátek realizace na 1. 7. 2016. S žadatelem bude případně domluven
posun začátku realizace.

Položka

Popis položky

1.1.1.1.1

Odborný asistent

1.1.1.2.04

Odborný gestor - oponent

1.1.3.2.2.02

Digitální fotoaparát

1.1.6.1.1

Mzdové příspěvky - stáže (72
stáží x 8 hodin x 165 Kč)

Zůstatek na
položce

Krácení

453 456,00

89 472,00

3 025,00

95 040,00

Odůvodnění

Úvazek pracovní pozice se krátí na
polovinu z důvodu nadhodnocení,
překrývání pozic RT, část činností je
453 456,00 nepřímou prací.
Úvazek pracovní pozice se krátí na
polovinu z důvodu nadhodnocení,
překrývání pozic RT. Počet hodin po
89 472,00 krácení činí 192 hod.
Položka se vymezuje. Nebyla zdůvodněná
potřebnost pro realizaci projektu.
0,00
Položka se vymezuje. V kontextu výzvy a
projektu se jedná o neodůvodněný výdaj,
neboť mzdové příspěvky mají být
vyplaceny v souvislosti s profesním
vzděláváním zaměstnanců, které je v
zájmu samotného
zaměstnavatele/žadatele.
0,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 060 927,50

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti

34

Pořadové číslo

26

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000828

Žadatel

Město Nový Bydžov

Název projektu

Podpora sociální práce a služeb v Novém Bydžově

Požadovaná podpora (Kč)

829 004,50

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Provést revizi monitorovacích indikátorů.

Položka

Popis položky

Krácení

1.1.4.2

Školení otevřená

21 000,00

1.1.4.3

Školení uzavřená

13 016,50

1.1.3.2.3.1 Odborné publikace, KA04

11 250,00

1.1.3.2.2.4 Odborné publikace, KA04

-11 250,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Zkrácení položky o DPH. Akreditované kurzy jsou
100 000,00 osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH
nárokovat. Jednotková cena po zkrácení je 100 000,-.
Zkrácení položky o DPH. Akreditované kurzy jsou
61 983,50 osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH
nárokovat. Jednotková cena po zkrácení je 12 396,70.
Zrušení položky - přesun z podkapitoly 1.1.3.2.3 Spotřební
0,00 materiál do podkapitoly 1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný
majetek.
Vznik nové položky - přesun z podkapitoly 1.1.3.2.3
11 250,00 Spotřební materiál do podkapitoly 1.1.3.2.2 Neodpisovaný
hmotný majetek.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
786 483,88
projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti

35

Pořadové číslo

27

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001126

Žadatel

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.

Název projektu

Podpora FACT modelu v České republice

Požadovaná podpora (Kč)

5 383 440,00

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:



Provést revizi nákupu služeb od zahraničních subjektů.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

1.1.4.11

Překlady z ČJ do AJ
(souhrnná zpráva z
auditu)

15 000,00

Kráceno na stejnou sazbu uvedenou u překladů z AJ
52 500,00 do ČJ - z 450,- Kč na 350,- Kč za normostranu.

1.1.4.01

Pronájem prostor na
jednotlivá setkání úvodní, závěrečné a 5x
minikonference (50-60
osob, včetně techniky

42 000,00

Nadhodnocená položka. Kráceno z 18 000,- Kč na
84 000,00 12 000,- Kč za den pronájmu sálu x 7 akcí.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

36

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

5 312 190,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
Pořadové číslo

28

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001279

Žadatel

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Název projektu

Kompetence sociálních pracovníků - východisko kvalitní sociální práce
na obcích

Požadovaná podpora (Kč)

4 791 163,75

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

37

VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:



Je nutné provést revizi monitorovacích indikátorů.
Žadatel v projektu naplánoval začátek realizace na 1. 7. 2016. S žadatelem bude případně domluven posun
začátku realizace.
Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 80500 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 80500 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro závěrečný
analytický dokument. Produkt musí být přenositelný a zveřejněn na webových stránkách (www.esfcr.cz).
Vzdělávání se můžou účastnit pouze úředníci v přímé práci s klientem (Úřad práce ČR, krajské úřady,
obecné úřady) se zaměřením na uplatnění metod sociální práce při řešení nepříznivé sociální situace osob
ohrožených i sociálně vyloučených.





Položka

1.1.6.5.1

1.1.6.5.2

1.1.1.3.1

Popis položky
Stravné pro účastníky
vzdělávání v rámci KA1
(150Kč/osobu/vzděl.den)
Stravné pro účastníky
konference
(150Kč/účastníka/den)

Lektor, specialista DPP do
10000,-/měsíc
Nákup služeb

1.1.4

Krácení

Zůstatek na
položce

Položka je krácena na nulu. Stravné patří do
0,00 nepřímých nákladů.

237 000,00

21 000,00

53 120,00

11 960,00

Odůvodnění

Položka je krácena na nulu. Stravné patří do
0,00 nepřímých nákladů.
Počet hodin na položce 1.1.1.3.1 se krátí o 128 hod.
Důvodem je krácení 8 vzdělávacích programů v KA1
(4 vzdělávací programy, realizované každý 2x)
zaměřených na podporu kompetencí v nepřímé práci
s klienty, které jsou v rozporu s výzvou č.23. Počet
hodin lektorů na DPP se krátí o 128 hod. (tj. 16
lektorských hodin/kurz x 8 kurzů). Počet hodin po
861 125,00 krácení je ve výši 2 075 hod.
V souvislosti s krácením 8 vzdělávacích programů pro
nepřímou práci s klienty v KA1, které jsou v rozporu
s výzvou č.23, se krátí kapitola 1.1.4 Nákup služeb o
11.960,- Kč (8 krácených kurzů v nepřímé práci s
klientem představuje cca 5% ze 158 kurzů celkem, 5%
z celkové ceny pronájmů 239.200,- Kč v položkách
1.1.4.1 a 1.1.4.2 činí 11.960,- Kč). Žadatel adekvátně
promítne uvedené krácení ve výši 11.960,- Kč do
307 240,00 položek 1.1.4.1 a 1.1.4.2 v nákupu služeb.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

4 387 313,75

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

29

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000703

Žadatel

INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných
službách, z.ú.

Název projektu

Procesní audity - podpora procesů vedoucích k sociálnímu začlenění.

Požadovaná podpora (Kč)

4 828 375,00

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:





Položka

Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Provést revizi veřejné zakázky.
Je nutné sjednotit harmonogram KA - objevuje se nesoulad v popisu KA 4 a příloze č. 5
Vymezení aktivity "Sestavení auditorských týmů". KA obsahuje činnosti patřící do NN, a to
administrativní činnosti spojené s výběrem dodavatele pro projekt, včetně uzavření smlouvy s
dodavatelem. S ohledem na tuto skutečnost je navrhováno krácení pozice v RT podílející se na této
KA.
Popis položky

Krácení

Vedoucí
1.1.1.1.2 projektových aktivit 305 594,00
Kontaktní pracovník
1.1.1.2.1 v zařízení
268 800,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

611 206,00

Položka je krácena s ohledem na krácení úvazku. První 4 měsíce je
úvazek 0,75 ponechán a dalších 18 měsíců je krácen na 0,5
(4*38200+18*25467). Důvodem je nadměrná časová dotace pro
pracovní pozici, kdy od 5. měsíce probíhají audity jen v průměrném počtu
1/měsíc. Zároveň je pozice krácena s ohledem na vykonávané činnosti
patřící do NN v rámci KA „Sestavení auditorských týmů“.

0,00

Položka je dle popisu v příloze č. 1 žádosti přesunuta do položek DPP.

Kontaktní pracovník
1.1.1.3.1 v zařízení
-225 280,00 225 280,00

1.1.1.2.2 Evaluátor

48 440,00

242 760,00

Nově vzniklá položka. Sazba je snížena na sazbu pozice odborného
asistenta 176 Kč/h dle obvyklých mezd/platů pro OPZ.
Položka je krácena s ohledem na počet měsíců zapojení pozice do
realizace projektu tj. 20 měsíců. Poměrově je ponížen počet hodin z 1040
h/projekt na 867h/projekt.

1.1.1.1.1 Odborný garant

24 750,00

371 250,00

Celková částka je ponížena o náklady připadající na činnosti NN v KA
„Sestavení auditorských týmů“ tj. 28050-(16500/40*8)= 24750,--
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

4 300 495,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
Pořadové číslo

30

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000742

Žadatel

DOTYK II, o.p.s.

Název projektu

Profesionalizace sdílené péče o děti s PAS

Požadovaná podpora (Kč)

3 533 197,50

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Provést revizi monitorovacích indikátorů.



Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro
závěrečný analytický dokument.

Položka

Popis položky

Reálné
krácení

Zůstatek
položce

40

na

Odůvodnění

1.1.1.2

Dohody o pracovní činnosti

1.1.1.1.

Pracovní smlouvy
Nájem - kancelář (psycholog,
spec. Pedagogové, metodik
1.1.3.2.4.1 komunikace)
Nájem - kancelář (psycholog,
spec. Pedagogové, metodik
1.1.4.1
komunikace)

2 341 416,00

Je nutné přeřadit položky 1.1.1.2.1-1.1.1.2.4 do
podkapitoly 1.1.1.1. V osobních nákladech v kapitole
DPČ, jsou uváděny pozice s celými úvazky a není
uvedená max. hrubá odměna na hodinu pro DPČ,
ale odpovídá úvazku na klasický pracovní poměr.
DPČ nesmí překročit 20h/týden za dobu 52 týdnů.

112 024,00

-2 341 416,00 2 341 416,00

Na základě přeřazení položek z podkapitoly
1.1.1.2.1-4 je vytvořena nová kapitola 1.1.1.1
Pracovní smlouvy, kam budou jednotlivé pozice
převedeny.

50 600,00

0,00

Chybně řazená položka. Položku je nutné přeřadit
do Nákupu služeb (1.1.4)

-50 600,00

50 600,00

Nově vzniklá položka přeřazením z kapitoly
1.1.3.2.4.1

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

3 533 197,50

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
Pořadové číslo

31

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000996

Žadatel

MĚSTO BROUMOV

Název projektu

Podpora a standardy v procesu zvyšování kvality sociální práce MěÚ
Broumov

Požadovaná podpora (Kč)

747 590,00

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

41

VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:





Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec
poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici
sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Doplnit veřejnou podporu.

Popis
položky

Položka

1.1.6.1.

Mzdové
příspěvky

Reálné
krácení

Zůstatek
na položce

100 650,00

0,00

Odůvodnění
Položka se vymezuje. V kontextu výzvy a projektu se jedná o neodůvodněný
výdaj, neboť mzdové příspěvky mají být vyplaceny v souvislosti s profesním
vzděláváním zaměstnanců, které je v zájmu samotného
zaměstnavatele/žadatele.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučen k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

621 777,50

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

32

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001338

Žadatel

Sagapo, příspěvková organizace

Název projektu

Podporujeme neustálý rozvoj našich sociálních služeb

Požadovaná podpora (Kč)

1 573 187,50

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

42

VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:






Je nutné provést revizi monitorovacích indikátorů.
Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec poskytovatele,
který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici sociálního pracovníka nebo
pracovníka v sociálních službách.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.

Položka

Popis položky

Zůstatek na
položce

Krácení

1.1.6.1.1

KA01 - Mzdové náhrady

297 000,00

1.1.6.1.2

KA02 - Mzdové náhrady

59 400,00

1.1.3.1.1.1

KA02 - Zvedací stroj

130 000,00

1.1.3.1.2.1

KA02 - Zvedací stroj

0,00

Odůvodnění

Položka se vymezuje. V kontextu výzvy a
projektu se jedná o neodůvodněný výdaj, neboť
mzdové příspěvky mají být vyplaceny v
souvislosti s profesním vzděláváním
zaměstnanců, které je v zájmu samotného
0,00 zaměstnavatele/žadatele.
Položka se vymezuje. V kontextu výzvy a
projektu se jedná o neodůvodněný výdaj, neboť
mzdové příspěvky mají být vyplaceny v
souvislosti s profesním vzděláváním
zaměstnanců, které je v zájmu samotného
0,00 zaměstnavatele/žadatele.
Položka se přesouvá do nově vytvořené položky
v podkapitole 1.1.3.1.2 Pořízení odpisovaného
hmotného majetku. Zvedací stroj má být
0,00 zařazený mezi hmotný investiční majetek.
Vytvoření nově položky v podkapitole 1.1.3.1.2
Pořízení odpisovaného hmotného majetku. Do
této položky se přesouvá nesprávně zařazený
zvedací stroj z položky 1.1.3.1.1.1. Jedná se o
130 000,00 hmotný investiční majetek.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 037 472,50

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

33

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000945

Žadatel

Česká asociace pečovatelské služby, zapsaný spolek

Název projektu

Podpora využívání sdílené péče
prostřednictvím pečovatelských služeb

Požadovaná podpora (Kč)

2 576 250,00

Body z věcného hodnocení

83,75

a

neformálních

pečujících

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:




Projekt je realizován také mimo programovou oblast (v Praze), proto musí žadatel zajistit, aby k
webové stránce Edukačního programu pro neformální pečující měla přístup pouze cílová skupina z
programové oblasti nebo jinak zajistit, aby byla naplněna pravidla vazby cílové skupiny na území
dopadu.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.

Položka

Popis položky

Krácení

1 690,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.3.2.2.1

Notebook

1.1.1.3.1

Expert 1

40 300,00

1.1.1.3.2

Expert 2

40 300,00

1.1.1.3.3

Expert 3

40 300,00

1.1.1.3.4

Expert 4

40 300,00

13 310,00 Cena překračuje cenu obvyklou. Kráceno dle ceny obvyklé.
Cena 500,- za hodinu překračuje cenu obvyklou. Kráceno
89 700,00 na 345,- Kč za hodinu.
Cena 500,- za hodinu překračuje cenu obvyklou. Kráceno
89 700,00 na 345,- Kč za hodinu.
Cena 500,- za hodinu překračuje cenu obvyklou. Kráceno
89 700,00 na 345,- Kč za hodinu.
Cena 500,- za hodinu překračuje cenu obvyklou. Kráceno
89 700,00 na 345,- Kč za hodinu.

1.1.1.3.5

Expert 5

40 300,00

Cena 500,- za hodinu překračuje cenu obvyklou. Kráceno
89 700,00 na 345,- Kč za hodinu.
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 322 262,50

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

34

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001031

Žadatel

Sírius, příspěvková organizace

Název projektu

Podpora procesů vedoucích ke standardizaci kvality a alternativní
komunikace v Síriu, příspěvkové organizaci

Požadovaná podpora (Kč)

1 270 312,50

Body z věcného hodnocení

83,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:







Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován.
Zaměstnanec poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na
pozici sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.
V rámci KA 02 v části „Doplňkové vzdělávání pracovníků (KA 02)“ žadatel plánuje oslovit externí lektory
zvolených vzdělávacích témat. Pokud se jedná o akreditované kurzy žadatele, pak nesmí lektoři
uvedené v dané akreditaci žadateli fakturovat, ale mohou vystupovat pouze v realizačním týmu. Pokud
se jedná o tuto situaci, žadatel nemůže hradit lektory z nákupu služeb. Náklady na lektory je možné
převést do realizačního týmu při zachování horní hranice obvyklých cen pro lektora.
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Položka

Popis položky

Zůstatek
na položce

Krácení

KA 01 - Komunikátor
1.1.3.2.2.0.7 Big Point
KA 01 - Komunikátor
1.1.3.2.2.0.8 Big Step by Step

9 000,00

1.1.3.2.2.1.0 KA 01 - Děrovačka

1 400,00

1.1.3.2.2.1.1 KA 01 - Fotoaparát
KA 01 - Příslušenství k
1.1.3.2.2.1.3 Smart Wall Paint

2 975,00

1.1.6.1.1

450,00

2 500,00

Mzdové náhrady pro
zaměstnance na
školení (v rámci KA 02) 138 600,00

Odůvodnění

Potřebnost většího počtu jednotek nebyla odůvodněna. Krácení o
1 350,00 jednu jednotku této položky.
Nezdůvodněná výše položky. Ověřením na trhu byla zjištěna poloviční
9 000,00 cena položky.
Není zdůvodněna potřebnost většího počtu jednotek. Krácení na 1
700,00 jednotku této položky.
Vyšší než cena obvyklá nebyla zdůvodněna. Položka krácena na cenu
3 025,00 obvyklou.
Nezdůvodněná výše položky. Ověřením na trhu byla zjištěna poloviční
2 500,00 cena položky.
Položka se vymezuje. V kontextu výzvy a projektu se jedná o
neodůvodněný výdaj, neboť mzdové příspěvky mají být vyplaceny v
souvislosti s profesním vzděláváním zaměstnanců, které je v zájmu
0,00 samotného zaměstnavatele/žadatele.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

990 523,75

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001162

Žadatel

NA DLANI, o.p.s.

Název projektu

PODPŮRNÁ SÍŤ

Požadovaná podpora (Kč)

3 489 207,50

Body z věcného hodnocení

83,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:



Opravit rozpočet u položek 1.1.1.3.01 až 1.1.1.3.05 (koordinátor rodinné konference). Jsou zde
prohozeny údaje ve sloupcích "Cena jednotky" a "Počet jednotek".
Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Položka

Popis položky

Krácení

1.1.1.3.06

facilitátor případové
konference 1

2 400,00

1.1.1.3.07

facilitátor případové
konference 2

2 400,00

1.1.1.3.08

facilitátor případové
konference 3

2 400,00

1.1.1.3.09

facilitátor případové
konference 4

2 400,00

1.1.1.3.10

facilitátor případové
konference 5

2 400,00

1.1.3.2.2.9

kancelářský balík - MS
OFFICE

2 420,00

1.1.3.2.1.1

kancelářský balík - MS
OFFICE

-2 420,00

1.1.3.2.4.1

1.1.3.2.4.2

1.1.4.5

1.1.4.6

pronájem prostor pro
uspořádání rodinných
konferencí
pronájem prostor pro
uspořádání
konference
pronájem prostor pro
uspořádání rodinných
konferencí
pronájem prostor pro
uspořádání
konference

20 000,00

15 000,00

-20 000,00

-15 000,00

Zůstatek
na položce

Odůvodnění

Položka je nadhodnocena v jednotkové ceně 600 Kč/hodinu.
12 000,00 Snížení jednotkové ceny na 500 Kč/hod s ohledem na
lokalitu realizace.
Položka je nadhodnocena v jednotkové ceně 600 Kč/hodinu.
12 000,00 Snížení jednotkové ceny na 500 Kč/hod s ohledem na
lokalitu realizace.
Položka je nadhodnocena v jednotkové ceně 600 Kč/hodinu.
12 000,00 Snížení jednotkové ceny na 500 Kč/hod s ohledem na
lokalitu realizace.
Položka je nadhodnocena v jednotkové ceně 600 Kč/hodinu.
12 000,00 Snížení jednotkové ceny na 500 Kč/hod s ohledem na
lokalitu realizace.
Položka je nadhodnocena v jednotkové ceně 600 Kč/hodinu.
12 000,00 Snížení jednotkové ceny na 500 Kč/hod s ohledem na
lokalitu realizace.
Zrušení položky. Přesun položky z podkapitoly 1.1.3.2.2
0,00 Neodpisovaný hmotný majetek do podkapitoly 1.1.3.2.1
Neodpisovaný nehmotný majetek.
Vytvoření nové položky. Přesunuto z podkapitoly 1.1.3.2.2
2 420,00 Neodpisovaný hmotný majetek do podkapitoly 1.1.3.2.1
Neodpisovaný nehmotný majetek.
Zrušení položky. Přesun položky z podkapitoly 1.1.3.2.4
0,00 Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku do kapitoly
1.1.4 Nákup služeb.
Zrušení položky. Přesun položky z podkapitoly 1.1.3.2.4
0,00 Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku do kapitoly
1.1.4 Nákup služeb.
Vytvoření nové položky. Přesunuto z podkapitoly 1.1.3.2.4
20 000,00 Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku do kapitoly
1.1.4 Nákup služeb.
Vytvoření nové položky. Přesunuto z podkapitoly 1.1.3.2.4
15 000,00 Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku do kapitoly
1.1.4 Nákup služeb.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

3 474 207,50

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

36

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001334

Žadatel

Pečovatelská služba města Příbram

Název projektu

Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram jako součást
regionu při rozvíjení a zkvalitňování sociální práce a procesů ve službách

Požadovaná podpora (Kč)

3 128 103,80

Body z věcného hodnocení

83,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:








Je nutné provést revizi monitorovacích indikátorů.
Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec poskytovatele,
který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici sociálního pracovníka nebo
pracovníka v sociálních službách.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Je nutné provést revizi veřejné zakázky.
Žadatel v projektu naplánoval začátek realizace na 1. 7. 2016. S žadatelem bude případně domluven posun
začátku realizace.
Položka

1.1.1.1.3

1.1.6.2.2

Popis položky

Hlavní manažer projektu
(0,10)
Příspěvky na stravné
účastníkům
kurzů

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

93 556,32

Položka se krátí na nulu. Činnosti pracovní pozice patří
0,00 do nepřímých nákladů.

31 360,00

Položka se krátí na nulu. Položka patří do nepřímých
0,00 nákladů.
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 971 958,40

Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

37

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001001

Žadatel

Město Hodonín

Název projektu

Posílení spolupráce a rozvoj kompetencí veřejné správy a dalších
organizací k začleňování ohrožených skupin ve správním obvodu ORP
Hodonín

Požadovaná podpora (Kč)

1 879 902,50

Body z věcného hodnocení

83,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Provést revizi monitorovacích indikátorů



Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat



Akreditovaných kurzů se může účastnit pouze ta cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován.

Položka
1.1.4.15

1.1.4.01
1.1.4.02

Popis položky
Den sociálních
služeb
Publikace katalog
sociálních a
návazných služeb
Publikace průvodce
pro řešení

Krácení
30 000,00

Zůstatek
na položce

Odůvodnění

Položka není odůvodněná, není jasné, co konkrétně je jejím
40 000,00 obsahem a v jakých částkách.
Vzhledem k velikosti regionu Hodonínska je množství kusů kráceno
na polovinu.

90 000,00

90 000,00

25 000,00

Vzhledem k velikosti regionu Hodonínska je množství kusů kráceno
25 000,00 na polovinu.
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nepříznivých situací

1.1.4.13

Vzdělávací kurzy pro
neformální
pečovatele

Vzdělávání NP by mělo být dle popisu KA zajištěno lektory, kteří
jsou součástí rozpočtu v kap. Osobní náklady. Položka 1.1.4.13 není
0,00 v žádosti zdůvodněna.

30 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1 661 152,50
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

38

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001226

Žadatel

Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Název projektu

Podpora rozvoje sociální práce s osobami ohroženými výkonem trestu
odnětí svobody

Požadovaná podpora (Kč)

2 360 637,50

Body z věcného hodnocení

83,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:




V projektu je nutné upravit v popisu v KA 02 „Vznik Multidisciplinárního týmu a jeho činnost“ počet
setkávání týmu na 22, tak aby odpovídal kalkulaci v rozpočtu. Uvedené informace v popisu KA a
kalkulaci rozpočtu nejsou shodné.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Zůstatek na
položce

Položka

Popis položky

Krácení

1.1.3.2.4

Nájem/operativní leasing
odpisovaného majetku

49 000,00

0,00

1.1.4

Nákup služeb

-49 000,00

49 000,00

Odůvodnění
Položky 1.1.3.2.4.1-1.1.3.2.4.3 jsou
v kapitole chybně zařazeny. Položky
budou přesunuty do nákupu služeb.
V kapitole 1.1.4 Nákup služeb budou
vytvořeny nové položky vzniklé
přeřazením z kapitoly 1.1.3.2.4
Nájem/operativní leasing
odpisovaného majetku. Jedná se o
položky 1.1.3.2.4.1-1.1.3.2.4.3.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 360 637,50

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

39

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001507

Žadatel

Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Název projektu

Pečovat a žít doma je normální - podpora neformálních pečovatelů

Požadovaná podpora (Kč)

3 303 225,00

Body z věcného hodnocení

82,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


U položky 1.1.4.18 rozpočtu doplnění informací o tom, co položka přesně zahrnuje, o počtu jednotek
dílčích služeb a o výši jednotkových cen odpovídajících obvyklým cenám.



Revize začátku realizace.



Revize výběrového řízení.



Doplnit veřejnou podporu.



Provést revizi monitorovacích indikátorů.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

3 303 225,00

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

40

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000843

Žadatel

Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace

Název projektu

Standardizace procesů a zkvalitnění sociální práce v domově pro
seniory

Požadovaná podpora (Kč)

1 645 500,00

Body z věcného hodnocení

81,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
 Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován.
 Zaměstnanec poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na
pozici sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
 V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
 Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
 Provést revizi monitorovacích indikátorů.
 Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro
závěrečný analytický dokument.
Položka

Popis položky

Krácení

1.1.4.01

Kurz Bazální stimulace - level I
základní (cena vč. DPH)

4 340,00

1.1.4.02

Kurz Alternativní komunikace
(cena vč. DPH)

10 064,00

1.1.4.03

Kurz Komunikace s
nekomunikujícím klientem
(cena vč. DPH)

5 032,00

1.1.4.04

Kurz Ochrana práv klientů (cena
vč. DPH)

5 032,00

1.1.4.05

Kurz reminiscenční terapie
(cena vč. DPH)

1.1.4.06

Kurz Muzikoterapie (cena vč.
DPH)

1.1.6.1

Mzdové příspěvky

10 064,00

2 516,00

57 420,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Položka krácena o DPH ve výši 21%, u
akreditovaných kurzů není DPH
uznatelným výdajem, výdaj nelze
nárokovat. Cena jednotky po krácení činí
20 660,00 4 132,00. Počet jednotek 5.
Položka krácena o DPH ve výši 21%, u
akreditovaných kurzů není DPH
uznatelným výdajem, výdaj nelze
nárokovat. Cena jednotky po krácení činí
47 936,00 11984,00. Počet jednotek 4.
Položka krácena o DPH ve výši 21%, u
akreditovaných kurzů není DPH
uznatelným výdajem, výdaj nelze
nárokovat. Cena jednotky po krácení činí
23 968,00 11984,00. Počet jednotek 2.
Položka krácena o DPH ve výši 21%, u
akreditovaných kurzů není DPH
uznatelným výdajem, výdaj nelze
nárokovat. Cena jednotky po krácení činí
23 968,00 11984,00. Počet jednotek 2.
Položka krácena o DPH ve výši 21%, u
akreditovaných kurzů není DPH
uznatelným výdajem, výdaj nelze
nárokovat. Cena jednotky po krácení činí
47 936,00 11984,00. Počet jednotek 4.
Položka krácena o DPH ve výši 21%, u
akreditovaných kurzů není DPH
uznatelným výdajem, výdaj nelze
nárokovat. Cena jednotky po krácení činí
11 984,00 11984,00. Počet jednotek 1.
Položka se vymezuje. V kontextu výzvy a
projektu se jedná o neodůvodněný výdaj,
neboť mzdové příspěvky mají být
vyplaceny v souvislosti s profesním
vzděláváním zaměstnanců, které je v
zájmu samotného
0,00 zaměstnavatele/žadatele.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 527 415,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

41

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000824

Žadatel

Charita Valašské Meziříčí

Název projektu

Cesta Charity Valašské Meziříčí za vyšší kvalitou poskytovaných služeb

Požadovaná podpora (Kč)

4 036 943,75

Body z věcného hodnocení

81,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:







Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec
poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici
sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
Provést revizi veřejné zakázky.
Položka

Popis položky

Zůstatek na
položce

Krácení

Odůvodnění

1.1.1.1.1

Interní metodik

627 120,00

Nadhodnocená položka. Úvazek snížen na
627 120,00 0,5.

1.1.1.1.2

Gestor projektu

234 000,00

Nadhodnocená položka. Úvazek snížen na
234 000,00 0,15.

1.1.3.2.2.06

Diktafon

2 420,00

Položka se vymezuje. Není dostatečně
0,00 zdůvodněno.

1.1.3.2.2.05

Digitální fotoaparát

3 025,00

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

12 536,00
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Položka se vymezuje. Není dostatečně
0,00 zdůvodněno.
Kráceno z 6 kusů dle výše úvazku 0,82 v
RT. Počet kusů není dostatečně
1 984,00 odůvodněn.

1.1.3.2.2.01

Stacionární dataprojektor

19 118,00

1.1.3.2.2.02

Projekční plátno

653,40

1.1.3.2.2.03

Flipchart

436,00

1.1.3.2.2.04

Notebook
Multifunkční zařízení pro
intenzivní využití

68 945,80

1.1.3.2.2.07

13 406,80

1.1.3.2.3.1

Odborné publikace pro CS

20 000,00

1.1.3.2.2.08

Odborné publikace pro CS

-20 000,00

Z projektu není zřejmá potřebnost
stacionárního dataprojektoru, proto bude
pořízen přenosný s jednotkovou cenou 12
100,- Kč. Zároveň bude počet kusů krácen
na 0,82 dle úvazku realizačního týmu.
Není jasně rozklíčováno, pro jaké účely je
dataprojektor pořizován. Bude upraven
9 922,00 název položky.
Kráceno dle výše 0,82 úvazku RT.
2 976,60 Nedostatečně zdůvodněno.
Kráceno dle výše 0,82 úvazku RT.
1 984,00 Nedostatečně zdůvodněno.
Kráceno dle výše 0,82 úvazku RT. Počet 6
10 914,20 kusů není dostatečně odůvodněn.
Nedostatečně
zdůvodněno.
Bude
pořízeno multifunkční zařízení pro
standardní využití s jednotkovou cenou 7
260,- Kč a zároveň je položka krácena dle
5 953,20 úvazku 0,82 RT.
Položka zrušena. Přesun z podkapitoly
1.1.3.2.3.1 Spotřební materiál do
podkapitoly
1.1.3.2.2
Neodpisovaný
0,00 hmotný majetek do položky 1.1.3.2.2.08.
Nově vytvořená položka přesunem
"Odborné publikace pro CS" z podkapitoly
1.1.3.2.3.1 Spotřební materiál do
podkapitoly
1.1.3.2.2
Neodpisovaný
20 000,00 hmotný majetek do položky 1.1.3.2.2.08.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 809 867,50

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

42

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001311

Žadatel

Nadační fond J&T

Název projektu

Společná šance (Dítě a závislá matka)

Požadovaná podpora (Kč)

4 933 510,00

Body z věcného hodnocení

81,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

55

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Provést revizi monitorovacích indikátorů.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

17 250,00

Položka je nadhodnocená, současně přesahující do NN
projektu. Za relevantní je vzhledem k délce metodiky
považováno 50 hodin pro odborné konzultace k tvorbě
metodiky.

24 500,00

Vzhledem k počtu stran a účelu publikace je položka
nadhodnocená a neefektivní. Cena jednotky je krácena na
350,- Kč za stránku.

24 500,00

Vzhledem k počtu stran a účelu publikace je položka
nadhodnocena a neefektivní. Cena jednotky je krácena na
350,- Kč za stránku.

60 000,00

60 000,00

Položka je vzhledem k počtu výtisků nadhodnocená. Položka
je krácena na polovinu.

Tisk komunikační manuál

60 000,00

60 000,00

Položka je vzhledem k počtu výtisků nadhodnocená. Položka
je krácena na polovinu.

1.1.3.2.1.1

Kancelářský
Office

871,20

3 968,80

Položka je krácena do výše úvazku RT v PN tj. 1,64. Počet
kusů bude 1,64.

1.1.3.2.2.1

Notebook

4 791,60

21 828,40

1.1.2.1.1

Cestovné - Dánsko

7 000,00

42 000,00

1.1.2.1.2

Ubytování - Dánsko

6 720,00

40 320,00

1.1.2.1.3

Diety - Dánsko

7 000,00

42 000,00

1.1.2.1.4

Pojištění - Dánsko

620,00

3 720,00

1.1.2.1.5

Cestovné - Portugalsko

7 000,00

42 000,00

1.1.2.1.6

Ubytování - Portugalsko

6 720,00

40 320,00

1.1.1.3.6

Redaktor metodik

1.1.4.04

Grafické
zpracování
metodiky - DTP- návrh
obalu a grafika
10 500,00

1.1.4.05

Grafické
zpracování
komunikačního manuálu DTP- návrh obalu a
grafika
10 500,00

1.1.4.08

Tisk metodika

1.1.4.09

balík

189 750,00

MS
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Položka je krácena do výše úvazku RT v PN tj. 1,64. Počet
kusů bude 1,64.
Položka je krácena o letenku pro tlumočníka, který je
zařazen v nákupu služeb. V rámci kapitoly 1.1.2 lze
nárokovat k proplacení pouze náklady RT. Náklady lze
nárokovat v rámci položky 1.1.4.11 Tlumočení.
Položka je krácena o náklady připadající na 4 noci ubytování
pro tlumočníka, který je zařazen v nákupu služeb. V rámci
kapitoly 1.1.2 lze nárokovat k proplacení pouze náklady RT.
Náklady lze nárokovat v rámci položky 1.1.4.11 Tlumočení.
Položka je krácena o diety pro tlumočníka, který zařazen
v nákupu služeb. Krácení je ve výši 5dníx1400 Kč= 7000,- V
rámci kapitoly 1.1.2 lze nárokovat k proplacení pouze
náklady RT. Náklady lze nárokovat v rámci položky 1.1.4.11
Tlumočení.
Položka je krácena o pojištění pro tlumočníka, který zařazen
v nákupu služeb, tj. 5dníx124 Kč= 620,- V rámci kapitoly
1.1.2 lze nárokovat k proplacení pouze náklady RT. Náklady
lze nárokovat v rámci položky 1.1.4.11 Tlumočení.
Položka je krácena o letenku pro tlumočníka, který je
zařazen v nákupu služeb. V rámci kapitoly 1.1.2 lze
nárokovat k proplacení pouze náklady RT. Náklady lze
nárokovat v rámci položky 1.1.4.11 Tlumočení.
Položka je krácena o náklady připadající na 4 noci ubytování
pro tlumočníka, který je zařazen v nákupu služeb. V rámci
kapitoly 1.1.2 lze nárokovat k proplacení pouze náklady RT.
Náklady lze nárokovat v rámci položky 1.1.4.11 Tlumočení.

1.1.2.1.7

Diety - Portugalsko

5 600,00

33 600,00

1.1.2.1.8

Pojištění - Portugalsko

620,00

3 720,00

Položka je krácena o diety pro tlumočníka, který je zařazen
v nákupu služeb, tj. 5dníx1120 Kč= 5600,- V rámci kapitoly
1.1.2 lze nárokovat k proplacení pouze náklady RT. Náklady
lze nárokovat v rámci položky 1.1.4.11 Tlumočení.
Položka je krácena o pojištění pro tlumočníka, který je
zařazen v nákupu služeb, tj. 5dníx124 Kč= 620,- V rámci
kapitoly 1.1.2 lze nárokovat k proplacení pouze náklady RT.
Náklady lze nárokovat v rámci položky 1.1.4.11 Tlumočení.

121 280,00

Položka je navýšena o chybně zařazené náklady na cestu
tlumočníka v kapitole 1.1.2 Cestovné. Položka bude
zahrnovat kompletní náklady související s tlumočením.
Jednotka jeden den bude zrušena. Bude vyčíslena celková
částka na zajištění služby tlumočení.

1.1.4.11

Tlumočení

-41 280,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

4 512 994,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

43

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001106

Žadatel

Harmonie, příspěvková organizace

Název projektu

Teorie - most do dobré praxe aneb poznání nás pohání

Požadovaná podpora (Kč)

2 881 162,50

Body z věcného hodnocení

81,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

57

VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:









Položka

1.1.6.1

Provést revizi veřejné zakázky.
Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec
poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici
sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
Doplnit veřejnou podporu.
Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro závěrečný
analytický dokument.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.

Popis
položky
Mzdové
příspěvky

Krácení

745 800,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Položka se vymezuje. V kontextu výzvy a projektu se jedná o neodůvodněný výdaj,
neboť mzdové příspěvky mají být vyplaceny v souvislosti s profesním vzděláváním
0,00 zaměstnanců, které je v zájmu samotného zaměstnavatele/žadatele.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 792 999,50

Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

doporučen k podpoře s výše uvedenými

Informace o žádosti
Pořadové číslo

44

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000895

Žadatel

Zahrada 2000 o. s.

Název projektu

Multidisciplinární péče o osoby s duševním onemocněním

Požadovaná podpora (Kč)

2 392 106,25

Body z věcného hodnocení

80,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů

58

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:




Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Doplnit přímou podporu.
Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro závěrečný
analytický dokument.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 392 106,25

Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

45

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000984

Žadatel

Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace

Název projektu

Terapeutické přístupy jako základ zvyšování kvality života uživatelů v
Sociálních službách Pačlavice

Požadovaná podpora (Kč)

1 350 825,00

Body z věcného hodnocení

80

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

59

VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Žadatel před vydáním Rozhodnutí ujasní, z jakých sociálních služeb se budou pracovníci vzdělávat v
akreditovaných kurzech. Příloha č. 3 byla doložena pouze pro Domov pro seniory. V projektu jsou
zmiňovány také další dvě sociální služby (Domov pro osoby se zdravotním postižením a Odlehčovací
služby), ke kterým Příloha č. 3 nebyla doložena. V žádosti jsou jako cílová skupina uvedeni obecně
pracovníci Sociálních služeb Pačlavice. Na základě ujasnění žadatel doloží relevantní Pověření od
objednatele služby/služeb, ze kterých se pracovníci budou vzdělávat.



Žadatel v projektu bude realizovat vzdělávání formou vyrovnávací platby. Jedná se o veřejnou
podporu, která v projektu byla označena jako nerelevantní. Žadatel na záložce “Doplňkové informace
– Veřejná podpora“ uvede, že je v projektu veřejná podpora relevantní.



Žadatel v rámci projektu realizuje aktivity směřující také k poskytovateli sociálních služeb jako
organizaci. Žadatel doplní cílovou skupinu poskytovatel sociálních služeb.



Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec
poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici
sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.



Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.



V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.



Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Položka
1.1.1.2.7

1.1.1.3.2

Popis položky
Ostatní mzdové
náklady (zákonné
pojištění odpovědnosti
zaměstnavateli)
Ostatní mzdové
náklady (zákonné
odvody na ZP a SP
zaměstnavatele)

1.1.6.1.1

Refundace mzdových
nákladů pro sociální
pracovníky

1.1.6.1.2

Refundace mzdových
nákladů pro pracovníky
v sociálních službách

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

3 000,00

0,00 Položka se vymezuje. Tyto náklady mají být
součástí položky mzdy dané pozice.

5 000,00

0,00 Položka se vymezuje. Tyto náklady mají být
součástí položky mzdy dané pozice.

12 870,00

0,00 Položka se vymezuje. V kontextu výzvy a
projektu se jedná o neodůvodněný výdaj,
neboť mzdové příspěvky mají být vyplaceny v
souvislosti
s
profesním
vzděláváním
zaměstnanců, které je v zájmu samotného
zaměstnavatele/žadatele.
0,00 Položka se vymezuje. V kontextu výzvy a
projektu se jedná o neodůvodněný výdaj,
neboť mzdové příspěvky mají být vyplaceny v
souvislosti
s
profesním
vzděláváním
zaměstnanců, které je v zájmu samotného
zaměstnavatele/žadatele.

101 430,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 197 950,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

46

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000751

Žadatel

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

Název projektu

Společně ke kvalitě

Požadovaná podpora (Kč)

3 298 341,25

Body z věcného hodnocení

78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro
závěrečný analytický dokument.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Akreditovaných kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován.
Zaměstnanec poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na
pozici sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.






Položka

Popis položky

Zůstatek na
položce

Krácení

1.1.3.2.2.6

Externí HDD (2TB)

4 300,00

1.1.3.2.2.5

Revolvingová tabule

1.1.1.1.01

Manažerka kvality

164 688,00

1.1.1.1.02

Jiné osobní náklady

36 000,00

1.1.6.1.1

Mzdový příspěvek CS za
dobu akredit. Vzdělávání
(soubor)

Odůvodnění

0,00 Položka je vymezena. Je zařazena do NN.
Pro přenášení dokumentů postačí flash
disk.
0,00 Položka není dostatečné zdůvodněna.
Zařízení je považováno za nadbytečné.
Položka vymezena.
411 648,00 Vzhledem k rozsahu projektu je položka
nadhodnocena. Úvazek je krácen na 0,5.

10 400,00

0,00 Položka je vymezena. Tyto náklady jsou
součástí položky mzdy dané pozice.

186 000,00

0,00 Položka je vymezena. V kontextu výzvy a
projektu se jedná o neodůvodněný výdaj.
Mzdové příspěvky mají být vyplaceny v
souvislosti s profesním vzděláváním
zaměstnanců, které je v zájmu samotného
žadatele.
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1.1.3.2.1.1

MS Office (verze 2013 a
vyšší) - pro podnikatele

1.1.3.2.2.3

Dataprojektor
(stacionární)

1.1.3.2.3.1

Myš k notebooku

1.1.4.1

Akreditované vzdělávání
vč. DPH

3 872,00

2 420,00 Položka je krácena do limitu obvyklých cen
zařízení a vybavení OPZ. Zdůvodnění pro
vyšší verzi MS Office není dostatečné.
Vzhledem k aktivitám projektu je
standardní verze postačující.
12 100,00 Položka je krácena do limitu obvyklých cen
zařízení a vybavení OPZ pro kompaktní
přenosný dataprojektor. Žadatel plánuje
dataprojektor využívat v různých
místnostech, stacionární dataprojektor není
odůvodněný.
0,00 Položka je vymezena. Pořízení myši je již
zahrnuto, dle obvyklých cen zařízení a
vybavení, v kalkulaci na notebook.

16 940,00

500,00

44 226,00

210 600,00 Položka krácena o sazbu DPH 21%.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od
DPH. V rámci projektu není možné DPH
nárokovat.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 714 683,75

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000988

Žadatel

Magdaléna, o.p.s.

Název projektu

Mainstreaming duševního zdraví při optimalizaci intervencí u klientů s
duální diagnózou

Požadovaná podpora (Kč)

3 120 398,95

Body z věcného hodnocení

78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:








Provést revizi monitorovacích indikátorů a údajů v záložce cílová skupina s ohledem na nesoulad
počtů osob uvedených v obou záložkách. V popisu CS je uvedeno 22 SP a 22 PSS a v dosažené
hodnotě indikátoru je uveden počet 22.
Provést revizi veřejné zakázky. Hodnota nákupu služeb přádající na vzdělávání přesahuje částku 400
tis. Kč, která je rozhodná pro povinnou realizaci zadávacích řízení dle příručky OPZ.
Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec
poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici
sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.1.1

Metodik - koordinátor pro vzdělávání

122 591,04

367 773,12

1.1.3.2.2.4

Vybavení pro kulaté
stoly a workshopy Diktovací systém s
automatickým
přepisem do PC

28 628,00

1 272,00

1.1.6.2.

Cestovné a ubytování

58 545,00

147 076,00

Žadatel požaduje na celkovou
koordinaci z PN 0,4 úvazku, v popisu
pracovní pozice žadatel zahrnuje
činnosti spadající do NN. Odpovídající
výše úvazku připadající na činnosti
v PN je 0,3 úvazku.
Žadatel popisuje potřebu nákupu
vybavení pro diktovací systém s
automatickým přepisem do PC, ale
odůvodnění pro nejdražší verzi není
dostatečné. Položka je krácena
z důvodu nadhodnocení.
Příspěvek na stravné účastníků kurzů
a stáží není oprávněný přímý náklad u
cílové skupiny v ČR. Položky
1.1.6.2.06, 1.1.6.2.07, 1.1.6.2.08,
1.1.6.2.10 nelze nárokovat z přímých
nákladů a jsou tedy kráceny na „0“.

70 600,36

Položka je krácena z důvodu
nadhodnocení vzhledem k rozsahu
projektových aktivit Pozice je krácena
na 200hod.

70 600,36

Položka je krácena z důvodu
nadhodnocení vzhledem k rozsahu
projektových aktivit Pozice je krácena
na 200hod.

1.1.1.1.4

1.1.1.1.5

Odb. konzultant/Bona

Odb. konzultant/Fokus

64 895,00

64 895,00

1.1.1.1.6

Odb. konzultant/Kaleidoskop

64 895,00

70 600,36

1.1.3.2.2.5

Vybavení pro kulaté
stoly a workshopy Internetová TV LED
127, 1920x1080, USB

2 670,00

15 730,00

Položka je krácena z důvodu
nadhodnocení vzhledem k rozsahu
projektových aktivit Pozice je krácena
na 200hod.
Položka je krácena na částku
odpovídající výši dataprojektoru a
projekčnímu plátnu tj. 15730 Kč.
Odůvodnění pro pořízení Internetové
TV LED není dostatečné.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 611 500,15

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

48

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001107

Žadatel

Apropo Jičín, o.p.s.

Název projektu

Zvyšováním kvality ke spokojené rodině dítěte s těžkým postižením

Požadovaná podpora (Kč)

2 371 242,50

Body z věcného hodnocení

78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:







Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Provést revizi veřejné zakázky.
Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec
poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici
sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních musí být vydané platné
Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro
závěrečný analytický dokument.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.1.9

Odměny

78 000,00

0,00

Nezdůvodněná položka. Úvazek RT dostatečně pokrývá plnění
aktivit v úrovni výstupů projektu.
Krácení položky pozice v KA1 a částečně v KA 8 . Klíčové aktivity
obsahují položky spadající do nepřímých nákladů (povinná publicita
a příprava projektu).

1.1.1.1.01 Garant projektu

25 728,00

122 208,00

Metodický
1.1.1.1.02 pracovník

14 740,00

265 320,00

21 405,00

302 205,00

Klíčové aktivity obsahují položky spadající do nepřímých nákladů
(povinná publicita a příprava projektu).
Krácení položky pozice v KA1 a částečně v KA 8 . Klíčové aktivity
obsahují položky spadající do nepřímých nákladů (povinná publicita
a příprava projektu).

2 278,00

2 278,00

Nadhodnocená položka ve vztahu k aktivitám a výstupům projetu.

Koordinátor
1.1.1.1.03 cílových skupin
Zástupce cílové
1.1.1.1.04 skupiny
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Zástupce cílové
1.1.1.1.05 skupiny
Zástupce cílové
1.1.1.1.06 skupiny
Zástupce cílové
1.1.1.1.07 skupiny
Konzultant
skupinové
1.1.1.3.02 kazuistiky

2 278,00

2 278,00

Nadhodnocená položka ve vztahu k aktivitám a výstupům projetu.

2 278,00

2 278,00

Nadhodnocená položka ve vztahu k aktivitám a výstupům projetu.

2 680,00

2 680,00

Nadhodnocená položka ve vztahu k aktivitám a výstupům projetu.

1 800,00

1 800,00

Nadhodnocená položka ve vztahu k aktivitám a výstupům projetu.

1.1.4.07

Stáže

50 000,00

25 200,00

1.1.4.14

Koučování

48 000,00

0,00

1.1.6.1.1

Mzdové příspěvky
na stáž

104 000,00 0,00

Nadhodnocená položka ve vtahu k obvyklým cenám, aktivitám a
výstupům projetu.
Položka není v úrovni popisu KA dostatečně specifikována v úrovni
její nezbytnosti pro realizaci projektu a pro vazbu na cíl projektu.
Položka se vymezuje. V kontextu výzvy a projektu se jedná o
neodůvodněný výdaj, neboť mzdové příspěvky mají být vyplaceny v
souvislosti s profesním vzděláváním zaměstnanců, které je v zájmu
samotného zaměstnavatele/žadatele.

1.1.6.2.1

Jízdné

7 500,00

7 500,00

Nadhodnocená položka ve vtahu k obvyklým cenám, aktivitám a
výstupům projetu.

1.1.6.2.2

Jízdné

3 400,00

3 400,00

Nadhodnocená položka ve vtahu k obvyklým cenám, aktivitám a
výstupům projetu.

1.1.6.2.3

Ubytování

25 000,00

25 000,00

Nadhodnocená položka ve vtahu k obvyklým cenám, aktivitám a
výstupům projetu.

1.1.1.3.01 Experti

108 000,00 36 000,00

Nadhodnocená položka ve vtahu k obvyklým cenám, aktivitám a
výstupům projetu.

1.1.4.15

Experti

144 000,00 48 000,00

Nadhodnocená položka ve vtahu k obvyklým cenám, aktivitám a
výstupům projetu.

1.1.4.10

Grafika

16 000,00

16 000,00

Nadhodnocená položka ve vtahu k obvyklým cenám, aktivitám a
výstupům projetu.

1.1.4.12

Vytvoření příručky
-Tisk
15 000,00

15 000,00

Nadhodnocená položka ve vtahu k obvyklým cenám, aktivitám a
výstupům projetu.

1.1.4.17

Korektury

3 200,00

3 200,00

Nadhodnocená položka ve vtahu k obvyklým cenám, aktivitám a
výstupům projetu.

1.1.1.8

PR pracovník
Volnočasové
aktivity pro rodiče
ubytování

16 884,00

1 876,00

Aktivity obsahují položky spadající do nepřímých nákladů (povinná
publicita a příprava projektu).

14 400,00

0,00 Kč

Položka není v úrovni popisu KA dostatečně specifikována v úrovni
její nezbytnosti pro realizaci projektu.

1.1.4.16

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 488 028,75

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

49

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001379

Žadatel

Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje z.s.

Název projektu

Zavedení systémové koordinace činnosti partnerů v rámci Paktu
zaměstnanosti Libereckého kraje

Požadovaná podpora (Kč)

6 525 349,00

Body z věcného hodnocení

78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Je nutné provést revizi monitorovacích indikátorů.

Položka

1.1.1.1.1

1.1.1.1.2

1.1.1.1.3

Popis položky

Odborný garant (1,0)

Hlavní metodik (0,5)

Metodik pro sociální
oblast (0,5)

Zůstatek na
položce

Krácení

Odůvodnění

710 476,80

Úvazek na pracovní pozici je krácený o
40% z důvodu nadhodnocení. Z popisu v
žádosti nevyplývá náročnost aktivit v
takovém rozsahu, jako je uvedeno v
rozpočtu. Úvazek je krácený z 1,0 na 0,6
1 065 715,20 úvazku.

322 944,00

Úvazek na pracovní pozici je krácený o
40% z důvodu nadhodnocení. Z popisu v
žádosti nevyplývá náročnost aktivit v
takovém rozsahu, jako je uvedeno v
rozpočtu. Úvazek je krácený z 0,5 na 0,3
484 416,00 úvazku.

226 060,80

Úvazek na pracovní pozici je krácený o
40% z důvodu nadhodnocení. Z popisu v
žádosti nevyplývá náročnost aktivit v
takovém rozsahu, jako je uvedeno v
rozpočtu. Úvazek je krácený z 0,5 na 0,3
339 091,20 úvazku.
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1.1.1.1.4

1.1.1.1.5

Metodik pro oblast
vzdělávání (0,5)

Metodik pro oblast
služeb (0,5)

226 060,80

Úvazek na pracovní pozici je krácený o
40% z důvodu nadhodnocení. Z popisu v
žádosti nevyplývá náročnost aktivit v
takovém rozsahu, jako je uvedeno v
rozpočtu. Úvazek je krácený z 0,5 na 0,3
339 091,20 úvazku.

226 060,80

Úvazek na pracovní pozici je krácený o
40% z důvodu nadhodnocení. Z popisu v
žádosti nevyplývá náročnost aktivit v
takovém rozsahu, jako je uvedeno v
rozpočtu. Úvazek je krácený z 0,5 na 0,3
339 091,20 úvazku.

1.1.1.1.6

Metodik pro šíření
výstupů (0,3)

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

1 573,00

1.1.3.2.2.1

Notebook

8 651,50

135 636,48

Úvazek na pracovní pozici je krácený o
40% z důvodu nadhodnocení. Z popisu v
žádosti nevyplývá náročnost aktivit v
takovém rozsahu, jako je uvedeno v
rozpočtu. Úvazek je krácený z 0,3 na 0,18
203 454,72 úvazku.
Krácení zařízení a vybavení vzhledem k
úvazku 2,35. Počet jednotek
kancelářského balíku je 2,35 ks.
5 687,00 Jednotková cena je 2.420,- Kč.
Krácení zařízení a vybavení vzhledem k
úvazku 2,35. Počet jednotek notebooku
je 2,35 ks. Jednotková cena je 13.310,31 278,50 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

4 203 518,78

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

50

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001189

Žadatel

Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace

Název projektu

Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče

Požadovaná podpora (Kč)

3 048 186,25

Body z věcného hodnocení

78,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

67

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:







Provést revizi veřejné zakázky. ŘO doporučuje doplnit do žádosti předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky - Výběrové řízení na dodavatele akreditovaných vzdělávacích kurzů (v rozpočtu uvedena cena
bez DPH) a navazujících konzultací.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec
poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici
sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.

Položka
1.1.1.1.1

1.1.3.2.1.1

1.1.3.2.1.2
1.1.3.2.2.1
1.1.3.2.2.2
1.1.4.03
1.1.4.04

1.1.4.21

1.1.6.1.1

1.1.6.1.2
1.1.6.2.4
1.1.6.2.5
1.1.4.25

Popis položky
Metodik individuálního
plánování pro domov
pro seniory Onšov
Antivirus licence 2 roky
pro metodika Onšov
(70 % z ceny)
Antivirus licence 2 roky
pro metodika Lukavec
(50 % z ceny)
Interaktivní tabule
Notebook pro metodika
Onšov (70 % ceny)
Základní kurz bazální
stimulace
Navazující kurz bazální
stimulace
Katering pro 60
účastníků a
organizátorů (oběd,
občerstvení, obsluha..)

Refundace mezd Onšov
(15 dní/os), 8 osob

Refundace
mezdLukavec
(15 dní/os), 5 osob
Stravné
na
stážích
Onšov - 8 osob * 2 dny
Stravné
na
stážích
Lukavec - 5 osob * 2 dny
Doprava
konference
autobus km

Krácení
153 600,00

Zůstatek na
Odůvodnění
položce
384 000,00 Nadhodnocený úvazek, sníženo z 0,7 na 0,5.

3 218,60

0,00

2 299,00

0,00

Vymezení položky, patří do NN.

Vymezení položky, patří do NN.

30 250,00

0,00 Vymezení položky. Nepotřebný náklad, není
dostatečně zdůvodněna potřebnost, lze pořídit z NN.

2 662,00

6 655,00 Krácení počtu jednotek vzhledem ke snížení úvazku
položky Metodik Onšov na 0,5.

23 000,00

45 000,00

10 000,00

40 000,00

21 780,00

0,00

Nadhodnoceno, krácení jednotkové ceny na 45 000,-.
Nadhodnoceno, krácení jednotkové ceny na 40 000,-.
Vymezení položky, patří do NN.

Vymezení položky. V kontextu výzvy a projektu se
jedná o neodůvodněný výdaj, neboť mzdové
příspěvky mají být vyplaceny v souvislosti s profesním
0,00 vzděláváním zaměstnanců, které je v zájmu
samotného zaměstnavatele / žadatele.
Vymezení položky. V kontextu výzvy a projektu se
jedná o neodůvodněný výdaj, neboť mzdové
příspěvky mají být vyplaceny v souvislosti s profesním
0,00 vzděláváním zaměstnanců, které je v zájmu
samotného zaměstnavatele / partnera.
0,00
Vymezení položky, patří do NN.

132 000,00

82 500,00
960,00
600,00

0,00

Vymezení položky, patří do NN.

0,00 Vymezení položky. Nepotřebný náklad, není
dostatečně zdůvodněna potřebnost, lze pořídit z NN.

6 050,00
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1.1.6.2.2

1.1.6.2.3
1.1.4.24

1.1.3.2.1.3

Ubytování Onšov

4 600,00

Ubytování Lukavec
Distribuce
poštovné

sborníků

Vymezení položky. Stáže jsou
0,00 probíhá v prostorách žadatele ubytování určeno.
Vymezení položky. Stáže jsou
0,00 probíhá v prostorách žadatele ubytování určeno.
0,00
Vymezení položky, patří do NN.

7 360,00

-

2 904,00

MS Office pro metodika
Onšov (70 % ceny)

3 194,00

jednodenní, školení
není jasné, komu je
jednodenní, školení
není jasné, komu je

Žadatel si nárokoval kancelářský balík pro podnikatele
za 6 292,-. Pro účely administrace projektu postačuje
1 210,00 MS Office Standard za 2 420,-, cena dále snížena
podle výše úvazku na polovinu.
Žadatel si nárokoval kancelářský balík pro podnikatele
za 6 292,-. Pro účely administrace projektu postačuje
1 210,00 MS Office Standard za 2 420,-, cena dále snížena
podle výše úvazku na polovinu.

1.1.3.2.1.4

MS Office pro metodika
Lukavec (50 % ceny)

1.1.4.13

Konzultace Validace

29 040,00

Nehospodárné, nadhodnocená položka (1 815,- za 1
58 080,00 hod. vč. DPH), doporučená cena 1 210,-/hod vč. DPH.
Snížení jednotkové ceny na 9 680,-.

1.1.4.14

Konzultace Bazální
stimulace

29 040,00

Nehospodárné, nadhodnocená položka (1 815,- za 1
58 080,00 hod. vč. DPH), doporučená cena 1 210,-/hod vč. DPH.
Snížení jednotkové ceny na 9 680,-.

1 936,00

1.1.4.15

Konzultace Biografický
model

29 040,00

Nehospodárné, nadhodnocená položka (1 815,- za 1
58 080,00 hod. vč. DPH), doporučená cena 1 210,-/hod vč. DPH.
Snížení jednotkové ceny na 9 680,-.

1.1.4.16

Konzultace Paliativní
péče

29 040,00

Nehospodárné, nadhodnocená položka (1 815,- za 1
58 080,00 hod. vč. DPH), doporučená cena 1 210,-/hod vč. DPH.
Snížení jednotkové ceny na 9 680,-.

21 175,00

Nehospodárné, není zdůvodněn počet výtisků ani
cena za ks, sborník bude i v elektronické verzi, krátit
24 200,00 počet kusů ze 150 na 80 (60 účastníků konference +
10 ks na každou organizaci).

1.1.4.23

Sborník výstupů - tisk

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 265 375,50

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

51

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001242

Žadatel

STŘED, z. ú.

Název projektu

Rozvoj kvality služeb STŘED, z. ú.

Požadovaná podpora (Kč)

1 199 075,00

Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti

69

Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků 6
členů
Pro
Výsledek hlasování
6

Proti

Zdrželo se

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
 Provést revizi veřejné zakázky. ŘO doporučuje doplnit do žádosti předmět veřejné zakázky - služby.
Konkretizovat, na co přesně bude vyhlášena. Pojem "služby" je příliš obecný.
 V textu žádosti opravit akreditaci MŠMT na MPSV.
 Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec
poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici
sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
 Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
 V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
 Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Položka

1.1.4.6.

Popis položky

KA 3: kulaté stoly

1.1.1.1.1 odborný pracovník koordinátor

Zůstatek na
Odůvodnění
položce

Krácení

20 000,00
141 504,00

Náklady zahrnují nepřímé náklady, tj. doprava, zajištění
organizace, příprava materiálů. Dále žadatel dostatečně
20 000,00 nezdůvodnil nastavenou cenu. Z těchto důvodů krácení
jednotkové ceny na polovinu, tj. na 10 000 Kč/1 kulatý stůl.
212 256,00 Dle popisu pracovní pozice část činností spadá do NN, krácení
úvazku z 0,5 na 0,3.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

917 419,40

Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

52

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001274

Žadatel

Centrum sociálních služeb Praha

Název projektu

Vzděláváním ke kvalitě poskytovaných sociálních služeb v Ústeckém
kraji

Požadovaná podpora (Kč)

3 356 177,50
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Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:










Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován.
Zaměstnanec poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na
pozici sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Projekt bude realizován i na území mimo programovou oblast výzvy. Z tohoto důvodu bude třeba
sledovat dopad realizace projektu na programovou oblast výzvy - bude nutné sledovat vazbu cílové
skupiny na programovou oblast podle podmínek stanovených pro OPZ.
Upravit % vlastního spolufinancování.
Provést revizi veřejné zakázky.
Položka

Popis položky

1.1.1.1.01

Odborný garant

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

1.1.3.2.2.1

Notebook

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

Rozsah činností odborného garanta neodpovídá
úvazku 1,0. Položka snížena na 0,5. Cena jednotky
588 000,00 po krácení činí 24500,00.
Položka je krácena k výši úvazku odborného garanta
a cena za jednotku upravena na kancelářský balík
pro neziskový sektor. Cena jednotky po krácení činí
1 210,00 2420, počet jednotek 0,5.

588 000,00

5 082,00

Položka bude využívána odborným garantem,
položka je krácena do výše úvazku odborného
6 655,00 garanta. Počet jednotek po krácení činí 0,5.

6 655,00

1 210,00

1.1.3.2.2.3

Mobilní telefon
Kompaktní
přenosný
dataprojektor

1.1.3.2.2.4

Projekční plátno

2 722,50

Položka bude využívána odborným garantem,
položka je krácena do výše úvazku odborného
1 210,00 garanta. Počet jednotek po krácení činí 0,5.
Položka bude využívána lektory kurzů, položka je
krácena do výše úvazku lektorů. Počet jednotek po
3 025,00 krácení činí 0,25.
Položka bude využívána lektory kurzů, položka je
krácena do výše úvazku lektorů. Počet jednotek po
907,50 krácení činí 0,25.

1.1.3.2.2.5

Digitální
videokamera

8 470,00

Položka není nezbytně nutná pro realizaci projektu.
Využití kamery pro realizaci projektu nebylo
0,00 dostatečně zdůvodněno.

1.1.3.2.2.2

9 075,00

Závěr

71

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 579 659,38

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

53

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001302

Žadatel

Fokus Praha, o.s.

Název projektu

Blázníš? No a! - rozvoj a podpora národní sítě programu včasné
prevence sociálního vyloučení

Požadovaná podpora (Kč)

1 181 300,00

Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Provést revizi monitorovacích indikátorů.



Revize začátku realizace projektu.



Revize cílových skupin. Uvést do CS Poskytovatelé a zadavatelé soc. služeb, služeb pro rodiny a děti a
dalších služeb na podporu soc. začleňování, Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální,
rodinné nebo zdravotní problematice a Neformální pečovatelé.
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Položka

Popis položky

Krácení

Stravné na týmových supervizích
1.1.6.5.1 KA02,03

Zůstatek na
položce

Jedná se o nepřímé náklady, vymezení
0,00 položky z přímých nákladů.

11 850,00 Kč

1.1.6.5.2 Stravné na společném setkání v 1.roce KA02

1.1.6.5.3 Stravné na info setkání KA03

Jedná se o nepřímé náklady,
0,00 položky z přímých nákladů.
Jedná se o nepřímé náklady,
položky z přímých nákladů.
0,00
Jedná se o nepřímé náklady,
položky z přímých nákladů.
0,00
Jedná se o nepřímé náklady,
položky z přímých nákladů.
0,00

4 800,00 Kč

2 250,00 Kč

Stravné na 5 workshopů v regionech
1.1.6.5.4 KA03

11 250,00 Kč

Stravné pro účastníky závěrečné
1.1.6.5.5 konference KA05

Odůvodnění

11 250,00 Kč

vymezení
vymezení

vymezení

vymezení

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 129 550,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

54

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000997

Žadatel

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Název projektu

Přenos dobré praxe a implementace švýcarského modelu řízení do
standardů kvality Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace

Požadovaná podpora (Kč)

6 018 074,50

Body z věcného hodnocení

75,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:







Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován.
Zaměstnanec poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na
pozici sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Provést revizi veřejné zakázky.

Položka

1.1.1.2.2

1.1.6.1.1

1.1.6.1.2

1.1.4.2

1.1.4.3

1.1.4.4

Popis položky

Interní lektor/-ka
(specialista)

Refundace mzdových
nákladů účastníků
vzdělávání - SP

Refundace mzdových
nákladů účastníků
vzdělávání - PSS
Vzdělávání - Profesní
komunikace v
sociálních službách
(cena vč. DPH)
Vzdělávání Profesionální přístup a
etické dopady (cena vč.
DPH)
Vzdělávání - Duševní
hygiena psychosociální výcvik,
prevence syndromu
vyhoření (cena vč.
DPH)

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Zkrácení hodinové přípravy na workshopy na
polovinu z důvodu časového nadhodnocení této
180 144,00 přípravy. Počet jednotek po krácení činí 324,00.

60 048,00

Položka se vymezuje. V kontextu výzvy a projektu
se jedná o neodůvodněný výdaj, neboť mzdové
příspěvky mají být vyplaceny v souvislosti s
profesním vzděláváním zaměstnanců, které je v
zájmu samotného zaměstnavatele/žadatele.
Položka se vymezuje. V kontextu výzvy a projektu
se jedná o neodůvodněný výdaj, neboť mzdové
příspěvky mají být vyplaceny v souvislosti s
profesním vzděláváním zaměstnanců, které je v
zájmu samotného zaměstnavatele/žadatele.
Položka krácena o DPH ve výši 21%, u
akreditovaných kurzů není DPH uznatelným
výdajem, výdaj nelze nárokovat. Cena jednotky
po krácení činí 11984,00. Počet jednotek 20.
Položka krácena o DPH ve výši 21%, u
akreditovaných kurzů není DPH uznatelným
výdajem, výdaj nelze nárokovat. Cena jednotky
po krácení činí 11984,00. Počet jednotek 20.

53 460,00

0,00

508 032,00

0,00

50 320,00

239 680,00

50 320,00

239 680,00

50 320,00

Položka krácena o DPH ve výši 21%, u
akreditovaných kurzů není DPH uznatelným
výdajem, výdaj nelze nárokovat. Cena jednotky
239 680,00 po krácení činí 11984,00. Počet jednotek 20.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

5 052 449,50

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

55

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000756

Žadatel

Město Náměšť nad Oslavou

Název projektu

Podpora sociální práce MěÚ Náměšť nad Oslavou

Požadovaná podpora (Kč)

1 105 500,00

Body z věcného hodnocení

75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Provést revizi monitorovacích indikátorů a úpravy data dosažení cílové hodnoty.



Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na položce

1.1.1.2.1

Odborný garant

162 000,00

162 000,00

1.1.1.2.2

Supervizor

216 000,00

0,00

1.1.1.3.1

Supervizor

-172 800,00

172 800,00

75

Odůvodnění
Položka je krácena z důvodu nadhodnocení
časové dotace. Míra zapojení pozice je
nadhodnocená s ohledem na intenzitu
vzdělávání, organizační záležitosti jsou
hrazeny z NN a účast na supervizi vedené
odborníkem není nutná. Úvazek pozice je
krácen na polovinu tj. 360h.
Zapojení supervizora v požadované míře není
funkční. Maximální zapojení supervizora,
které je funkční, je 16h za měsíc (5*2h
individuální, 2*3 h skupinová nebo týmová).
Odměna je příliš nízká vzhledem ke mzdě v
oboru obvyklé. Z tohoto důvodu bude pozice
převedena do kapitoly 1.1.1.3 Dohody o
provedení práce a snížena z důvodu krácení
časové dotace na 172800 Kč (24 měsíců
*16h*450,-/h bez odvodů).
Položka je nově vytvořena převedením
pozice supervizora z kapitoly 1.1.1.2.
Zároveň je krácena z důvodů ponížení počtu
hodin na pozici tj. na 172800 Kč (24 měsíců
*16h*450,-/h bez odvodů).

1.1.1.2.3

Facilitátor
mezioborové
spolupráce

162 000,00

0,00

1.1.1.3.1

Facilitátor
mezioborové
spolupráce

-21 504,00

21 504,00

Položka je krácena z důvodu nadhodnocené
a neodůvodněné časové dotace na činnosti
v KA. Popsané je zapojení do 4
meziresortních setkání (není uvedeno
trvání).
Zbývající
zapojení
není
konkretizováno. Je krácen počet jednotek na
4 setkání 4*(8h realizace +8 h přípravy). Z
důvodu rozsahu práce bude pozice z DPČ
převedena na DPP, sazba bude snížena o
odvody (336 Kč/h).
Nově vzniklá položka převedením pozice
facilitátora z kapitoly 1.1.1.2. Zároveň byl
pokrácen úvazek a snížena sazba (viz
přechozí komentář u položky 1.1.1.2.3).

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

5 491,80

508,20

Položka je krácena s ohledem na krácení
úvazků RT. Počet jednotek je krácen na 0,21.
Zároveň je ponížena cena jednotky do limitu
ceny obvyklé pro kancelářský balík určený
pro NNO tj. 2420 Kč. Verze pro podnikatele
není zdůvodněna. Vzhledem k povaze aktivit
je verze pro NNO dostačující.

1.1.3.2.2.01

Notebook

9 480,00

2 520,00

Položka je krácena s ohledem na krácení
úvazků RT. Počet jednotek je krácen na 0,21.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

654 665,25

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

56

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000866

Žadatel

"JOB"

Název projektu

Chytré služby

Požadovaná podpora (Kč)

4 999 725,00

Body z věcného hodnocení

75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů

76

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Provést revizi monitorovacích indikátorů.



Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro
závěrečný analytický dokument.

Položka

Popis položky

1.1.3.2.2.02 Dataprojektor

1.1.3.2.1.1

Krácení

16 940,00 12 100,00

MS Office (verze 2013 a vyšší) - pro podnikatele 3 872,00

1.1.3.2.3.01 Myš k notebooku

Zůstatek na
položce

500,00

2 420,00

0,00

Odůvodnění
Položka
je
krácena.
Potřebnost
stacionárního
dataprojektoru
není
dostatečně odůvodněna. Vzhledem
k povaze aktivit projektu je dostačující
kompaktní přenosný dataprojektor.
Nedostatečné zdůvodnění verze MS
Office pro podnikatele. Vzhledem k
aktivitám projektu je standardní verze
pro NNO postačující.
Položka je krácena. Náklady na pořízení
myši jsou již zahrnuty v ceně pořízení pro
notebook dle obvyklých cen zařízení a
vybavení OPZ.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

4 973 085,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

57

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000886

Žadatel

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

Název projektu

Na cestě k rozvoji

Požadovaná podpora (Kč)

2 177 100,00

Body z věcného hodnocení

75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků členů 6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:






Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován.
Zaměstnanec poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na
pozici sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.

Položka

Popis položky

1.1.1.1.2

Odborný pracovník 0,375 úvazku

1.1.3.2.2.3

Krácení

Zůstatek na
položce

337 680,00

0,00

Fotoaparát

3 000,00

0,00

1.1.6.2

Cestovné a ubytování

8 000,00

32 000,00

1.1.1.1.1

Odborný gestor - 0,5
úvazku

225 120,00

418 080,00

84 420,00

156 780,00

6 000,00

0,00

1.1.1.1.3
1.1.1.1.4

Metodik - 0,25 úvazku
Zákonné pojištění
odpovědnosti
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Odůvodnění
Položka se vymezuje z důvodu nadbytečnosti. Další odborné
pozice mají dostatečnou kapacitu realizovat projekt a jeho
výstupy.
Položka se vymezuje, její potřebnost pro realizaci projektu
nebyla zdůvodněna.
Z textu nevyplývá, kolik zaměstnanců bude dojíždět na
pracovní skupiny, vzdělávání, kazuistické semináře a
supervizní setkání, a kolik zaměstnanců bude na tyto aktivity
docházet na svém pracovišti. Položka snížena o 8000 Kč na
32000 Kč, což odpovídá 1000 Kč na osobu pro 20 osob u KA3
a 2000 Kč na osobu pro 6 osob u KA2.
Položka krácena v poměrné výši z důvodu, že část nákladů
této položky spadá do NN (přesun aktivity KA 01 a KA 04 do
NN).
Položka krácena v poměrné výši z důvodu, že část nákladů
této položky spadá do NN (přesun aktivity KA 01 a KA 04 do
NN).
Položku krácena v plné výši, náklady na zákonné pojištění
mají být rozpočtovány přímo na položky mzdových nákladů.

zaměstnavatele
1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

1.1.3.2.2.1

Notebook

3 250,00

1.1.3.2.2.2

Multifunkční zařízení

1 750,00

1.1.3.2.2.4

Mobilní telefon

600,00

1.1.3.2.2.5

Židle kancelářská
Stůl pracovní
kancelářský
Skříň policová s dveřmi
vysoká
Skříň policová s dveřmi
nízká

600,00

1.1.3.2.2.6
1.1.3.2.2.7
1.1.3.2.2.8

600,00

1 500,00
1 250,00
750,00

Položka krácena do výše úvazku RT. Počet jednotek po
1 800,00 krácení činí 0,75.
Položka krácena do výše úvazku RT. Počet jednotek po
9 750,00 krácení činí 0,75.
Položka krácena do výše úvazku RT. Počet jednotek po
5 250,00 krácení činí 0,75.
Položka krácena do výše úvazku RT. Počet jednotek po
1 800,00 krácení činí 0,75.
Položka krácena do výše úvazku RT. Počet jednotek po
1 800,00 krácení činí 0,75.
Položka krácena do výše úvazku RT. Počet jednotek po
4 500,00 krácení činí 0,75.
Položka krácena do výše úvazku RT. Počet jednotek po
3 750,00 krácení činí 0,75.
Položka krácena do výše úvazku RT. Počet jednotek po
2 250,00 krácení činí 0,75.

Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové
projektu v Kč

Projekt doporučený k financování
způsobilé

výdaje

1 333 950,00

Podmínky poskytnutí podpory stanovené Projekt byl
výběrovou komisí
podmínkami.

VK

doporučen

k podpoře

s výše

Informace o žádosti
Pořadové číslo

58

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000992

Žadatel

Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace

Název projektu

Pomoz mi, ať to zvládnu sám

Požadovaná podpora (Kč)

1 613 761,25

Body z věcného hodnocení

75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

79

uvedenými

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:









Žadatel v projektu bude realizovat vzdělávání formou vyrovnávací platby. Jedná se o veřejnou
podporu, která v projektu nebyla uvedena. Žadatel na záložce “Doplňkové informace – Veřejná
podpora“ doplní, že je v projektu veřejná podpora relevantní.
Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec
poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici
sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
Žadatel realizuje v projektu také aktivity, jejíž cílovou skupinou je poskytovatel sociálních služeb.
Žadatel doplní tuto cílovou skupinu.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

1.1.6.1.1

Refundace
mzdových
nákladů
zam-ců
na
akreditovaných kurzech
(PSS)

225 504,00

0,00

1.1.6.1.2

Refundace
mzdových
nákladů
zam-ců
na
akreditovaných kurzech
(SP)

27 225,00

0,00

1.1.4.1

Bazální stimulace základní
kurz (cena vč. DPH)

6 074,00

28 926,00

1.1.4.2

Bazální
stimulace
nástavbový kurz (cena vč.
DPH)

13 362,80

63 637,20

Smyslová aktivizace
Level I (cena vč. DPH)

-

1.1.4.3

31 656,00

150 744,00

Smyslová aktivizace
Level II (cena vč. DPH)

-

1.1.4.4

5 276,00

25 124,00

1.1.4.5

Smyslová aktivizace Level III (cena vč. DPH)

3 089,20

1.1.4.6

Kurz - Z mého života (cena
vč. DPH)

4 859,60

Odůvodnění
Položka se vymezuje. V kontextu výzvy a
projektu se jedná o neodůvodněný výdaj,
neboť mzdové příspěvky mají být vyplaceny v
souvislosti
s
profesním
vzděláváním
zaměstnanců, které je v zájmu samotného
zaměstnavatele/žadatele.
Položka se vymezuje. V kontextu výzvy a
projektu se jedná o neodůvodněný výdaj,
neboť mzdové příspěvky mají být vyplaceny v
souvislosti
s
profesním
vzděláváním
zaměstnanců, které je v zájmu samotného
zaměstnavatele/žadatele.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH,
která je krácena. Cena jednotky je 2 892,6 Kč.
Název položky bude přejmenován, aby bylo
patrné, že nejde o cenu s DPH.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH,
která je krácena. Cena jednotky je 2 892,6 Kč.
Název položky bude přejmenován, aby bylo
patrné, že nejde o cenu s DPH.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH,
která je krácena. Cena jednotky je 6 281,- Kč.
Název položky bude přejmenován, aby bylo
patrné, že nejde o cenu s DPH.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH,
která je krácena. Cena jednotky je 6 281,- Kč.
Název položky bude přejmenován, aby bylo
patrné, že nejde o cenu s DPH.

Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH,
která je krácena. Cena jednotky je 7355,4 Kč.
Název položky bude přejmenován, aby bylo
14 710,80 patrné, že nejde o cenu s DPH.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH,
která je krácena. Cena jednotky je 11 570,2 Kč.
Název položky bude přejmenován, aby bylo
23 140,40 patrné, že nejde o cenu s DPH.
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 217 453,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

59

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001144

Žadatel

Centrum Anabell, z. s.

Název projektu

Multidisciplinární spolupráce

Požadovaná podpora (Kč)

1 891 613,00

Body z věcného hodnocení

75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Provést revizi monitorovacích indikátorů.

Položka

Popis položky

1.1.4.3

Pronájem přednášecí
techniky pro
mezioborovou
konferenci

1.1.4.2

Pronájem sálu pro
mezioborovou
konferenci

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Nadhodnoceno; může být součástí položky
1.1.4.2. Pronájem techniky lze zahrnout jako
0,00 součást pronájmu prostor pod položku 1.1.4.2

10 000,00

Navrhované krácení reflektuje vymezení položky
1.1.4.3 a přihlédnutí k obvyklým cenám v místě
25 000,00 realizace projektu.

10 000,00
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 866 613,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

60

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001135

Žadatel

Institut komunitního rozvoje, z.s.

Název projektu

Rozvoj sociální práce v Moravskoslezském kraji

Požadovaná podpora (Kč)

1 928 750,00

Body z věcného hodnocení

74,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

82

VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
• Provést revizi monitorovacích indikátorů.
• Akreditovaných kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován
akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
• Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro závěrečný
analytický dokument.
Položka

Popis položky

1.1.4.01.

Tisk a grafické
zpracování- sborník,
propagační
materiály,
vzdělávací materiály
1.1.1.3.4. koordinátor pro
práci s
cílovou skupinou

1.1.1.3.5. koordinátor
vzdělávání

Krácení
70 000,00

Zůstatek na
Odůvodnění
položce
30 000,00 Propagační materiály patří do NN, vzdělávací materiály nejsou
v žádosti popsány. Výši položky byla tedy krácena o 70 000 Kč na
30 000 Kč (5-7000 Kč graf. zpracování + 23-25000 Kč na tisk, tj.
200ks á 120Kč).

90 000,00

54 000,00 Pozice na DPP, které jsou nastaveny v celkové hodinové dotaci na
800 hodin za projekt, tj. 400 hodin za rok - není možné, DPP může
být pouze 300 h za rok. Z popisu není jasné, zda na pozici bude
pracovat více osob. Kráceno o 100 hodin za rok. Pozice vykazuje
také činnosti, které patří do NN, bylo tedy kráceno na 1/2
hodinové dotace. Celkem na 300 hodin z původních 800 hodin.
60 000,00 Pozice na DPP, které jsou nastaveny v celkové hodinové dotaci na
800 hodin za projekt, tj. 400 hodin za rok - není možné, DPP může
být pouze 300 h za rok. Z popisu není jasné, zda na pozici bude
pracovat více osob. Kráceno o 100 hodin za rok. Pozice vykazuje
také činnosti, které patří do NN, bylo tedy kráceno na 1/2
hodinové dotace. Celkem na 300 hodin z původních 800 hodin.

100 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 603 750,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

61

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001185

Žadatel

město Otrokovice

Název projektu

Partnerství pro duševně nemocné na Otrokovicku

Požadovaná podpora (Kč)

2 833 250,00

Body z věcného hodnocení

73,75

Shrnutí projednání žádosti

83

Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:




Položka

Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svojí
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro závěrečný
analytický dokument.
Provést revizi cílové skupiny. Doplnit CS neformální pečovatelé.

Popis položky

1.1.1.3.7. Psychiatr

Zůstatek na
položce

Krácení
6 000,00

54 000,00

1.1.1.3.8. Sociální pracovník 2 000,00

18 000,00

1.1.1.2.1

Facilitátor setkání 141 600,00 31 200,00

Odůvodnění
Pozici obsahuje dílčí aktivity patřící do nepřímých nákladů. Krácení na
celkem 90 hodin.
Pozici obsahuje dílčí aktivity patřící do nepřímých nákladů. Krácení na
celkem 90 hodin.
Pozice Facilitátor setkání není dostatečně
provázána s KA. Relevantních je celkem 104 hodin
facilitace, oproti uvedených 576 hodin. Krácení o 141 600,Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 646 250,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

62

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000991

Žadatel

EDLiT s.r.o.

Název projektu

Vzdělávání úředníků v přímé práci s klientem v Moravskoslezském kraji

Požadovaná podpora (Kč)

1 542 275,00

Body z věcného hodnocení

73,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•
•
Položka

Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Doplnit veřejnou podporu.
Popis položky

Multifunkční zařízení
1.1.3.2.2.1 (2/3 z 80% ceny)
Pronájem učeben pro
1.1.4.1
vzdělávání CS

Krácení

Zůstatek na
položce

15 488,00

0,00

32 000,00

64 000,00

1.1.6.1.1.

Mzdové příspěvky na
náhradu mzdy
zaměstnavateli

400 000,00 0,00

1.1.1.1.1

Odborný garant

89 300,00

178 700,00

1.1.1.1.2

Odborný asistent

55 744,00

111 488,00

Odůvodnění
Nákup zařízení je v KA spadající do nepřímých aktivit projektu,
neuvedena vazba na výstupy nebo CS, tudíž nelze akceptovat
pořízení z přímých nákladů.
Nehospodárný výdaj na pronájem vlastních prostor, neuvedena
kalkulace, poměrově kráceno o 1/3.
Položka se vymezuje. V kontextu výzvy a projektu se jedná o
neodůvodněný výdaj, neboť mzdové příspěvky mají být vyplaceny v
souvislosti s profesním vzděláváním zaměstnanců, které je v zájmu
samotného zaměstnavatele.
Pozici obsahuje dílčí aktivity v KA2 patřící do nepřímých nákladů.
Neuvedena vazba na výstupy a CS projektu. Krácení o 1/3.
Pozici obsahuje dílčí aktivity v KA2 patřící do nepřímých nákladů.
Neuvedena vazba na výstupy a CS projektu. Krácení o 1/3.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

801 610,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

63

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000948

Žadatel

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.

Název projektu

Kvalita a partnerství v zájmu soc. služeb pro osoby se zrak. postižením

Požadovaná podpora (Kč)

4 323 450,00

Body z věcného hodnocení

72,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Provést revizi monitorovacích indikátorů.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

1.1.1.1.1.

Metodik

154 368,00

617 472,00

1.1.1.1.2

Odborní
poskytovatele

231 552,00

926 208,00

1.1.1.1.3

Odborníci v oblasti přístupnosti
vzdělávání
a
dostupnosti
informací
77 184,00

308 736,00

1.1.1.1.4

Odborníci v oblasti dostupnosti
zdravotnické péče
115 776,00

463 104,00

1.1.1.1.5

Odborníci v oblasti kulturního a
společenského života
38 592,00

154 368,00

pracovníci

86

Odůvodnění
Položka je krácena z důvodu nepřesně
uvedeného
rozsahu
počtu
odpracovaných hod u jednotlivých KA
(1, 2,3,4). Kráceno o 20% z
plánovaného úvazku.
Položka je krácena z důvodu nepřesně
uvedeného
rozsahu
počtu
odpracovaných hod u jednotlivých KA
(1, 2,3,4). Kráceno o 20% z
plánovaného úvazku.
Položka je krácena z důvodu nepřesně
uvedeného
rozsahu
počtu
odpracovaných hod u jednotlivých KA
(1, 2,3,4). Kráceno o 20% z
plánovaného úvazku.
Položka je krácena z důvodu nepřesně
uvedeného
rozsahu
počtu
odpracovaných hod u jednotlivých KA
(1, 2,3,4). Kráceno o 20% z
plánovaného úvazku.
Položka je krácena z důvodu nepřesně
uvedeného
rozsahu
počtu
odpracovaných hod u jednotlivých KA
(1, 2,3,4). Kráceno o 20% z
plánovaného úvazku.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

3 551 610,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

64

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001398

Žadatel

Občanské sdružení Modré dveře

Název projektu

Rozvoj - kvalita - profesionalita

Požadovaná podpora (Kč)

2 702 194,36

Body z věcného hodnocení

72,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

87

VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:








Je nutné provést revizi monitorovacích indikátorů.
Žadatel v projektu naplánoval začátek realizace na 1. 6. 2016. V případě podpory projektu bude
s žadatelem domluven posun začátku realizace.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec poskytovatele,
který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici sociálního pracovníka nebo
pracovníka v sociálních službách.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Je nutné provést revizi veřejné zakázky.
Položka

Popis položky

Zůstatek na
položce

Krácení

1.1.6.1

Mzdové příspěvky

92 400,00

0,00

1.1.4.2

Tisk bulletinu a
metodiky

17 013,50

32 000,00

1.1.1.1.1

Metodik

539 350,00

539 350,00

1.1.3.2.2.1

Notebook

4 420,00

8 580,00

1.1.3.2.2.2

Kancelářská židle

816,00

1 584,00

1.1.3.2.2.3

Kancelářský stůl

2 244,00

4 356,00

1.1.3.2.2.4

Nízká policová
skříň

1 122,00

2 178,00

1.1.4.5

Grafik

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

822,80

1.1.3.2.2.5

Flip chart

816,00

40 000,00

Odůvodnění
Položka se vymezuje. V kontextu výzvy a projektu se jedná o
neodůvodněný výdaj, neboť mzdové příspěvky mají být
vyplaceny v souvislosti s profesním vzděláváním
zaměstnanců, které je v zájmu samotného
zaměstnavatele/žadatele.
Položka je krácena na částku 32.000,- Kč z důvodu
nadhodnocení. Množství bulletinu pro mezirezortní
spolupráci je kráceno na 1500 ks (částka za tisk bulletinu po
krácení činí 1.500 ks x 8,- Kč/ks = 12.000,- Kč). Jednotková
cena interní metodiky je krácena na 400,- Kč z důvodu
nadhodnocení (cena za tisk interní metodiky po krácení činí
50 ks x 400,- Kč/ks = 20.000,- Kč).
Pracovní pozice je krácená na 0,5 úvazku z důvodu
nadhodnocení vzhledem k velikosti žadatele, počtu
zaměstnanců, počtu uživatelů, s kterým dle své kapacity
pracuje.
Krácení zařízení a vybavení vzhledem k součtu úvazků členů
RT na 0,66 kusů. V RT jsou dvě pracovní pozice - jedna po
krácení v rozsahu 0,5 úvazku, druhá pozice je na 0,02 úvazku
pro 8 osob (celkem za 8 osob 0,16 úvazek). Počet kusů
zařízení a vybavení bude 0,66 ks, jednotková cena 13.000,Kč.
Krácení zařízení a vybavení vzhledem k součtu úvazků členů
RT (0,66 úvazku). Počet kusů zařízení a vybavení bude 0,66
ks, jednotková cena 2.400,- Kč.
Krácení zařízení a vybavení vzhledem k součtu úvazků členů
RT (0,66 úvazku). Počet kusů zařízení a vybavení bude 0,66
ks, jednotková cena 6.600,- Kč.
Krácení zařízení a vybavení vzhledem k součtu úvazků členů
RT (0,66 úvazku). Počet kusů zařízení a vybavení bude 0,66
ks, jednotková cena 3.300,- Kč.

Položka je krácená z důvodu nadhodnoceného počtu hodin.
40 000,00 Počet hodin je krácený z 200 hod. na 100 hod.
Krácení zařízení a vybavení vzhledem k součtu úvazků členů
RT (0,66 úvazku). Počet kusů zařízení a vybavení bude 0,66
1 597,20 ks, jednotková cena 2.420,- Kč.
Krácení zařízení a vybavení vzhledem k součtu úvazků členů
RT (0,66 úvazku). Počet kusů zařízení a vybavení bude 0,66
1 584,00 ks, jednotková cena 2.400,- Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 828 438,99

88

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

65

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001521

Žadatel

Jistoty Domova, z. ú.

Název projektu

Krok k jistotám

Požadovaná podpora (Kč)

1 998 885,00

Body z věcného hodnocení

72,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Je nutné provést revizi monitorovacích indikátorů.



Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec poskytovatele,
který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici sociálního pracovníka
nebo pracovníka v sociálních službách. Žadatel plánuje v rámci projektu vzdělávat v akreditovaných
kurzech také vedoucí organizace a koordinátorku vzdělávání. Uvedení pracovníci se mohou v projektu
vzdělávat v akreditovaných kurzech pouze za podmínky, že u poskytovatele pracují na pozici sociálního
pracovníka.



V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.



Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.

Položka

1.1.1.1.1

Popis položky

vedoucí organizace

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

Položka se vymezuje. Z popisu KA
nevyplývá přímé zapojení této pozice
do práce s CS, či tvorbou výstupů.
0,00 Položka patří do nepřímých nákladů.

218 688,00

89

1.1.1.1.2

1.1.1.1.3

koordinátor
vzdělávání

"Balík" náhrady mezd
pro pečující personál
v
době školení a stáží

1.1.3.2.2.3

"Balík" náhrady za
mzdy pro ředitelku
organizace a
koordinátorku služeb
za dobu vzdělávání a
stáží
stůl pro vzdělávání
neformálních
pečovatelů a
zaměstnanců

1.1.3.2.2.4

židle pro vzdělávací
aktivity

1.1.3.2.2.6

skříň otevřená

1.1.1.1.4

1.1.5.1

1.1.6.2.01

1.1.3.2.4.1

drobné opravy výmalba prostor,
podlahová krytina,
světla, drobné
stavební
práce
"Balík" cestovné na
vzdělávací kurzy,
semináře, workshopy
pro zaměstnance a
neformální
pečovatele

Pronájem prostor pro
realizaci projektu

385 920,00

Položka se vymezuje. Z popisu KA
nevyplývá přímé zapojení této pozice
do práce s CS, či tvorbou výstupů.
0,00 Položka patří do nepřímých nákladů.

207 600,00

Položka se vymezuje. V kontextu výzvy
a projektu se jedná o neodůvodněný
výdaj, neboť mzdové příspěvky mají
být vyplaceny v souvislosti s profesním
vzděláváním zaměstnanců, které je v
zájmu samotného
0,00 zaměstnavatele/žadatele

23 600,00

Položka se vymezuje. V kontextu výzvy
a projektu se jedná o neodůvodněný
výdaj, neboť mzdové příspěvky mají
být vyplaceny v souvislosti s profesním
vzděláváním zaměstnanců, které je v
zájmu samotného
0,00 zaměstnavatele/žadatele

8 825,00

Nezdůvodněné překročení obvyklé
ceny nábytku. Položka je krácená na
21 175,00 úroveň obvyklých cen 4.235,- Kč/1 ks.

720,00

Nezdůvodněné překročení obvyklé
ceny nábytku. Položka je krácená na
21 780,00 úroveň obvyklých cen 1.452,- Kč/1 ks.

3 300,00

Neodůvodněná potřebnost 2 ks skříní.
3 300,00 Položka se krátí na 1 ks.

20 000,00

Položka je krácená na částku 40.000,Kč. Drobné stavební úpravy jsou
způsobilé do výše max. 40.000,- Kč za
účetní položku v jednom zdaňovacím
40 000,00 období. Krácení činí 20.000,- Kč.

Položka se vymezuje. Položka není
0,00 dostatečně odůvodněná.

38 300,00

Položka se vymezuje z následujících
důvodů: pronájem prostor pro
administraci projektu patří do
nepřímých nákladů. Žadatel bude
upravovat pro realizaci vzdělávacích
kurzů vlastní prostory, nájemné po
dobu realizace projektu tak není
0,00 relevantní.

144 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

685 193,75

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

66

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000977

Žadatel

Educa Roma, z. s.

Název projektu

Síťování sociálních pracovníků v Libereckém kraji

Požadovaná podpora (Kč)

1 110 485,65

Body z věcného hodnocení

72,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků 6
členů
Pro
Výsledek hlasování
6

Proti

Zdrželo se

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:



Do popisu KA02 uvést počet lektorů a workshopů.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.

Položka

Popis položky

1.1.1.1.1.

Odborný garant
projektu
Zahraniční experti KA 2
(4 dny)
Letenka Brusel - ČR
a zpět
Letenka SR -ČR a zpět

288 000,00

24 868,52

1.1.3.2.1.1

Per Diem (2 x lektoři
x 2dny v ČR)
Kancelářský balík

1.1.3.2.2.1

Notebook

1.1.4.2

Nájem pro závěrečné
setkání KA 5

1.1.1.3.1
1.1.2.2.1
1.1.2.2.2
1.1.2.2.3

Krácení

1.1.3.2.2.6

16 600,00
6 000,00
5 000,00

1 080,00
5 850,00

22 000,00
2 160,00

Mobilní telefon

Zůstatek na
Odůvodnění
položce
288 000,00 Náplň práce na pozici neodpovídá 0,8 úvazku kráceno o 50 %, tj. na 0,4 úvazku.
0,00 Vymezení položky. Položka není dostatečně
zdůvodněna v textu žádosti.
0,00 Vymezení položky. Položka není dostatečně
zdůvodněna v textu žádosti.
0,00 Vymezení položky. Položka není dostatečně
zdůvodněna v textu žádosti.
0,00 Vymezení položky. Položka není dostatečně
zdůvodněna v textu žádosti.
1 080,00 Krácení počtu jednotek na 0,5 vzhledem k celkové
výši úvazků RT.
5 850,00 Krácení počtu jednotek na 0,5 vzhledem k celkové
výši úvazků RT.
Zkrácení počtu jednotek z 12 na 1. Neuvedena
charakteristika jednotky, nejasný počet 12 jednotek,
dle popisu KA bude nutný nájem na 4 hodiny druhý
2 000,00 den setkání. Ponechaná částka je analogická
k předchozím čtyřhodinovým setkáním.
0,00 Vymezení položky. Položka není zdůvodněna v textu
žádosti.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

646 037,50

Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

67

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000885

Žadatel

Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí

Název projektu

Rozvoj kvality sociálních služeb v Diakonii Valašské Meziříčí - Chceme
být profíci!

Požadovaná podpora (Kč)

2 949 341,25

Body z věcného hodnocení

71,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:






Žadatel plánuje v rámci projektu vzdělávat v akreditovaných kurzech také manažera kvality, interního
auditora a vedoucí služeb. U těchto pozic je uvedeno, že jsou to sociální pracovníci. Uvedení pracovníci
se mohou v projektu vzdělávat v akreditovaných kurzech pouze za podmínky, že u poskytovatele
pracují na pozici sociálního pracovníka. Podmínka platí pro všechny pracovníky, kteří se budou v rámci
projektu vzdělávat v akreditovaných kurzech – musí pracovat na pozici sociálního pracovníka nebo
pracovníka v sociálních službách.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.
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Položka

Popis položky

Zůstatek na
položce

Krácení

1.1.1.1.01

Manažer kvality

432 000,00

1.1.1.2.01

Odborný asistent
projektu

49 320,00

1.1.4.02

Analýza současného
stavu kvality soc. služeb
(KA 01)

30 000,00

Odůvodnění

Hodinová dotace na tuto pozici je
nadhodnocená, tím spíše, že se na
procesu rozvoje kvality podílí i Expert
kvality či Odborný asistent projektu. Z
těchto důvodů krácení výše úvazku na
432 000,00 0,5.
Hodinová dotace na tuto pozici je
nadhodnocená, tím spíše, že se na
procesu rozvoje kvality podílí i Expert
kvality či Manažer kvality. Navíc činnost
pozice spočívá spíše v odborném
dohledu. Z těchto důvodů krácení o 360
hodin na zbývajících 600 hodin, které
odpovídají cca 0,15 úvazku. Krácení:
82 200,00 360h x 137Kč.
Cena za analýzu 1 metodiky je
nadhodnocená.
Kráceno
na
10.000Kč/analýza 1 metodiky. Kráceno
60 000,00 o 5.000Kč/1ks, tzn. 6 x 5.000Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 310 191,25

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

68

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000999

Žadatel

Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace

Název projektu

Zhodnocení a sjednocení procesů rozvoje kvality poskytování sociálních
služeb v organizaci Centrum Dominika Kokory, p. o.

Požadovaná podpora (Kč)

1 524 942,50

Body z věcného hodnocení

71,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:







Položka

Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec
poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici
sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních musí být vydané platné
Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro
závěrečný analytický dokument.
Doplnit veřejnou podporu.
Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

228 420,00

Položka se vymezuje. V kontextu výzvy a projektu se jedná o
neodůvodněný výdaj, neboť mzdové příspěvky mají být vyplaceny v
souvislosti s profesním vzděláváním zaměstnanců, které je v zájmu
0,00 samotného zaměstnavatele/žadatele.

Refundace
mzdových
1.1.6.1.2. nákladů pro SP

14 850,00

Položka se vymezuje. V kontextu výzvy a projektu se jedná o
neodůvodněný výdaj, neboť mzdové příspěvky mají být vyplaceny v
souvislosti s profesním vzděláváním zaměstnanců, které je v zájmu
0,00 samotného zaměstnavatele/žadatele.

Odborný
konzultant1.1.1.2.1. personalista

49 896,00

Nadhodnocená hodinová dotace, jelikož žadatel počítá na rozsah 216
149 688,00 hodin práce 216 hodin přípravy. Krácení hodin na přípravu o 108 hodin.

55 440,00

V KA4 nadhodnocený rozsah přípravy - snížení počtu jednotek na 600
277 200,00 hodin - celkem krácení položky o 55 440 Kč.

Refundace
mzdových
1.1.6.1.1. nákladů pro PSS

Odborný
konzultant1.1.1.2.2. standardů kvality
Výukové
1.1.4.6
materiály
Výukové
1.1.3.2
materiály
1.1.4.1

Sociálně právní
ochrana dětí

1.1.4.2

15 000,00
-15 000,00

0,00 Přesun na položku 1.1.3.2
15 000,00 Přesun z položky 1.1.4.6

2 600,00

Kalkulace akreditovaných kurzů bez DPH - celkem krácení položky o 2
12 400,00 600 Kč.

Zvládání rizika

10 400,00

Kalkulace akreditovaných kurzů bez DPH - celkem krácení položky o 10
49 600,00 400 Kč na 49 600 Kč

1.1.4.3

Sexuální a
partnerský život

10 400,00

49 600,00 Kalkulace akreditovaných kurzů bez DPH

1.1.4.4

Základy krizové
komunikace

10 400,00

49 600,00 Kalkulace akreditovaných kurzů bez DPH

1.1.4.5

Pravidla šetrné
sebeobrany

10 400,00

49 600,00 Kalkulace akreditovaných kurzů bez DPH

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 033 935,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

69

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000754

Žadatel

Město Moravské Budějovice

Název projektu

Podpora sociální práce MěÚ Moravské Budějovice

Požadovaná podpora (Kč)

1 340 250,00

Body z věcného hodnocení

70,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:



Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.

Položka

1.1.1.2.1

Popis položky

Odborný garant

Krácení

144 000,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

180 000,00

Položka je krácena z důvodu nadhodnocení úvazku. Vzhledem
k popisu činností a podílu externího vzdělávání je jeho odborné
působení minimálně v oblasti revize zakázek pro vzdělávání
zbytné. Podobně na supervizích, kdy je najmut v RT zvláštní
odborník. V rámci KA 03 se uskuteční 4 setkání, jeho měsíční
působení není dostatečně zdůvodněné. Počet jednotek je
krácen na 400 h.

1.1.1.2.3

Facilitátor

72 000,00

90 000,00

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

5 298,20

701,80

1.1.3.2.2.1

Notebook

8 520,00

3 480,00

Položka je krácena z důvodu nadhodnocení úvazku. Objektivně
bude realizovat 4 setkání a činnosti s tím bezprostředně
spojené. Počet jednotek je krácen na 200h.
Položka je krácena s ohledem na krácení úvazku RT a limitu
doporučených cen zařízení a vybavení. Požadavek na
kancelářský balík pro podnikatele není dostatečně
zdůvodněný. Počet jednotek je 0,29 a jednotková cena je 2420
Kč.
Položka je krácena s ohledem na krácení úvazku RT. Počet
jednotek je 0,29.

1.1.3.2.2.3

Tiskárna

2 130,00

870,00

Položka je krácena s ohledem na krácení úvazku RT. Počet
jednotek je 0,29.
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 050 314,75

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

70

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001137

Žadatel

SCHOLA EMPIRICA

Název projektu

Síťování pracovníků pro výměnu dobré praxe v práci s mládeží
ohroženou sociální exkluzí (NEET)

Požadovaná podpora (Kč)

5 654 475,00

Body z věcného hodnocení

70,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Žadatel v projektu naplánoval začátek realizace na 1. 6. 2016. Revize posunu začátku realizace.



Provést revizi monitorovacích indikátorů.



Podmínka nutná k uznání výdaje zahraniční cesty: „Organizace cesty z ČR včetně dalších povinných
náležitostí dle Specifických pravidel“.



Provést revizi veřejné zakázky.



Doplnění veřejná podpora.
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Popis položky

1.1.1.1.1

Odborný garant projektu

578 880,00 868 320,00

1.1.1.1.2

Odborný asistent projektu

673 752,00 226 728,00

1.1.1.3.1

Lektor a specialista_NEET

280 000,00 120 000,00

1.1.1.3.2

Lektor a specialista_Evaluace

80 000,00

120 000,00

Nedostatečný popis pozice, bez specifikace rozsahu.
Krácení počtu hodin na max. 300 hod.
Nedostatečný popis pozice, bez specifikace rozsahu a
korektní kalkulace. Krácení počtu hodin na max. 300 hod.

1.1.3.2.2.1 Notebook

13 000,00

13 000,00

Krácení položky v návaznosti na krácení úvazku RT.

1.1.4.03

Tisk průvodce dobrou praxí

117 000,00 8 000,00

1.1.4.04

Grafická příprava publikace
dobrých prací

13 000,00

7 000,00

15 000,00

5 000,00

1.1.4.08

Korektury
Pronájem místnosti na workshopy
(5*2 dny)

25 000,00

15 000,00

1.1.4.09

Tvorba portálu Platformy NEET

25 000,00

25 000,00

Nadhodnocená položka ve vtahu k obvyklým cenám,
aktivitám projetu a výstupům.
Nadhodnocená položka ve vtahu k obvyklým cenám,
aktivitám projetu a výstupům.
Nadhodnocená položka ve vtahu k obvyklým cenám,
aktivitám projetu a výstupům.
Nadhodnocená položka ve vtahu k obvyklým cenám,
aktivitám projetu a výstupům.

1.1.4.05

Překlady

35 000,00

35 000,00

Nadhodnocená položka ve vtahu k obvyklým cenám,
aktivitám projetu a výstupům.

90 000,00

0,00

Nelze hradit z přímých nákladů.

35 000,00

35 000,00

Nesprávné zařazení v rozpočtu. Přesun části položky do
položky 1.1.2.2 Cesty zahr. expertů.

1.1.4.07

Krácení

Zůstatek na
položce

Položka

Odůvodnění
Nadhodnocený úvazek vzhledem k rozsahu projektu.
Snížení zapojení na max. 0,6 úvazku.
Dílčí nepřímé náklady v podobě administrativní a
technické podpory týmu, nedodržení horního limitu
doporučených cen bez vysvětlení. Snížení na 0,25 úvazek.
Jednotková cena max. 37 788,- Kč na celý úvazek.

Nadhodnocená položka ve vtahu k obvyklým cenám,
aktivitám projetu a výstupům.

1.1.4.1.

Stravné v průběhu tematických
workshopů
Zahraniční mentor UK (cestovní
náhrady, ubytování, příprava
materiálů, mentoring)

1.1.4.2.

Zahraniční mentor Švédsko
(cestovní náhrady, ubytování,
příprava materiálů, mentoring)

50 000,00

50 000,00

Nesprávné zařazení v rozpočtu. Přesun části položky do
položky 1.1.2.2 Cesty zahr. expertů.

1.1.2.2.

Cesty zahr. expertů

-85 000,00

85 000,00

Přesun z položky 1.1.4.1.a 1.1.4.2.

1.1.4.10

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

3 222 435,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

71

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000906

Žadatel

AHRA - Human Resource Agency, s.r.o.

Název projektu

Budování
excelence
v Moravskoslezském kraji

Požadovaná podpora (Kč)

2 872 950,00

Body z věcného hodnocení

70

v

poskytování

sociálních

služeb

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků 6
členů
Pro
Výsledek hlasování
6

Proti

Zdrželo se

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
 Doložení předpokládaných nákladů položky 1.1.4.01 tvorby metodik na DVD.
 Žadatel v projektu naplánoval začátek realizace na 1. 6. 2016. S žadatelem bude domluven posun
začátku realizace.
 Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Položka

1.1.1.2.01.

Popis položky

KA1 - experti modelu
EFQM - podaktivita 1

Krácení

Zůstatek na
Odůvodnění
položce

8 000,00

16 000,00

1.1.1.2.02.

KA1 - experti modelu
EFQM - podaktivita 2

32 000,00

62 400,00

1.1.1.3.01

KA1 - odborní metodici
v sociální oblasti podaktivita č.1

13 920,00

41 760,00

1.1.3.2.2.2

Dataprojektor

59 900,00

12 100,00

1.1.3.2.2.5

Tablety

50 000,00

1.1.3.2.2.7

Digitální fotoaparát

Krácení počtu jednotek ze 60 h na 40 h.
V podaktivitě 1 je vyčíslen „rozsah přípravy
podkladů16 hod/expert, moderace 16 hod/expert,
vyhodnocení 8 hod/expert“ na celkem 40 hodin, což
je v rozporu s počtem 60 hod uvedeným v rozpočtu.
Krácení počtu jednotek z 236 h na 156 h. Plánovaná
časová dotace ve výši 80 hod v podaktivitě 2 na
tvorbu dotazníků v každé z organizací je
nadhodnocená. Adekvátní je 40 hodin/organizace.
Krácení počtu jednotek ze 192 h na 144 h. Žadatel
v popisu příslušné KA uvádí potřebu 16 hod pro 9
osob, celkem 144 hodin. V položce rozpočtu, na
který se odkazuje, požaduje 192 hod.
Krácení jednotkové ceny z 24 000,- na 12 100,a snížení počtu jednotek ze 3 na 1. Potřeba 3
dataprojektorů není zdůvodněna. Dle popisu pro
realizaci projektu plně stačí 1 mobilní dataprojektor.

0,00 Vymezení položky. Tablety jsou nedostatečně
zdůvodněné. Uvedený účel je nedostatečný.
Vymezení položky. Žadatel vysvětluje její potřebnost
0,00 publicitou, která patří do NN a dílčí části na KA
projektu. V této části je zdůvodnění nedostatečné.

7 500,00
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1.1.4.01

KA 3 - tvorba metodik
na DVD

1.1.3.2.2.1

250 000,00

200 000,00

22 000,00

11 000,00

Notebook
1.1.3.2.2.3

4 000,00

2 000,00

1.1.3.2.2.6

Mobilní telefony
Kancelářský balík - MS
Office pro notebook

15 000,00

0,00

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík - MS
Office pro notebook

-2 000,00

2 000,00

1.1.3.2.2.9

Oficiální příručky
k modelu EFQM

7 500,00

0,00

1.1.3.2.1.2

Oficiální příručky
k modelu EFQM

-7 500,00

7 500,00

72 000,00

0,00

-72 000,00

72 000,00

10 000,00

0,00

1.1.3.2.4.

1.1.4.11

Pronájem škol. prostor
pro odborné
konzultanty
Pronájem škol. prostor
pro odborné
konzultanty

1.1.4.06

KA1 - tisky výstupů

1.1.4.07

KA2 - tisk výstupů

300,00

0,00

1.1.4.08

KA4 - tisky výstupů

900,00

0,00

Nadhodnocená položka. Krácení jednotkové ceny ze
45 000,- na 20 000,-. Z předloženého projektu není
zřejmé, jak žadatel došel k požadované částce za
jedno zpracování videa.
Krácení počtu jednotek na 1 vzhledem k celkové výši
úvazků RT.
Krácení počtu jednotek na 1 vzhledem k celkové výši
úvazků RT.
Zrušení položky. Přesun z podkapitoly 1.1.3.2.2
Neodpisovaný hmotný majetek do podkapitoly
1.1.3.2.1 Neodpisovaný nehmotný majetek.
Vytvoření nové položky. Přesunuto z podkapitoly
1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný majetek do
podkapitoly 1.1.3.2.1 Neodpisovaný nehmotný
majetek. Dále krácení počtu jednotek ze 3 na 1
vzhledem k výše uvedenému krácení položky
notebook a krácení jednotkové ceny. Žadatel si
nárokoval kancelářský balík pro podnikatele za 6
292,-. Pro účely administrace projektu postačuje MS
Office Standard za 2 000,- bez DPH.
Zrušení položky. Přesun z podkapitoly 1.1.3.2.2
Neodpisovaný hmotný majetek do podkapitoly
1.1.3.2.1 Neodpisovaný nehmotný majetek.
Vytvoření nové položky. Přesunuto z podkapitoly
1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný majetek do
podkapitoly 1.1.3.2.1 Neodpisovaný nehmotný
majetek.
Zrušení položky. Přesun z podkapitoly 1.1.3.2.4
Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku do
kapitoly 1.1.4 Nákup služeb.
Vytvoření nové položky. Přesunuto z podkapitoly
1.1.3.2.4 Nájem/operativní leasing odpisovaného
majetku do kapitoly 1.1.4 Nákup služeb.
Vymezení položky. Položka neuvedena v popisu
KA01, ani v příloze, pouze v příloze k rozpočtu
projektu.
K vytištění
40
ks
dokumentů
(sebehodnotící a závěrečné zprávy) lze použít
multifunkční zařízení (1.1.3.2.2.8).
Vymezení položky. Nadbytečná položka. K vytištění 3
ks dokumentů (metodika) v rozsahu 10 - 20 str. lze
použít multifunkční zařízení (1.1.3.2.2.8).
Vymezení položky. Nadbytečná položka. K vytištění 6
ks dokumentů (výsledky auditů) v rozsahu 10 - 20 str.
lze použít multifunkční zařízení (1.1.3.2.2.8).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 283 550,00

Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

72

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001076

Žadatel

Cesta do světa - Slunečnice, o.s.

Název projektu

Jdeme správně?

Požadovaná podpora (Kč)

3 318 337,50

Body z věcného hodnocení

70

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Provést revizi monitorovacích indikátorů.



Provést revizi veřejné zakázky.



Akreditovaných kurzů se může účastnit pouze cílová skupina soc. pracovníků a pracovníků v soc.
službách, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec poskytovatele, který se bude vzdělávat v
akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici sociálního pracovníka nebo pracovníka v
sociálních službách.



Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.



V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních musí být vydané platné
Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.



Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro
závěrečný analytický dokument.



Provést revizi cílové skupiny a doplnit CS Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, odstranit
Dobrovolníci , Vedení organizace a THP.
Zůstatek na
položce

Položka

Popis položky

Krácení

1.1.1.1.1

Koordinátor
projektu

722 880,00 240 960,00

1.1.1.1.2

Manažer kvality

287 500,00 287 500,00

Odůvodnění
Vzhledem k faktu, že majoritní většina náplně spadá do nepřímých aktivit
krácení pozice z 1,0 úvazku á 963
840Kč na 0,25 úvazku á 240 960Kč, který plně pokryje přímé aktivity v
projektu.
Vzhledem k faktu, že dílčí část náplně spadá do nepřímých aktivit krátit
pozici z 1,0 úvazku á 963 840Kč na 0,25 úvazku á 240 960Kč0,5 úvazku
á 575 000Kč na 0,25 úvazku á 287 500Kč , který plně pokryje přímé aktivity
v projektu.

100

PC pro
koordinátora a
1.1.3.2.2.1 manažera

6 500,00

6 500,00
Krácení položky v návaznosti na krácení úvazku RT.

Spotřební materiál
1.1.3.2.3.1 - papírenský
10 000,00

1.1.4.1

Služby
supervizora, odb.
garanta

0,00

Neuvedená pro vazba na cílovou skupinu a výstupy projektu. Nepřímý
náklad.

115 000,00 115 000,00
Nadhodnocená položka ve vtahu k aktivitám a výstupům projetu.

1.1.4.3

Pronájem prostor

115 000,00 0,00

1.1.6.2.4.

Stravné

9 500,00

0,00

1.1.6.2.5

Stravné

9 500,00

0,00

Neuvedená pro vazba na cílovou skupinu a výstupy projektu.
Nelze hradit z přímých nákladů.
Nelze hradit z přímých nákladů.

1.1.6.1.1.

Úhrada mzd.
nákladů v průběhu
stáží
50 500,00

0,00

1.1.6.5.1

Hlídání dětí

205 500,00

68 500,00

Položka se vymezuje. V kontextu výzvy a projektu se jedná o
neodůvodněný výdaj, neboť mzdové příspěvky mají být vyplaceny v
souvislosti s profesním vzděláváním zaměstnanců, které je v zájmu
samotného zaměstnavatele/žadatele.

Nadhodnocená položka ve vztahu k obvyklým cenám a aktivitám projektu.
Max 150 Kč/hod.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 574 737,50

Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.
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doporučen k podpoře s výše uvedenými

Informace o žádosti
Pořadové číslo

73

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000915

Žadatel

Charita sv. Rodiny Nový Hrozenkov

Název projektu

Podpora sdílené péče a zvyšování kvality sociálních služeb v regionu
působnosti Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Požadovaná podpora (Kč)

3 300 118,75

Body z věcného hodnocení

69,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
5
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:








Žadatel v rámci projektu realizuje aktivity směřující také k poskytovateli sociálních služeb jako
organizaci. Žadatel doplní cílovou skupinu poskytovatel sociálních služeb.
Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec
poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici
sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Provést revizi veřejné zakázky.
Položka

Popis položky

Krácení

1.1.1.2.02

Zákonné pojištění zaměstnanců

1.1.3.2.1.2

Kancelářský
balík
Odborného asistenta

1.1.3.2.2.3

Notebook se SW pro Odborného
asistenta

6 000,00

pro
0,00

0,00
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Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Celá položka se krátí. Tyto náklady mají
0,00 být součástí položky mzdy dané pozice.
V souvislosti s výší úvazku bude místo 1
kusu za 1 200,- Kč upraveno na
jednotkovou cenu 2 400,- Kč a počet
jednotek 0,5. Ke krácení nedochází a
1 200,00 položka zůstává ve výši 1 200,- Kč.
V souvislosti s výší úvazku bude místo 1
kusu za 6 500,- Kč upraveno na
jednotkovou cenu 13 000,- Kč a počet
jednotek 0,5. Ke krácení nedochází a
6 500,00 položka zůstává ve výši 6 500,- Kč.

1.1.4.01

1.1.4.02

1.1.4.03

AK 01 - Seznámení s
proměnami stáří s
využitím
gerontoobleku pro 38
osob
AK 02 - Jaké
rozlišujeme druhy
demence
AK 03 - Stáří a
hendikepy z pohledu
seniora
AK 04 - Navazující kurz
bazální stimulace

1.1.4.04

1.1.4.05

6 247,80

9 579,96

2 256,20

9 111,60
AK 05 - Doprovázení
umírajících, práce s
pozůstalými

2 915,64

AK 06 - Paliativní a
hospicová péče
1.1.4.06

4 026,36
AK 07 - Kinestetika v
praxi - základy

1.1.4.07

1.1.4.08

5 553,60

AK 08 - Týrání seniorů
AK 09 - Slovní agrese ajak ji
zvládat

1.1.4.09

1.1.4.10

1.1.4.11

1.1.4.12

1.1.4.13

1.1.4.14

1.1.4.15

1.1.6.1.1

2 915,64

6 386,64
AK 10 - Jak zvládat
emoce a komunikovat
v zátěžových a
krizových situacích
AK 11 - Jak
komunikovat s
nemotivovaným
klientem
AK 12 - Jak
komunikovat s lidmi s
demencí
AK 13 - Jak
komunikovat s
rodinnými pečujícími
při řešení specifických
situací
AK 14 - Seznámení s
metodami alternativní
komunikace
AK 15 - Využití
alternativní
komunikace v praxi

Náhrady mzdy pracovníků v
sociálních službách a sociálních
pracovníků po dobu školení

6 386,64

10 413,30

12 495,96

3 644,55

4 009,11

4 009,11

326 625,00
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Akreditované kurzy jsou osvobozené od
DPH. Z položky se DPH vymezuje.
29 752,20 Jednotková cena se mění na 826,45 Kč.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od
DPH. Z položky se DPH vymezuje.
Jednotková cena se mění na 991,74 Kč.
45 620,04
Akreditované kurzy jsou osvobozené od
DPH. Z položky se DPH vymezuje.
10 743,80 Jednotková cena se mění na 1 074,38 Kč.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od
DPH. Z položky se DPH vymezuje.
Jednotková cena se mění na 2 892,56 Kč.
43 388,40
Akreditované kurzy jsou osvobozené od
DPH. Z položky se DPH vymezuje.
Jednotková cena se mění na 661,16 Kč.
13 884,36
Akreditované kurzy jsou osvobozené od
DPH. Z položky se DPH vymezuje.
Jednotková cena se mění na 661,16 Kč.
19 173,64
Akreditované kurzy jsou osvobozené od
DPH. Z položky se DPH vymezuje.
26 446,40 Jednotková cena se mění na 661,16 Kč.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od
DPH. Z položky se DPH vymezuje.
Jednotková cena se mění na 661,16 Kč.
13 884,36
Akreditované kurzy jsou osvobozené od
DPH. Z položky se DPH vymezuje.
Jednotková cena se mění na 661,16 Kč.
30 413,36
Akreditované kurzy jsou osvobozené od
DPH. Z položky se DPH vymezuje.
Jednotková cena se mění na 661,16 Kč.
30 413,36
Akreditované kurzy jsou osvobozené od
DPH. Z položky se DPH vymezuje.
Jednotková cena se mění na 1 652,89 Kč.
49 586,70
Akreditované kurzy jsou osvobozené od
DPH. Z položky se DPH vymezuje.
Jednotková cena se mění na 1 652,89 Kč.
59 504,04
Akreditované kurzy jsou osvobozené od
DPH. Z položky se DPH vymezuje.
Jednotková cena se mění na 826,45 Kč.
17 355,45
Akreditované kurzy jsou osvobozené od
DPH. Z položky se DPH vymezuje.
19 090,89 Jednotková cena se mění na 909,09 Kč.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od
DPH. Z položky se DPH vymezuje.
Jednotková cena se mění na 909,09 Kč.
19 090,89
Položka se vymezuje. V kontextu výzvy a
projektu se jedná o neodůvodněný výdaj,
neboť mzdové příspěvky mají být
vyplaceny v souvislosti s profesním
vzděláváním zaměstnanců, které je v
zájmu
samotného
0,00 zaměstnavatele/žadatele.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 771 897,36

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

74

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001441

Žadatel

Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice

Název projektu

Kvalita v sociálních službách

Požadovaná podpora (Kč)

1 234 595,00

Body z věcného hodnocení

68,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
 Je nutné provést revizi monitorovacích indikátorů
 Projekt doporučujeme k podpoře s uvedeným krácením a podmínkami:
Položka

Popis položky

1.1.1.2.3. Specialista pro
hodnocení kvality služeb

Krácení
73 968,00

Zůstatek
na položce

Odůvodnění

75 576,00 Nastavený rozsah dílčích částí, které bude pracovník vykonávat je
nadhodnocen s ohledem na nedostatečně definovaný rozsah
sociálních služeb a s ohledem na efektivitu. Konkrétně by mělo dojít
ke snížení v úrovni analýz na max. 32 hod., návrhů a konzultací na
max. 126 hod. a pilotním ověřování na max. 30 hod. Celkově by se
měla snížit podpora ze 372 hodin na 188 hodin.
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1.1.6.1.

Mzdové příspěvky

61 500,00

0,00 V kontextu výzvy a projektu se jedná o neodůvodněný výdaj, neboť
mzdové příspěvky mají být vyplaceny v souvislosti s profesním
vzděláváním zaměstnanců, které je v zájmu samotného
zaměstnavatele/žadatele.

1.1.1.2.4. Specialista kvality v RLZ

48 240,00

190 548,00 Nadhodnoceno vzhledem k velikosti žadatele a rozsahu činnosti.

1.1.1.2.1. Specialista pro procesní
analýzu

110 432,00

107 184,00 Vzhledem k věcné náplni činností dané pozice došlo ke krácení počtu
hodin. Dále došlo ke krácení hodinové sazby do limitu cen obvyklých
pro danou pozici, tj. na 462,- Kč.

1.1.1.2.2. Specialista pro standardy
kvality

99 554,00

101 178,00 Vzhledem k věcné náplni činností dané pozice došlo ke krácení počtu
hodin. Dále došlo ke krácení hodinové sazby do limitu cen obvyklých
pro danou pozici, tj. na 462,- Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

742 477,50

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

75

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001328

Žadatel

Prostor plus o.p.s.

Název projektu

Podpora procesů v sociálních službách Prostor plus o.p.s. a síťování
drogových služeb ve Středočeském kraji

Požadovaná podpora (Kč)

3 233 115,00

Body z věcného hodnocení

67,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro
Výsledek hlasování

6

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

105

Proti

Zdrželo se

0

0

VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
 Provést revizi monitorovacích indikátorů. Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné
zveřejnit všechny dokumenty, které svoji povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou
podkladovým materiálem pro závěrečný analytický dokument.
Položka

Popis položky

1.1.1.1.9

Ostatní osobní náklady

Krácení

Nájem prostor pro
1.1.3.2.4.1 setkávání v rámci síťování
drogových služeb

1.1.4.6

Nájem prostor pro
setkávání v rámci síťování
drogových služeb

10 000,00

240 000,00

-120 000,00

Nájem prostor pro
1.1.3.2.4.2 odborné konference

80 000,00

Nájem prostor pro
odborné konference

-40 000,00

1.1.4.7

Zůstatek na
Odůvodnění
položce
0,00 Vymezení položky. Tyto náklady mají být součástí
položky mzdy dané pozice.
Zrušení položky. Přesun z podkapitoly 1.1.3.2.4
0,00 Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku do
kapitoly 1.1.4 Nákup služeb.
Vytvoření nové položky. Přesunuto z podkapitoly
1.1.3.2.4 Nájem/operativní leasing odpisovaného
majetku do kapitoly 1.1.4 Nákup služeb a zároveň
120 000,00 pokrácení jednotkové ceny z 20 000,- na 10 000,-.
Neodpovídá obvyklým cenám nájmu prostor.
Zrušení položky. Přesun z podkapitoly 1.1.3.2.4
0,00 Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku do
kapitoly 1.1.4 Nákup služeb.
Vytvoření nové položky. Přesunuto z podkapitoly
1.1.3.2.4 Nájem/operativní leasing odpisovaného
majetku do kapitoly 1.1.4 Nákup služeb a zároveň
40 000,00 pokrácení jednotkové ceny ze 40 000,- na 20 000,-.
Neodpovídá obvyklým cenám nájmu prostor.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

3 020 615,00

Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

76

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001221

Žadatel

Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Název projektu

I BEZ SLUCHU SE DOMLUVÍME

Požadovaná podpora (Kč)

2 519 937,50

Body z věcného hodnocení

67,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů

106

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:







Provést revizi cílové skupiny. Místo realizace projektu je Praha a žadatel je povinen zajistit, aby
prospěch z realizace projektu měla pouze programová oblast (tj. ČR bez hl. m. Prahy). Prospěch území
se posoudí prostřednictvím vazby cílové skupiny na programovou oblast. V případě cílové skupiny
"Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu
sociálního začleňování" není možné v rámci projektu podpořit organizace se sídlem v Praze. V případě
cílové skupiny "Pracovníci v sociálních službách a Sociální pracovníci" je možné podpořit pracovníky,
kteří vykonávají svou pracovní činnost více než 50 % v programové oblasti (tj. mimo hl.m. Prahu).
Pokud partner vystupuje v projektu zároveň jako cílová skupina, platí tato podmínka i pro partnera.
V projektu není zároveň zcela jasně rozklíčováno, kdy pracovníci vystupují v roli realizačního týmu a
kdy v roli cílové skupiny. Je možné, aby jedna osoba vystupovala zároveň v realizačním týmu a zároveň
v cílové skupině. U dané činnosti je třeba rozlišovat, zda osoba vystupuje v roli RT nebo v rámci cílové
skupiny. Pokud pracovník vystupuje pro danou činnost v roli CS, nemůže dostat za tuto činnost mzdu,
může čerpat přímou podporu a bude započten do indikátoru. Pokud vystupuje v roli RT a bere za tuto
činnost mzdu, nemůže v rámci stejné aktivity čerpat také přímou podporu určenou pro CS a tuto
činnost zahrnovat do indikátorů.
S ohledem na výše zmíněné je nutné provést revizi monitorovacích indikátorů.
V popisu KA se objevují administrativní chyby v jednotlivých nákladech. Je nutné sjednotit popis
klíčových aktivit (KA3,6), tak aby odpovídal rozpočtu. V KA 3 se jedná o počet setkávání, kterých je dle
rozpočtu 15. Dále je nutné upravit hodinovou sazbu pro facilitaci v popisu KA na částku 500,- Kč/h,
která je uváděna v rozpočtu. V KA 6 jsou chybně uvedeny náklady na moderaci (upravit na 500,-/h dle
rozpočtu) a lektory (upravit celkovou částku na 3600,- dle rozpočtu).

Položka

1.1.1.1.1

1.1.1.1.2

Popis položky

Odborný poradce při práci s cílovou
skupinou 0,3

Odborný garant/ka 0,4

Zůstatek na
položce

Krácení

Odůvodnění
Pozice je krácena o 3 měsíce.
Důvodem krácení je malá intenzita projektu
v úvodní fázi a činnosti patřící do NN v rámci
KA 02 Kontaktování členů odborného týmu.
V této KA dochází k oslovování členů RT. Tyto
činnosti patří mezi nepřímé náklady a nelze je
nárokovat k proplacení z PN.

44 550,00

59 400,00

311 850,00

415 800,00

Pozice je krácena o 3 měsíce.
Důvodem krácení je malá intenzita projektu
v úvodní fázi a činnosti patřící do NN v rámci
KA 02 Kontaktování členů odborného týmu.
V této KA dochází k oslovování členů RT. Tyto
činnosti patří mezi nepřímé náklady a nelze je
nárokovat k proplacení z PN.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 390 000,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

77

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000951

Žadatel

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace

Název projektu

Rozvoj kvality pečovatelské služby a rozšíření nabídky poskytovaných
služeb pro sociální začleňování klientů

Požadovaná podpora (Kč)

1 203 475,00

Body z věcného hodnocení

66,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků 6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
 Provést revizi monitorovacích indikátorů.
 Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec
poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici
sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
 V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Položka

Popis položky

1.1.4.1

Bazální stimulace - level I
základní (cena vč. DPH)

1.1.4.2

1.1.6.1.1

Krácení

34 700,00

Bazální stimulace - level II
nadstavbový (cena vč.
DPH)
Refundace mzdových
nákladů zam-ců na
akreditovaných kurzech

7 284,00

168 084,00

Zůstatek na
Odůvodnění
položce
Zkrácení položky o DPH. Akreditované kurzy jsou
165 300,00 osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH
nárokovat. Jednotková cena po zkrácení je 3 306,-.
Zkrácení položky o DPH. Akreditované kurzy jsou
34 716,00 osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH
nárokovat. Jednotková cena po zkrácení je 2 893,-.
Vymezení položky. V kontextu výzvy a projektu se jedná
o neodůvodněný výdaj, neboť mzdové příspěvky mají
být vyplaceny v souvislosti s profesním vzděláváním
0,00 zaměstnanců, které je v zájmu samotného
zaměstnavatele/ žadatele.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

940 890,00

Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

78

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001044

Žadatel

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.

Název projektu

Akreditované vzdělávání a odborné platformy pro sdílení zkušeností a
dobrých praxí pro úředníky měst v přímé práci

Požadovaná podpora (Kč)

7 497 260,00

Body z věcného hodnocení

66,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:







Doplnit veřejnou podporu.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro
závěrečný analytický dokument.
Provést revizi veřejné zakázky.
V případě realizace aktivit v Praze sledovat dopad cílové skupiny.
Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.3.2.2.5 Fotoaparát

6 050,00

0,00

Nezdůvodněna potřebnost ve vztahu k naplnění klíčové aktivity a cíle
projektu.

1.1.3.2.2.6 Videokamera

16 940,00 0,00

Nezdůvodněna potřebnost ve vztahu k naplnění klíčové aktivity a cíle
projektu.

1.1.3.2.2.7 Diktafon

4 840,00

Nezdůvodněna potřebnost ve vztahu k naplnění klíčové aktivity a cíle
projektu.

1.1.1.1.3

Odměny

83 100,00 0,00

1.1.1.3.5

Rezerva SP / ZP

12 480,00 424 320,00

Neprokázána nezbytnost. Úvazek RT dostatečně pokrývá plnění aktivit
v úrovni výstupů projektu.
Nadhozeno vzhledem k úvazkům na DPČ. Kráceno na celkový objem
úvazků.

1 092,00

Nadhodnocení nezdůvodněno, kráceno vzhledem k obvyklým cenám.

Položka

Popis položky

1.1.3.2.1.1 Kancl. balík

0,00

5 200,00
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1.1.3.2.2.1 Notebook

2 310,00

11 000,00

Nadhodnocení nezdůvodněno, kráceno vzhledem k obvyklým cenám.

1.1.3.2.2.2 Dataprojektor

28 000,00 20 000,00

Nadhodnocení nezdůvodněno, kráceno vzhledem k obvyklým cenám.

Projekční plátno 2
1.1.3.2.2.3 ks

1 260,00

6 000,00

Nadhodnocení nezdůvodněno, kráceno vzhledem k obvyklým cenám.

1.1.3.2.2.4 Flip chart 2 ks

840,00

4 000,00

Nadhodnocení nezdůvodněno, kráceno vzhledem k obvyklým cenám.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

7 301 120,00

Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

doporučen k podpoře s výše uvedenými

Informace o žádosti
Pořadové číslo

79

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001324

Žadatel

Domov se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s.

Název projektu

Standardizace sociálních služeb DZR Bílsko

Požadovaná podpora (Kč)

1 570 050,00

Body z věcného hodnocení

66,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

110

VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:







Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován.
Zaměstnanec poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na
pozici sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.
V projektové žádosti byl shledán nesoulad mezi popisem pozic RT uvedené v textu žádosti a mezi
realizačního týmu uvedeném v příloze žádosti. Nesoulad je třeba odstranit, opravy nesouladu však
nesmí mít za následek navýšení rozpočtu projektu.

Položka

Popis položky

Krácení

1.1.1.2.4

Odborný konzultant/ka standardů kvality autor standardů kvality
Ostatní mzdové
náklady (zákonné
pojištění odpovědnosti
zaměstnavateli)

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík SW
pro cílovou skupinu
(školící místnost)

2 420,00

1.1.3.2.2.1

Notebook pro cílovou
skupinu (školící
místnost)

13 310,00

1.1.1.2.3

Zůstatek na
položce

Rozpočtovaná hodinová dotace neodpovídá
plánované intenzitě zapojení pozice odborného
konzultanta do projektu, položka snížena na
241 040,00 polovinu.

241 040,00

Neuznatelný náklad, požadovaný výdaj má být
0,00 rozpočtován na položkách mzdových nákladů.
Nedostatečně zdůvodněné. Z textu žádosti
vyplývá, že vzdělávání bude realizováno
dodavatelsky, kdy v cenách uvedené žadatelem,
je obvykle součástí dodávky i zajištění prezentační
techniky. Pro potřeby vzdělávání budou také
pronajímány prostory, kde obvykle toto vybavení
je součástí nájmu. Z tohoto důvodu krácení všech
0,00 položek v kapitole 1.1.3.
Nedostatečně zdůvodněné. Z textu žádosti
vyplývá, že vzdělávání bude realizováno
dodavatelsky, kdy v cenách uvedené žadatelem,
je obvykle součástí dodávky i zajištění prezentační
techniky. Pro potřeby vzdělávání budou také
pronajímány prostory, kde obvykle toto vybavení
je součástí nájmu. Z tohoto důvodu krácení všech
0,00 položek v kapitole 1.1.3.

2 500,00

1.1.3.2.2.2

Dataprojektor (školící
místnost)

1.1.3.2.2.3

Projekční plátno
(školící místnost)

3 630,00

1.1.3.2.2.4

Flipchart (školící
místnost)

2 420,00

Odůvodnění

Nedostatečně zdůvodněné. Z textu žádosti
vyplývá, že vzdělávání bude realizováno
dodavatelsky, kdy v cenách uvedené žadatelem,
je obvykle součástí dodávky i zajištění prezentační
techniky. Pro potřeby vzdělávání budou také
pronajímány prostory, kde obvykle toto vybavení
je součástí nájmu. Z tohoto důvodu krácení všech
0,00 položek v kapitole 1.1.3.
Nedostatečně zdůvodněné. Z textu žádosti
vyplývá, že vzdělávání bude realizováno
dodavatelsky, kdy v cenách uvedené žadatelem,
je obvykle součástí dodávky i zajištění prezentační
techniky. Pro potřeby vzdělávání budou také
pronajímány prostory, kde obvykle toto vybavení
je součástí nájmu. Z tohoto důvodu krácení všech
0,00 položek v kapitole 1.1.3.
Nedostatečně zdůvodněné. Z textu žádosti
vyplývá, že vzdělávání bude realizováno
dodavatelsky, kdy v cenách uvedené žadatelem,
je obvykle součástí dodávky i zajištění prezentační
techniky. Pro potřeby vzdělávání budou také
pronajímány prostory, kde obvykle toto vybavení
je součástí nájmu. Z tohoto důvodu krácení všech
0,00 položek v kapitole 1.1.3.

12 100,00
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1.1.6.1.1

Refundace mzdových
nákladů sociálních
pracovníků

13 860,00

1.1.6.1.2

Refundace mzdových
nákladů pracovníků v
sociálních službách

136 080,00

ŘO navrhuje vymezení položky. V kontextu výzvy
a projektu se jedná o neodůvodněný výdaj, neboť
mzdové příspěvky mají být vyplaceny v souvislosti
s profesním vzděláváním zaměstnanců, které je v
0,00 zájmu samotného zaměstnavatele/žadatele.
ŘO navrhuje vymezení položky. V kontextu výzvy
a projektu se jedná o neodůvodněný výdaj, neboť
mzdové příspěvky mají být vyplaceny v souvislosti
s profesním vzděláváním zaměstnanců, které je v
0,00 zájmu samotného zaměstnavatele/žadatele.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 035 850,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

80

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001551

Žadatel

Sdružení Práh

Název projektu

Zavádění nových procesů v sociálních službách pro lidi s duševním
onemocněním

Požadovaná podpora (Kč)

5 577 807,50

Body z věcného hodnocení

66,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:





V případě podpory projektu je nutné provést revizi monitorovacích indikátorů.
Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro
závěrečný analytický dokument.
Žadatel doplní specifikaci nákupu položky SW databáze.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.3.1

Lektor - kurz pro odborníky 1

7 000,00

Neodůvodněno množství hodin, započteno 45 hodin
9 000,00 (5kurzů á 6 hodin, započteno 3 hodiny přípravy = 5x9
hod.)

1.1.1.3.2

Lektor - kurz pro odborníky 2

8 000,00

Neodůvodněno množství hodin, započteno 60 hodin
12 000,00 (5kurzů á 8 hodin, započteno 4 hodiny přípravy = 5x12
hod.)

1.1.3.2.1.1

SW Microsoft Office 2016

1.1.3.2.2.1

Mobilní telefon

1.1.3.2.2.3

Notebook

1.1.3.2.2.7

Pracovní stůl

1.1.3.2.2.8

Kancelářské židle

1 402,50

7 097,50

1.1.3.2.2.9

Kontejner na spisy

2 062,50

10 437,50

2 722,50

13 777,50

7 560,00

0,00

14 000,00

0,00

1.1.3.2.2.10 Skříň

16 776,50

Nadhodnoceno oproti obvyklým cenám, poměrově
10 103,50 kráceno vzhledem k celkovému úvazku 4,175 a horní
hranici obvyklé ceny 2420 Kč

742,50

3 757,50

333,00

55 569,00

3 300,00

16 700,00

Zařízení poměrově kráceno vzhledem k celkovému
úvazku RT, sníženo z 4,2 na 4,175 úvazku.

Nelze hradit z přímých nákladů.

1.1.3.2.1.2

Antivirový program Eset Nod 32 na
dva roky

1.1.3.2.2.6

Skartovačka

1.1.4.1

Tisk brožury - Jak zvládnout život s
duševně nemocným rodičem reedice

1 830,00

0,00

Nedostatečně popsáno, neprokázána vazba na klíčové
aktivity a výstupy projektu.

1.1.4.2

Tisk brožury - Jak jednat s člověkem
se závažným duševním onemocněním
- reedicee

3 600,00

0,00

Nedostatečně popsáno, neprokázána vazba na klíčové
aktivity a výstupy projektu.

1.1.4.3

Tisk brožury - I cesta může být cíl reedice

3 200,00

0,00

Nedostatečně popsáno, neprokázána vazba na klíčové
aktivity a výstupy projektu.

1.1.3.2.5.1

Odpisy SW

40 000,00

0,00 Přesun do podkapitoly 1.1.3.1.1

1.1.3.2.5.2

Odpisy SW

53 334,00

0,00 Přesun do podkapitoly 1.1.3.1.1

1.1.3.1.1

SW - Databáze

1.1.3.1.1

SW - Databáze

Nedostatečně popsáno. Neprokázána nezbytnost.

-40 000,00

40 000,00

-53 334,00

53 334,00

Přesun z položky 1.1.3.2.5.1
Přesun z položky 1.1.3.2.5.2
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

5 487 145,63

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

81

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000851

Žadatel

Město Třebíč

Název projektu

Profesionalizace sociální práce MěÚ Třebíč

Požadovaná podpora (Kč)

1 011 750,00

Body z věcného hodnocení

66,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
 Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován.
 Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
 Je nutné provést revizi monitorovacích indikátorů.
Položka

Popis
položky

Krácení

Zůstatek
na položce

Odůvodnění
Položka cestovné a ubytování byla vyškrtnuta, tj. krácena
celkově o 48 000 Kč, protože se doporučuje uskutečnit školení přímo v místě
pracoviště, jakožto efektivnější způsob realizace.

1.1.6.2.1

Cestovné

24 000,00

0,00

1.1.6.2.2

Ubytování

24 000,00

0,00 Viz odůvodnění výše k položce 1.1.6.2.1.
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1.1.1.2.1

Odborný garant 64 800,00

Došlo ke snížení zapojení pozice, které je považováno za nadměrné v rámci KA.
U každé KA je dostačujících 8 hodin v měsíci pro činnost odborného garanta,
který bude zajišťovat pouze odbornou součinnost. Celkem tedy 24 hodin
259 200,00 (8h*3KA) za 24 měsíců, což je 576 hodin, 576*450 je celkem 259 200 Kč.

Závěr

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

870 750,00

Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

82

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001269

Žadatel

Charita Olomouc

Název projektu

Společně to zvládneme

Požadovaná podpora (Kč)

940 166,40

Body z věcného hodnocení

66,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků 6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
 Provést revizi veřejné zakázky. ŘO doporučuje doplnit do žádosti předpokládanou výši veřejné
zakázky na realizaci vzdělávacích kurzů.
 Provést revizi monitorovacích indikátorů.
 Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
 Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec
poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici
sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
 V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Položka

Popis položky

Pronájem
1.1.3.2.4.1 práci s CS

prostor

Pronájem
práci s CS

prostor

1.1.4.04

Krácení
pro
133 980,00
pro
-133 980,00

Zůstatek na
Odůvodnění
položce
Zrušení položky. Přesun z podkapitoly 1.1.3.2.4
0,00 Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku do
kapitoly 1.1.4 Nákup služeb.
Vytvoření nové položky. Přesun z podkapitoly 1.1.3.2.4
133 980,00 Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku do
kapitoly 1.1.4 Nákup služeb.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

940 166,40

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

83

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001117

Žadatel

Centrum pro komunitní Práci Jižní Čechy

Název projektu

Rozvoj sociálního zemědělství v ČR

Požadovaná podpora (Kč)

1 816 375,00

Body z věcného hodnocení

66,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

116

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:



Žadatel v projektu naplánoval začátek realizace na 1. 5. 2016. S žadatelem bude domluven posun
začátku realizace.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 816 375,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

84

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001008

Žadatel

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.

Název projektu

TyfloPoint

Požadovaná podpora (Kč)

3 752 015,00

Body z věcného hodnocení

65,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Provést revizi monitorovacích indikátorů.
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Položka

1.1.1.1.02

Popis položky

Odborník v oblasti
řešení úředních
agend
(0,25 úvazku)

Reálné krácení

Zůstatek na položce

159 192,00

1.1.1.1.05

Odborník v oblasti
zajištění bezpečnosti
(0,25 úvazek)
Odborník v oblasti
přístupnosti
vzdělávání
a dostupnosti
informací (0,25
úvazku)
Odborník v oblasti
řešení následků
trestních činů a
negativních vlivů
rodiny (0,25 úvazku)

1.1.4.1

Řízení získávání
metodických
podkladů ke CM

1.1.4.2

Tvorba a zpracování
CM pro ZP

80 000,00

1.1.1.3.1

Konzultant redefinice
a
standardů
inovovaných
soc. služeb

51 000,00

1.1.1.1.03

1.1.1.1.04

159 192,00

159 192,00

159 192,00

151 200,00

Odůvodnění

Dle náplně práce je tato pozice na
úrovni pozice Odborný pracovník s
max. sazbou 37 788 Kč, snížení
položky o 159 192 Kč. Cena
226 728,00 jednotky po krácení činí 9 447,00.
Dle náplně práce je tato pozice na
úrovni pozice Odborný pracovník s
max. sazbou 37 788 Kč, snížení
položky o 159 192 Kč. Cena
226 728,00 jednotky po krácení činí 9 447,00.
Dle náplně práce je tato pozice na
úrovni pozice Odborný pracovník s
max. sazbou 37 788 Kč, snížení
položky o 159 192 Kč. Cena
226 728,00 jednotky po krácení činí 9 447,00.
Dle náplně práce je tato pozice na
úrovni pozice Odborný pracovník s
max. sazbou 37 788 Kč, snížení
položky o 159 192 Kč. Cena
226 728,00 jednotky po krácení činí 9 447,00.
Položka se vymezuje z důvodu
nejasného popisu této činnosti a
vzhledem k nákladům na položce
0,00 1.1.4.2.
Položka krácena o třetinu s ohledem
160 000,00 na rozsah metodiky.
Položka krácena pro neodůvodnění
vyšší ceny než obvyklé a vzhledem k
nejasnému popisu činností a
duplicitě činností s garantem. Cena
jednotky po snížení činí 345,00 a
69 000,00 počet jednotek 200,00.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 603 305,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

85

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000907

Žadatel

Slezská diakonie

Název projektu

Zefektivnění chodu Slezské diakonie

Požadovaná podpora (Kč)

6 429 125,00

Body z věcného hodnocení

65

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.



V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních musí být vydané platné
Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.



Akreditovaných kurzů se může účastnit pouze cílová skupina soc. pracovníků a pracovníků v soc.
službách, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec poskytovatele, který se bude vzdělávat v
akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici sociálního pracovníka nebo pracovníka v
sociálních službách.



Provést revizi monitorovacích indikátorů.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.3.2.2.1 Notebook

4 394,00

34 606,00

Nedostatečné zdůvodnění nadhodnocení položky
oproti obvyklým cenám.

1.1.3.2.2.2 Mobilní telefon

1 508,00

6 292,00

Nedostatečné zdůvodnění nadhodnocení položky
oproti obvyklým cenám.

1.1.4.12

Pronájem prostor pro konání
workshopů

50 000,00

Nedostatečné zdůvodnění a kalkulace. Neprokázána
0,00 nezbytnost výdaje na pronájem prostor.

1.1.4.09

Nákup odborných publikací

15 000,00

0,00 Přesun položky na 1.1.3.1

1.1.3.1

Nákup odborných publikací

-15 000,00

1.1.6.2.2

Ubytování CS na workshopech

15 000,00 Přesun z položky 1.1.4.9
Nedostatečné zdůvodnění a kalkulace. Neprokázána
0,00 nezbytnost výdaje na ubytování CS.

75 000,00
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

6 265 497,50

Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

doporučen k podpoře s výše uvedenými

Informace o žádosti
Pořadové číslo

86

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001563

Žadatel

SKOK do života, o.p.s.

Název projektu

Spolu, snadno, srozumitelně

Požadovaná podpora (Kč)

3 250 810,00

Body z věcného hodnocení

65

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:






Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován.
Zaměstnanec poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na
pozici sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.
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Položka

Popis položky

Reálné krácení

1.1.1.1.1

Konzultant 1

112 000,00

1.1.1.1.2

Konzultant 2

147 000,00

1.1.1.3.1

Konzultanti

306 000,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Položka krácena z důvodu nedostatečně
popsané intenzity zapojení této pozice do
realizace projektu. Krácení úvazku o 20%.
448 000,00 Výše úvazku po krácení činí 0,4.
Položka krácena z důvodu nedostatečně
popsané intenzity zapojení této pozice do
realizace projektu. Krácení úvazku o 20%.
588 000,00 Výše úvazku po krácení činí 0,4.
Koordinátoři/Konzultanti, dle popisu činnosti
jde o zprostředkovatele komunikace mezi
žadatelem a partnery, plánují KA na straně
partnerů, organizují podporu pro pracovní
týmy. Jedná se o činnosti spadající do NN.
0,00 Položka se vymezuje.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 544 560,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

87

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000772

Žadatel

CESPO, o. p. s.

Název projektu

Komunikace se sluchově postiženými klienty

Požadovaná podpora (Kč)

841 587,50

Body z věcného hodnocení

63,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:






Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován.
Zaměstnanec poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na
pozici sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.

Položka

Popis položky

Zůstatek na
položce

Krácení

1.1.1.3.1

dohody o provedení práce lektor, specialista

30 000,00

150 000,00

1.1.1.3.2

dohody o provedení práce lektor, specialista

30 000,00

150 000,00

6 788,10

6 521,90

3 702,60

3 557,40

14 810,40

14 229,60

1.1.3.2.2.1
1.1.3.2.2.2

notebook pro realizační tým
multifunkční zařízení pro
standartní využití

1.1.3.2.2.3

stacionární dataprojektor

1.1.3.2.3.1
1.1.4.2
1.1.3.2.3.2

1.1.4.3
1.1.3.2.3.3

1.1.4.4

1.1.1.3.3

Odůvodnění
Položka je krácena z důvodu nadhodnocení. S
ohledem na zkušenost žadatele s realizací
vzdělávání a na zkušenost lektorů není nutné
plánovat 4 hodiny přípravy na každý kurz, ale max.
2. Tedy celkový rozsah je 50 kurzů krát 10 hodin,
tedy 500 hodin místo 600 hodin.
Položka je krácena z důvodu nadhodnocení. S
ohledem na zkušenost žadatele s realizací
vzdělávání a na zkušenost lektorů není nutné
plánovat 4 hodiny přípravy na každý kurz, ale max.
2. Tedy celkový rozsah je 50 kurzů krát 10 hodin,
tedy 500 hodin místo 600 hodin.
Krácení položky do výše úvazku RT. Počet jednotek
po krácení činí 0,49.
Krácení položky do výše úvazku RT. Počet jednotek
po krácení činí 0,49.
Krácení položky do výše úvazku RT. Počet jednotek
po krácení činí 0,49.

Položka patří do nákupu služeb, přesun položky do
0,00 kapitoly 1.1.4. nákup služeb.
Nová položka, přesun z původní položky
900,00 1.1.3.2.3.1.
Položka patří do nákupu služeb, přesun položky do
0,00 kapitoly 1.1.4. nákup služeb.
Nová položka, přesun z původní položky
1 800,00 1.1.3.2.3.2.

tisk evaluačních dotazníků
pro účastníky
tisk evaluačních dotazníků
pro účastníky
tisk monitorovacích listů pro
účastníky

1 800,00

tisk monitorovacích listů pro
účastníky

-1 800,00

tisk prezentací pro účastníky

18 000,00

tisk prezentací pro účastníky

-18 000,00

Položky patří do nákupu služeb, přesun položky do
0,00 kapitoly 1.1.4. nákup služeb.
Nová položka, přesun z původní položky
18 000,00 1.1.3.2.3.3.

18 000,00

Položka je krácena z důvodu nadhodnocení. S
ohledem na zkušenost žadatele s realizací
vzdělávání a na zkušenost lektorů není nutné
plánovat 4 hodiny přípravy na každý kurz, ale max.
2. Tedy celkový rozsah je 50 kurzů krát 10 hodin,
90 000,00 tedy 500 hodin místo 600 hodin.

dohody o provedení práce lektor

900,00
-900,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

712 461,13

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

88

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001272

Žadatel

Domov Jistoty, příspěvková organizace

Název projektu

Zefektivnění vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Požadovaná podpora (Kč)

3 806 000,00

Body z věcného hodnocení

63,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:










Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec
poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici
sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Provést revizi veřejné zakázky.
Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro závěrečný
analytický dokument.
V rámci indikátoru 80500 je uvedeno výukové video, které není možné do tohoto indikátoru započítat.
Nejedná se o napsaný a zveřejněný analytický a strategický dokument.
V rámci žádosti o podporu byly uvedeny hodnoty také u indikátorů, kde se hodnoty ve fázi předložení
projektu neuvádějí (62500 a 62600). Žadatel při úpravě žádosti před vydáním Rozhodnutí tyto hodnoty
vynuluje. Zároveň před vydáním Rozhodnutí dojde k celkové revizi indikátorů.
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Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

300,00

Cena převyšuje cenu obvyklou. Kráceno na
15 730,00 jednotkovou cenu 15 730,- Kč.
PC pro manažera spadá do nepřímých nákladů.
0,00 Položka se vymezuje.
Nezdůvodněna potřebnost flipchartu na
2 420,00 kolečkách. Kráceno dle obvyklé ceny.
Překročena obvyklá cena a mobil pro manažera
se vymezuje, protože spadá do nepřímých
nákladů. Kráceno na jednotkovou cenu 2 420,2 420,00 / 1 kus.
Položka není vzhledem k počtu a ceně jednotek
uvedeny zcela jasně. Žadatel upraví počet
jednotek na 24 měsíců a měsíční sazbu na 6
800,- Kč. Celková sazba zůstává nezměněna na
163 200,00 položku 163 200,- Kč.
Položka není vzhledem k počtu a ceně jednotek
uvedena zcela jasně. Žadatel upraví počet
jednotek na 24 měsíců a měsíční sazbu na 6
800,- Kč. Celková sazba zůstává nezměněna na
163 200,00 položku 163 200,- Kč.
Položka není vzhledem k počtu a ceně jednotek
uvedena zcela jasně. Žadatel upraví počet
jednotek na 24 měsíců a měsíční sazbu na 6
800,- Kč. Celková sazba zůstává nezměněna na
163 200,00 položku 163 200,- Kč.
Položka není vzhledem k počtu a ceně jednotek
uvedena zcela jasně. Žadatel upraví počet
jednotek na 24 měsíců a měsíční sazbu na 6
800,- Kč. Celková sazba zůstává nezměněna na
163 200,00 položku 163 200,- Kč.
Položka není vzhledem k počtu a ceně jednotek
uvedena zcela jasně. Žadatel upraví počet
jednotek na 24 měsíců a měsíční sazbu na 6
800,- Kč. Celková sazba zůstává nezměněna na
163 200,00 položku 163 200,- Kč.
Položka není vzhledem k počtu a ceně jednotek
uvedena zcela jasně. Žadatel upraví počet
jednotek na 24 měsíců a měsíční sazbu na 6
800,- Kč. Celková sazba zůstává nezměněna na
163 200,00 položku 163 200,- Kč.
Flash disk pro manažera se vymezuje, spadá do
300,00 nepřímých nákladů. Na položce zůstává 1 kus.

199 000,00

Výše položky není zcela jasně rozklíčována. S
přihlédnutím k návrhům obou hodnotitelů
200 000,00 kráceno na 200 000,- Kč.

1.1.3.2.2.1

notebook včetně softwaru

4 270,00

1.1.3.2.2.2

PC včetně software

1.1.3.2.2.3

flipchart na kolečkách

1 580,00

1.1.3.2.2.4

mobil

3 580,00

1.1.1.1.2

vedoucí služby č. 1

0,00

1.1.1.1.3

vedoucí služby č. 2

0,00

1.1.1.1.4

vedoucí služby č. 3

0,00

1.1.1.1.5

vedoucí služby č. 4

0,00

1.1.1.1.6

vedoucí služby č. 5

0,00

1.1.1.1.7

vedoucí služby č. 6

0,00

1.1.3.2.2.5

flash

1.1.4.1

zpracovatel
DVD

20 000,00

výukového

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

3 520 087,50

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

89

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001375

Žadatel

DS MORAVA a.s.

Název projektu

Standardizace a plánování v domově seniorů v Šanově

Požadovaná podpora (Kč)

1 754 327,50

Body z věcného hodnocení

63,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:





Položka

Provést revizi veřejné zakázky a monitorovacích indikátorů.
Doplnit veřejnou podporu.
Žadatel v projektu naplánoval začátek realizace na 1.5.2016. Revize začátku realizace projektu.
Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro závěrečný
analytický dokument.
Popis položky

1.1.6.1.1 Mzdové příspěvky
Rozvoj
zaměstnanců - SW
1.1.4.2
pro kompetence

1.1.1.2.1 Interní evaluátor

Krácení

Zůstatek na
položce

80 850,00

400 000,00

22 110,00

Odůvodnění

Položka se vymezuje. V kontextu výzvy a projektu se jedná o
neodůvodněný výdaj, neboť mzdové příspěvky mají být vyplaceny v
souvislosti s profesním vzděláváním zaměstnanců, které je v zájmu
0,00 samotného zaměstnavatele/žadatele.

0,00 SW pro řízení projektu je nepřímý náklad.
Neodůvodněné překročení obvyklých cen. Nadhodnoceno ve vztahu k
popisovaným činnostem, část z činností klíčové aktivity spadá do nepřímé
198 990,00 práce.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 125 627,50
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Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

90

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001428

Žadatel

Domov sv. Anežky, o.p.s.

Název projektu

Vytvoření komunikační platformy pro rozvoj a udržení předávání
zkušeností a vzdělávání mezi poskytovateli sociálních služeb

Požadovaná podpora (Kč)

968 750,00

Body z věcného hodnocení

62,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•
•
•
•
•

•
•
•

Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Žadatel v projektu naplánoval začátek realizace na 1. 5. 2016. S žadatelem nutné domluvit posun
začátku realizace.
Doplnit veřejnou podporu
Doplnit cílovou skupinu Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb.
Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec
poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici
sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních musí být vydané platné
Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
• Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro závěrečný
analytický dokument.

126

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

968 750,00

Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK
stanovené výběrovou komisí
podmínkami.

doporučen k podpoře s výše uvedenými

Informace o žádosti
Pořadové číslo

91

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000774

Žadatel

Město Polička

Název projektu

Rozvoj výkonu sociální práce Města Poličky

Požadovaná podpora (Kč)

977 500,00

Body z věcného hodnocení

61,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Provést revizi monitorovacích indikátorů.



Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.

Položka

1.1.1.2.1

Popis položky

Odborný garant

Krácení

108 000,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Krácení položky zapojení pozice odborného garanta v
rámci KA "Supervizní podpora" a "Síťování sociálních
pracovníků" z důvodu nadhodnocení. U každé z těchto KA
je pro činnost odborného garanta dostačující poloviční
počet hodin v měsíci. V obou aktivitách budou odborně
zapojeni další dva pracovníci, tudíž odborný garant bude
zajišťovat pouze odbornou součinnost. Počet jednotek po
216 000,00 krácení činí 480,00.
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1.1.3.2.1.1
1.1.3.2.2.01

1.1.6.2.2

Kancelářský balík

5 346,60

Notebook

8 760,00

Cestovné, stravné

16 200,00

Položka krácena do výše úvazku RT a cenu obvyklou
kancelářského balíku pro neziskový sektor. Cena jednotky
po krácení činí 2420,00, počet jednotek po krácení činí
653,40 0,27.
Položka krácena do výše úvazku RT. Počet jednotek po
3 240,00 krácení činí 0,27.
Stravné je výdaj spadající do nepřímých nákladů. Krácení
16 200,00 položky ve výši 50%.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

804 616,75

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001196

Žadatel

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

Název projektu

Vzdělávání pracovníků krajských úřadů

Požadovaná podpora (Kč)

2 549 650,00

Body z věcného hodnocení

61,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

ANO- 1

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•
•
•
•
•

Je nutné provést revizi monitorovacích indikátorů.
Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
Je nutné provést revizi veřejné zakázky.
Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro závěrečný
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analytický dokument.
Položka

1.1.1.1.1

1.1.1.1.2

Popis položky

Odborný garant
Koordinátor
vzdělávání
- partner projektu
Asociace krajů ČR

1.1.1.3.1

Lektoři kurzů

1.1.4.3

Tisk metodiky a
adresáře

Kancelářský balík pro
1.1.3.2.1.1 CS a RT

Zůstatek
na položce

Krácení

315 000,00

Nedostatečně zdůvodněna míra zapojení do projektu, proto bylo
315 000,00 kráceno z 0,5 na 0,25 úvazku.

162 000,00

Nedostatečně je s ohledem k velikosti CS a délce vzdělávacích kurzů
zdůvodněna míra zapojení do projektu, proto bylo kráceno z 0,5 na
162 000,00 0,25 úvazku.
Nedostatečně zdůvodněna časová dotace přípravy lektorů a
vyhodnocení úkolů ve výši 20 hodin, plně postačující je časová dotace
240 000,00 ve výši 10 hodin.

80 000,00

Nedostatečně zdůvodněné množství vydaných 1000 kusů metodik a
1000 kusů adresářů, proto bylo sníženo na 200 kusů od každého
40 000,00 materiálu.
Součet pokrácených úvazků členů RT vychází 0,89. Dle žádosti budou
školení probíhat 14 měsíců, RT má tedy nárok jen na 0,89 kusu
kancelářského balíku. Na další kus kancelářského balíku RT nemá
nárok, pořízení ostatních kancelářských balíků pro CS není v žádosti
5 340,00 dostatečně zdůvodněno, proto bylo kráceno 10 ks těchto balíků.
Součet pokrácených úvazků členů RT vychází 0,89. Dle žádosti budou
školení probíhat 14 měsíců, RT má tedy nárok jen na 0,89 kusu
notebooku. Na další kus notebooku RT nemá nárok, pořízení ostatních
notebooků pro CS není v žádosti dostatečně zdůvodněno, proto bylo
11 845,90 kráceno 10 ks těchto notebooků.

160 000,00

66 660,00

1.1.3.2.2.1 Notebooky pro CS a RT 147 874,10
1.1.3.2.2.4 Digitální fotoaparát

Odůvodnění

3 000,00

0,00 Položka není dostatečně odůvodněna, vyskytuje se jen v rozpočtu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 381 482,38

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001292

Žadatel

Sociální služby Karviná, příspěvková organizace

Název projektu

Umět pomáhat, zn. kvalitně

Požadovaná podpora (Kč)

1 241 162,50

Body z věcného hodnocení

61,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků 6
členů
Výsledek hlasování
Pro

Proti

129

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
 ŘO požaduje doplnit CS o kategorii Poskytovatelé a zadavatelé SSL vzhledem k obsahu KA01
(procesní audit organizace, revize stávajících postupů a strategické plánování organizace).
 Provést revizi monitorovacích indikátorů.
 Provést revizi veřejné zakázky.
 Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec
poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici
sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
 V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Položka

Popis položky

Krácení

Vybavení
kontaktního centra
pro CS - neformální
1.1.3.2.2.1 pečovatele
1.1.4.3

1.1.1.2.2
1.1.1.2.3
1.1.4.2

Tisk manuálu

Metodik
Odborný konzultant tvůrce strat. plánu
Akreditované
vzdělávací aktivity

Zůstatek na
Odůvodnění
položce

5 273,00

34 727,00

10 000,00

10 000,00

72 300,00

72 300,00

67 480,00

144 600,00

48 595,05

231 404,95

Krácení jednotkové ceny ze 40 000,- na 34 727,-.
S ohledem na neuvedení jednotkových cen židlí, stolů a šatní
skříně navrženo krácení položky, která zahrnuje požadované
vybavení v cenách obvyklých (12 židlí x 1 452 Kč, 3 stoly x 4
235 Kč, 1 šatní skříň 4 598 Kč).
Krácení jednotkové ceny z 200,- na 100,- /ks, což je cena
obvyklá za tisk manuálů o 15 -20 str. v požadovaném počtu.
Krácení úvazku z 600 h na 300 h odpovídající rozsahu
publikace a skutečnosti, že na její tvorbě se podílí také
odborná lektorka v rozsahu 40 hod.
Krácení úvazku z 880 h na 600 h (5 PS x 4 h x 1 měs. = 440 h +
160 h na tvorbu strat. plánu).
Zkrácení položky o DPH. Akreditované kurzy jsou osvobozené
od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
Jednotková cena po zkrácení je 1 157,-.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.
986 602,44

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč
Podmínky
poskytnutí
výběrovou komisí

podpory

stanovené Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001432

Žadatel

Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o.s.

Název projektu

Nové služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra

Požadovaná podpora (Kč)

2 690 019,60

Body z věcného hodnocení

61,25

Shrnutí projednání žádosti

130

Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Je nutné provést revizi monitorovacích indikátorů.



Je nutné provést revizi cílové skupiny. Pro účely výzvy č.23 se cílovou skupinou "Neformální pečovatelé a
dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace" rozumí osoby vykonávající
nezbytnou péči o fyzickou osobu, která se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách považuje za
osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby.



Akreditovaných kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován.
Zaměstnanec poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na
pozici sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.



Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.



V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán. Žadatel
předložil Vyjádření objednatele k projektu o zapojení do sítě sociálních služeb, v kterém je uvedeno, že
sociální služba Raná péče, identifikátor 3861284 není zařazená do sítě sociálních služeb a Pověření na
uvedenou sociální službu nebude vydáno. V případě, že nedojde ke změně rozhodnutí kraje, týkající se
vydání Pověření na sociální službu Raná péče, nemůžou se pracovníci uvedené sociální služby v rámci
projektu účastnit vzdělávání.



Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 80500 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 80500 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro závěrečný
analytický dokument.

Položka

Popis položky

Reálné
krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

1.1.4.11

pronájem objektu odlehčovací
služba, 4 víkendy, 4
rodiny

120 000,00

Položka je krácená na nulu. Výdaj není specifikován a
0,00 odůvodněn v textu žádosti.

1.1.2.1.2

přeprava na letiště
ČR - 2x2 osoby
(vlak, MHD)

800,00

Položka je krácená na nulu. Cestovné v rámci ČR patří
0,00 do nepřímých nákladů.

1.1.1.1.6

1.1.1.3.3

1.1.1.3.4

koordinátor
dobrovolníků
terapeut
dobrovolníků
psycholog vzdělávání
dobrovolníků

205 824,00

Položka je krácena na nulu z důvodu neuznatelnosti CS
dobrovolníci. Dobrovolníci nejsou ve výzvě č.23 cílovou
skupinou (pro účely výzvy č.23 se CS "Neformální
pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních
služeb a sociální integrace" rozumí osoby vykonávající
nezbytnou péči o fyzickou osobu, která se podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách považuje
0,00 za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby).

35 761,92

Položka je krácena na nulu z důvodu neuznatelnosti CS
0,00 dobrovolníci.

18 000,00

Položka je krácena na nulu z důvodu neuznatelnosti CS
0,00 dobrovolníci.
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1.1.4.08

supervizor
dobrovolníků skupinová

1.1.3.2.2.5

supervizor
dobrovolníků individuální
literatura - odborná,
zahraniční
stojan na
videokameru

1.1.1.3.1

asistenti odlehčovací
služby - 5 osob,
30 hodin měsíčně

1.1.4.09
1.1.3.2.3.2

Položka je krácena na nulu z důvodu neuznatelnosti CS
0,00 dobrovolníci.

40 000,00

1 000,00

Položka je krácena na nulu z důvodu neuznatelnosti CS
0,00 dobrovolníci.
Položka je krácená na nulu. Položka není v žádosti
0,00 odůvodněná.
Položka je krácená na nulu. Položka není v žádosti
0,00 odůvodněná.

361 800,00

Položka je krácena z důvodu nedostatečného
zdůvodnění zapojení asistentů v rozsahu 3.600,- hod.
Položka je krácena na 1/2, tj. na 1.800 hod. celkem pro
361 800,00 5 asistentů.

20 000,00
5 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 679 787,20

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

95

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001443

Žadatel

Romodrom o.p.s.

Název projektu

Efektivně, ekonomicky, erudovaně

Požadovaná podpora (Kč)

3 725 946,25

Body z věcného hodnocení

61,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

132

VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Žadatel v rámci projektu realizuje aktivity směřující také k poskytovateli sociálních služeb jako
organizaci. V případě realizace žadatel doplní cílovou skupinu poskytovatel sociálních služeb.
V projektu není zcela jasně rozklíčováno, kdy pracovníci vystupují v roli realizačního týmu a kdy v roli
cílové skupiny. Při jedné a té samé činnosti nemůže pracovník najednou vystupovat v obou rolích a
čerpat tak náklady spojené s RT i s cílovou skupinou. Například pokud pracovník sbírá data pro výzkum,
dostane za tuto činnost mzdu, pak nemůže čerpat přímou podporu pro CS související s touto činností;
zároveň osoba z RT není započtena do indikátoru. Pokud pracovník vystupuje pro danou činnost v roli
CS, nemůže dostat za tuto činnost mzdu, může čerpat přímou podporu a bude započten do indikátoru.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.





Položka

1.1.1.1.01

1.1.1.1.02

1.1.4.3

Popis položky

Krácení

Sociolog

Metodik

Odborný garant

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

144 752,40

Zkrácení délky působení na 17
měsíců a na 0,3 úvazek, tj. 11
189 291,60 134,80 x 17

144 752,40

Zkrácení délky působení na 17
měsíců a na 0,3 úvazek, tj. 11
189 291,60 134,80 x 17

30 000,00

Nadhodnoceno s ohledem na
zastřešující, dohlížející a pomáhající
roli odborného garanta - snížení
30 000,00 hodinové dotace na 100 hodin.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

3 326 565,25

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

96

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001093

Žadatel

Centrum podpory transformace, o.p.s.

Název projektu

Pro běžný život. Společné zadání - podporovat lidí s postižením v
sociálním začlenění

Požadovaná podpora (Kč)

4 507 037,00

Body z věcného hodnocení

61,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE
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Počet přítomných členů / náhradníků 6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:



Jeden z partnerů (Olomoucký kraj) není uveden v subjektech žádosti mezi ostatními partnery –
doplnit do textu žádosti.
Provést revizi monitorovacích indikátorů. Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné
zveřejnit všechny dokumenty, které svoji povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň
nejsou podkladovým materiálem pro závěrečný analytický dokument.

Položka

Popis položky

1.1.1.1.1.

Zůstatek na
Odůvodnění
položce

Krácení
106 128,00

Odborný garant
1.1.1.1.2

192 960,00

1.1.1.1.3

Odborný pracovník
Odborný pracovník

1.1.1.3.01

Odborník konzultant KA1

8 115,00

1.1.1.3.02

Odborník - snadné
čtení KA1

8 115,00

1.1.1.3.03

Odborník hodnotitel KA2

1.1.1.3.04

1.1.1.3.05

1.1.1.3.06

Odborník konzultant KA3
Odborník - diskuze
KA4
Odborník moderátor FS KA4

192 960,00

168 792,00

306 747,00

6 492,00

11 685,60

1.1.1.3.07

Odborník - analýza
KA5

48 690,00

1.1.4.1

Konference

40 000,00

1.1.3.2.2.1

Notebook

19 965,00

1.1.3.2.2.2
1.1.3.2.2.3

3 630,00
Telefon
Kancelářský balík

9 438,00

424 512,00 Krácení úvazku z 0,5 na 0,4 z důvodu nadhodnocení
vzhledem k zapojení v realizovaných aktivitách.
482 400,00 Krácení úvazku z 0,7 na 0,5 z důvodu nadhodnocení
vzhledem k zapojení v realizovaných aktivitách.
482 400,00 Krácení úvazku z 0,7 na 0,5 z důvodu nadhodnocení
vzhledem k zapojení v realizovaných aktivitách.
Krácení jednotkové ceny ze 462,30 na 300,-. Není
15 000,00 definováno, z jakého důvodu je tato jednotková cena tak
vysoká a o jaké specialisty a odborníky se bude jednat.
Krácení jednotkové ceny ze 462,30 na 300,-. Není
15 000,00 definováno, z jakého důvodu je tato jednotková cena tak
vysoká a o jaké specialisty a odborníky se bude jednat.
Krácení jednotkové ceny ze 462,30 na 300,-. Není
312 000,00 definováno, z jakého důvodu je tato jednotková cena tak
vysoká a o jaké specialisty a odborníky se bude jednat.
Krácení jednotkové ceny ze 462,30 na 300,-. Není
567 000,00 definováno, z jakého důvodu je tato jednotková cena tak
vysoká a o jaké specialisty a odborníky se bude jednat.
Krácení jednotkové ceny ze 462,30 na 300,-. Není
12 000,00 definováno, z jakého důvodu je tato jednotková cena tak
vysoká a o jaké specialisty a odborníky se bude jednat.
Krácení jednotkové ceny ze 462,30 na 300,-. Není
21 600,00 definováno, z jakého důvodu je tato jednotková cena tak
vysoká a o jaké specialisty a odborníky se bude jednat.
Krácení jednotkové ceny ze 462,30 na 300,-. Není
90 000,00 definováno, z jakého důvodu je tato jednotková cena tak
vysoká a o jaké specialisty a odborníky se bude jednat.
60 000,00 Krácení jednotkové ceny ze 100 000,- na 60 000,-. Položka
zahrnuje i NN.
0,00 Vymezení položky. Položka není zdůvodněna v textu
žádosti.
0,00 Vymezení položky. Položka není zdůvodněna v textu
žádosti.
0,00 Vymezení položky. Položka není zdůvodněna v textu
žádosti.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

3 102 390,00
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Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

97

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001601

Žadatel

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.

Název projektu

ŠÉM

Požadovaná podpora (Kč)

2 459 842,50

Body z věcného hodnocení

61,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

0

6

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK nedoporučuje projekt k podpoře z níže uvedených důvodů:


Klíčové aktivity "Analýza praktických dopadů pravidel přidělování bytů v Plzni a Koncepce sociálního a
dostupného bydlení města Plzně na roky 2016-2020" a "Analýza praktických dopadů současných
postupů při vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi" nejsou zaměřeny a nevedou k rozvíjení a
zkvalitnění výkonu činností sociální práce. Náklady související s těmito klíčovými aktivitami budou z
důvodu nesouladu s výzvou zcela vymezeny.



Celková výše podpory po krácení je pod hranicí minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu
tj. pod 500 000 CZK (celková výše rozpočtu činí 337 006,75 CZK).

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
Odůvodnění
položce

1.1.1.1.5

Odměny

72 000,00

0,00

1.1.4.4

Tisk programů na konferenci

1 500,00

0,00

1.1.1.1.2

Terénní výzkumník - 1,0
(10*0,1)
604 890,00
Analytik pro oblast bydlení 0,4
387 129,60
Analytik pro systém pomoci v
hmotné nouzi - 0,4
387 129,60

1.1.1.3.1

Specialista ekonomie

1.1.1.1.3
1.1.1.1.1

34 500,00

Položka je vymezena z důvodu nedostatečného
odůvodnění.
Položka je vymezena. Jedná se o NN. Tuto položku nelze
nárokovat k proplacení z PN.

0,00

Položka je vymezena. Pracovní pozice se podílí na
klíčových aktivitách, které nejsou v souladu s výzvou.
Položka je vymezena. Pracovní pozice se podílí na
klíčových aktivitách, které nejsou v souladu s výzvou.
Položka je vymezena. Pracovní pozice se podílí na
klíčových aktivitách, které nejsou v souladu s výzvou.

0,00

Položka je vymezena. Pracovní pozice se podílí na
klíčových aktivitách, které nejsou v souladu s výzvou.

0,00
0,00
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1.1.1.3.2

Specialista práva

34 500,00

0,00

Položka je vymezena. Pracovní pozice se podílí na
klíčových aktivitách, které nejsou v souladu s výzvou.

1.1.1.3.3

Jazyková supervize textů

36 000,00

0,00

Položka je vymezena. Pracovní pozice se podílí na
klíčových aktivitách, které nejsou v souladu s výzvou.

1.1.1.3.4

Specialista výzkumných aktivit

55 200,00

0,00

1.1.3.2.1.1

MS Office - Standart 2013 LP

4 307,60

532,40

1.1.3.2.2.1

Notebook

23 691,80

2 928,20

1.1.3.2.2.2

Diktafon

2 420,00

0,00

Položka je vymezena. Pracovní pozice se podílí
klíčových aktivitách, které nejsou v souladu s výzvou.
Položka je krácena s ohledem na krácení úvazků
Počet jednotek je 0,22.
Položka je krácena s ohledem na krácení úvazků
Počet jednotek je 0,22.
Položka je vymezena. Zařízení je používáno v rámci
které nejsou v souladu s výzvou.

1.1.4.2

Grafika analýzy pro oblast
bydlení
10 000,00

0,00

Položka je vymezena. Položka je rozpočtována na klíčové
aktivity, které nejsou v souladu s výzvou.

1.1.4.3

Grafika analýzy pomoci v
hmotné nouzi
10 000,00

0,00

Položka je vymezena. Položka je rozpočtována na klíčové
aktivity, které nejsou v souladu s výzvou.

1.1.4.6

Zpracování
návrhu

0,00

Položka je vymezena. Položka je rozpočtována na klíčové
aktivity, které nejsou v souladu s výzvou.

legislativního
35 000,00

na
RT.
RT.
KA,

Závěr
Vhodný k financování

Projekt nedoporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

0,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
---------------------------------------------------stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

98

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001223

Žadatel

Dotek o.p.s.

Název projektu

Zvýšení kvality poskytovaných soc. služeb v DOTEK o.p.s.

Požadovaná podpora (Kč)

1 270 100,00

Body z věcného hodnocení

60,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

136

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:









Délka trvání doby realizace projektu bude zkrácena o 6 měsíců, doba trvání doby realizace projektu
nepřesáhne délku 18 měsíců.
Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován.
Zaměstnanec poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na
pozici sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Počet kurzů uváděných v popisu klíčové aktivity „Rozvoj kvalifikace pracovníků o.p.s. Dotek“ bude
uveden do souladu s počtem kurzů uváděným v rozpočtu žádosti v kapitole nákup služeb.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro
závěrečný analytický dokument.

Položka

Popis položky

1.1.1.2.01

Metodik

1.1.1.3.1

Supervizor

Zůstatek na
položce

Krácení

132 480,00

66 240,00

Odůvodnění

Popis aktivit, s ohledem na počet služeb i
pracovníků, nepřesvědčuje o potřebě dvou let k
dosažení deklarovaných výstupů, krácení délky
397 440,00 projektu o 6 měsíců, tj. snížení položky o čtvrtinu.
Popis aktivit, s ohledem na počet služeb i
pracovníků, nepřesvědčuje o potřebě dvou let k
dosažení deklarovaných výstupů, krácení délky
198 720,00 projektu o 6 měsíců, tj. snížení položky o čtvrtinu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 021 700,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

99

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000973

Žadatel

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

Název projektu

Metodická podpora práce s rodinou ohroženou domácím násilím

Požadovaná podpora (Kč)

1 901 918,75

Body z věcného hodnocení

60
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Délka trvání doby realizace projektu bude zkrácena o 6 měsíců, doba trvání doby realizace projektu
nepřesáhne délku 18 měsíců.
Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován.
Zaměstnanec poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na
pozici sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.







Položka

Popis položky

Reálné krácení

1.1.1.1.01

Metodik standardů
kvality - HPP, úvazek 0,2,
aktivita 2

1.1.1.1.02

Metodik worshopů úvazek 0,5, aktivita 3

322 680,00

1.1.1.1.03

Autor metodik, HPP,
úvazek 0,3, aktivita 4

80 640,00

1.1.3.2.2.1
1.1.3.2.2.2

1.1.6.1
1.1.3.2.3.1
1.1.4.8

Notebook, aktivity 2,3,4
Mobilní telefon, aktivity
2, 3,4

Mzdové příspěvky
Nájemné workshopy,
aktivita 3
Nájemné workshopy,
aktivita 3

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Délka realizace projektu je nadhodnocená,
projekt se tím stává neefektivní a nehospodárný
zejména s ohledem na čerpání mzdových nákladů
členů RT průběžně. Doba realizace projektu
krácena na 18 měsíců, tj. položka krácena o
161 280,00 čtvrtinu.
Délka realizace projektu je nadhodnocená,
projekt se tím stává neefektivní a nehospodárný
zejména s ohledem na čerpání mzdových nákladů
členů RT průběžně. Doba realizace projektu
krácena na 18 měsíců, tj. položka krácena o
241 920,00 čtvrtinu a na výši úvazku 0,3.
Délka realizace projektu je nadhodnocená,
projekt se tím stává neefektivní a nehospodárný
zejména s ohledem na čerpání mzdových nákladů
členů RT průběžně. Doba realizace projektu
krácena na 18 měsíců, tj. položka krácena o
241 920,00 čtvrtinu.

53 760,00

2 662,00

10 648,00 Položka krácení na 0,8 úvazku RT.

484,00

1 936,00 položka krácena na 0,8 úvazku RT.
V kontextu výzvy a projektu se jedná o
neodůvodněný výdaj, neboť mzdové příspěvky
mají být vyplaceny v souvislosti s profesním
vzděláváním zaměstnanců, které je v zájmu
0,00 samotného zaměstnavatele/žadatele.

189 870,00
43 200,00

0,00 Přesun položky do kapitoly nákup služeb.
Vytvoření nové položky, přesun položky z kapitoly
43 200,00 1.1.3.

-43 200,00

Závěr

138

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 123 048,75

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

100

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001453

Žadatel

CEDR Pardubice o.p.s.

Název projektu

Podpora profesionalizace pracovníků společnosti CEDR Pardubice o.p.s.

Požadovaná podpora (Kč)

739 091,09

Body z věcného hodnocení

60

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

139

VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:






Je nutné provést revizi monitorovacích indikátorů.
Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec poskytovatele,
který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici sociálního pracovníka nebo
pracovníka v sociálních službách.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.

Položka

Popis položky

1.1.4.3

Vypracování
analytického
materiálu

1.1.4.4

Vypracování
strategického plánu

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

62 500,00

Položka je krácená na 50 % plánovaného nákladu
z důvodu nadhodnocení. Nedostatečně
62 500,00 specifikovaný rozsah výstupu v žádosti.

62 500,00

Položka je krácená na 50 % plánovaného nákladu
z důvodu nadhodnocení. Nedostatečně
62 500,00 specifikovaný rozsah výstupu v žádosti.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

582 841,09

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

101

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001270

Žadatel

Centrum pěstounských rodin o.s.

Název projektu

Rozvoj pracovníků

Požadovaná podpora (Kč)

957 550,00

Body z věcného hodnocení

60

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů

140

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
 Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro závěrečný
analytický dokument. V případě podpory projektu je nutné provést revizi monitorovacích indikátorů.

Položka

Popis položky

Zůstatek
na
položce

Krácení

Odůvodnění

1.1.1.2.1

Specialista pro standardy
kvality

47 884,00

1.1.1.2.2

Specialista pro
hodnocení kvality služeb

57 084,00

1.1.1.2.3

Specialista kvality v RLZ

111 756,00

Navržený úvazek je nadhodnocen a nebyl dostatečně odůvodněn.
Počet navržených hodin na konzultace je neúměrný rozsahu služeb a
velikosti organizace žadatele. Došlo proto ke snížení rozsahu
konzultací. Celkové krácení o -100 hod, tj. ze 428 hodin na 328 hodin a
dále ke snížení hodnoty jednotkové sazby z původní 469 Kč/hod. na
466 Kč/hod., což je hodinová sazba max. limitu dle OPZ pro
152 848,00 odborného gestora/garanta.
Navržený úvazek je nadhodnocen a je neúměrný rozsahu služeb a
velikosti organizace žadatele. Došlo proto ke snížení rozsahu zapojení
o 40 % na 214 hod. Dále došlo ke snížení počtu jednotek z 356 na 214
86 028,00 hodin. Jednotková cena zůstává 402 Kč/hod.
Navržený úvazek neodpovídá velikosti CS, navržené hodinové dotace
na dílčí činnosti jsou nadhodnoceny s ohledem na počet zaměstnanců
v organizaci žadatele. Došlo proto ke krácení úvazku o polovinu na
111 756,00 278 hod. z původních 556 hodin.
Navržený úvazek nebyl dostatečně zdůvodněn, aktivita supervize
nebyla dostatečně podrobně objasněna. Došlo tedy k zařazení
supervize v max. rozsahu 8 hod./měs. po dobu realizace projektu, tj. 8
57 888,00 hod.*18 měs. = 144 hod.

1.1.1.2.4

Supervizor

19 296,00

1.1.4.1

Koučink

12 000,00

1.1.6.1

Mzdové příspěvky

61 500,00

Položka nebyla dostatečně zdůvodněna a provázána s potřebami CS.
48 000,00 Došlo tedy ke krácení o 12 hodin.
V kontextu výzvy a projektu se jedná o neodůvodněný výdaj, neboť
mzdové příspěvky mají být vyplaceny v souvislosti s profesním
vzděláváním zaměstnanců, které je v zájmu samotného
0,00 zaměstnavatele/žadatele.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

570 650,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

141

Informace o žádosti
Pořadové číslo

102

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000778

Žadatel

TREMEDIAS, spolek

Název projektu

Profesionalizace sociálního začleňování v Kraji Vysočina

Požadovaná podpora (Kč)

2 976 000,00

Body z věcného hodnocení

58,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

1

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
 Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Zůstatek na
Odůvodnění
položce

Položka

Popis položky

Krácení

1.1.1.1.3

sociální pracovník

1.1.1.1.1.

Odborný garant

52 000,00

1.1.1.1.2.

Odborný garant

104 000,00

1.1.4.1

Interaktivní
internetový portál

190 000,00

187 200,00

312 000,00 Krácení na 0,5 úvazku. Vzhledem k rozsahu popsaných
aktivit je úvazek 0,8 za nadhodnocený.
208 000,00 Krácení na 0,4 úvazku vzhledem k rozsahu popsaných
aktivit.
312 000,00 Krácení na 0,3 úvazku vzhledem k rozsahu popsaných
aktivit.
0,00
Vymezení položky. Nedostatečně odůvodněná potřebnost.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 309 500,00

Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

103

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001061

Žadatel

ALZHEIMER´S SUPPORT CENTER CZECH REPUBLIC, o.p.s.

Název projektu

Podpora spolupráce a odborného rozvoje neformálních pečujících v
okrese Ústí nad Orlicí a podpora jejich spolupráce s poskytovateli
soc.služeb

Požadovaná podpora (Kč)

6 614 345,00

Body z věcného hodnocení

58,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:



Provést revizi veřejné zakázky.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Položka

1.1.1.1.2

Popis položky

metodik 1 (úvazek 1,0)

Krácení

643 200,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Položka krácena na polovinu vzhledem
k projektové roli realizátora /nízké
zapojení v rámci přímé práce/ a úvazku
0,5 pro odborného garanta realizátora
/náplň práce odborně-vedoucí shodná
643 200,00 s náplní práce metodika/.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

5 810 345,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

104

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001235

Žadatel

Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.

Název projektu

Inovace procesů v sociálních službách VKCI

Požadovaná podpora (Kč)

3 027 010,00

Body z věcného hodnocení

58,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
















Realizace projektu je navržena od 3. 10. 2016 do 2. 10. 2018. Vzhledem k praktičtější administraci a
efektivnosti bude žadatel vyzván k úpravě dat tak, aby se realizace týkala celých měsíců (např. 1. 10.
2016 – 30. 9. 2018).
Žadatel v rámci projektu realizuje aktivity směřující také k poskytovateli sociálních služeb jako
organizaci. Žadatel doplní cílovou skupinu poskytovatel sociálních služeb.
Žadatel v projektu bude realizovat vzdělávání formou vyrovnávací platby. Jedná se o veřejnou
podporu, která v projektu nebyla označena jako relevantní. Žadatel na záložce “Doplňkové informace –
Veřejná podpora“ uvede, že je v projektu veřejná podpora relevantní.
V rámci KA „Realizace vzdělávacích programů“ není jasně uvedeno, že se jedná o akreditované kurzy
MPSV pro danou CS (podmínka výzvy). Žadatel tuto informaci do KA doplní.
Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec
poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici
sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Žadatel v žádosti uvádí, že dokument „Vyhodnocení efektivity zaváděných procesů rozvoje kvality
poskytovaných sociálních služeb“ bude zveřejněn na webových stránkách žadatele. Dle výzvy je třeba,
aby byl dokument zveřejněn také na www.esfcr.cz.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Provést revizi veřejné zakázky.
V rámci nákupu služeb v položce 1.1.4.2 „Vzdělávací programy“ žadatel plánuje oslovit externí lektory
zvolených vzdělávacích témat. Pokud se jedná o akreditované kurzy žadatele, pak nesmí lektoři
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uvedení v dané akreditaci žadateli fakturovat, ale mohou vystupovat pouze v realizačním týmu. Pokud
se jedná o tuto situaci, žadatel nemůže hradit lektory z nákupu služeb. Je možné převést položku do
realizačního týmu při zachování horní hranice obvyklých cen pro lektora.
Položka

1.1.1.1.01

Popis položky

Koordinátor projektu

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

480 000,00

S ohledem na popis pozice vážící se primárně k
0,00 nepřímým nákladům se položka vymezuje.
Pozice je vzhledem k rozsahu projektu, počtu
podpořených osob apod. nadhodnocena,
proto navrženo krácení na 0,5 úvazek, tj. cena
418 000,00 jednotky bude 19 000,- x 22 měsíců.

1.1.1.1.02

Metodik sociálních služeb

418 000,00

1.1.1.3.1

Vedoucí projektu

134 400,00

1.1.1.3.2

Ekonom projektu

91 200,00

1.1.1.3.3

Odborný administrativní
pracovník

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

3 630,00

1.1.3.2.2.1

Sestava stolní PC

13 310,00

1.1.3.2.2.2

Notebook

6 655,00

1.1.3.2.2.3

Mobilní telefon

3 630,00

1.1.3.2.2.4

Skener

1 089,00

S ohledem na popis pozice vážící se primárně k
0,00 nepřímým nákladům se položka vymezuje.
V souvislosti s krácením RT v osobních přímých
nákladech poměrově krácení na výši
odpovídající 0,5 úvazku, tzn. 0,5 x 2 420,- Kč za
1 210,00 kus.
V souvislosti s krácením RT a zároveň při
zachování pravidla, že je možné zakoupit jen
jeden druh výpočetní techniky, se položka
0,00 vymezuje.
V souvislosti s krácením RT v osobních přímých
nákladech poměrově krácení na výši
odpovídající 0,5 úvazku, tzn. 0,5 x 13 310,- Kč
6 655,00 za kus.
V souvislosti s krácením RT v osobních přímých
nákladech poměrově krácení na výši
odpovídající 0,5 úvazku, tzn. 0,5 x 2 420,- Kč za
kus.
1 210,00
V souvislosti s krácením RT v osobních přímých
nákladech poměrově krácení na výši
odpovídající 0,5 úvazku, tzn. 0,5 x 2 178,- Kč za
1 089,00 kus.

1.1.3.2.2.5

Digitální videokamera

8 470,00

Položka nemá oporu v textu žádosti. Vymezuje
0,00 se v plné výši.

1.1.3.2.2.6

Diktafon

2 420,00

1.1.3.2.2.7

Židle kancelářská

3 630,00

Položka nemá oporu v textu žádosti. Vymezuje
0,00 se v plné výši.
V souvislosti s krácením RT v osobních přímých
nákladech poměrově krácení na výši
odpovídající 0,5 úvazku, tzn. 0,5 x 2 420,- Kč za
1 210,00 kus.

324 800,00

Hodinová dotace aktivity je nadhodnocená (18
hodin měsíčně), a to včetně ceny. Krácení motivační na 12 hodin (6x za projekt po 2
hodinách), dále metodická na 88 hodin (1x
měsíčně po 4 hodinách), expertní na 40 hodin
(1x 2 měsíce = celkem 10 setkání x 2 hodiny x 2
skupiny), celkem zbyde 140 hodin, kráceno o
224 hodin + krácena cena na 800Kč/1 hodina,
112 000,00 tzn. 140 hodin x 800kč.

1.1.4.1

Supervize

Pozice celou náplní spadá do nepřímých
0,00 nákladů, proto se položka vymezuje.
Pozice celou náplní spadá do nepřímých
0,00 nákladů, proto se položka vymezuje.

142 800,00

1.1.4.5

Ubytování cílové skupiny

33 600,00

Položka se ruší a převádí se do podkapitoly
"Cestovné a ubytování" v Přímé podpoře CS do
0,00 nově vytvořené položky 1.1.6.2.1.

1.1.6.2.1

Ubytování cílové skupiny

-33 600,00

Nově vytvořená položka - převedena z položky
33 600,00 1.1.4.5.
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1.1.4.6

1.1.4.2

Stravování cílové skupiny
během
vzdělávacích
programů

Vzdělávací programy

12 600,00

Položka patří do nepřímých nákladů - vymezuje
0,00 se.

36 000,00

Cena
16.000Kč/1
den
školení
je
nadhodnocena. Kráceno na 10 000,-/1 den.
Zároveň se položky týká případný převod do RT
60 000,00 – viz podmínky realizace.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

923 717,50

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

105

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001339

Žadatel

Liga vozíčkářů

Název projektu

Umím a pečuji

Požadovaná podpora (Kč)

1 825 500,00

Body z věcného hodnocení

58,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Je nutné provést revizi monitorovacích indikátorů.



Žadatel v souladu s podmínkami výzvy č. 23 vytvoří produkt, který musí být přenositelný a zveřejněn
na webových stránkách (www.esfcr.cz).



Žadatel provede revizi cílové skupiny. Pro účely výzvy č. 23 se cílovou skupinou Neformální pečovatelé a
dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace rozumí osoby vykonávající nezbytnou
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péči o fyzickou osobu, která se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách považuje za osobu
závislou na pomoci jiné fyzické osoby.

Položka

1.1.1.3.3

1.1.1.3.4

1.1.1.3.5

1.1.1.3.6

1.1.3.2.2.3

Popis položky

Krácení

Lektor

Lektor

Lektor

Lektor

Stacionární
dataprojektor

Zůstatek na položce

Odůvodnění

18 800,00

Položka je krácená z důvodu překročení
obvyklých mezd bez odůvodnění.
Hodinová sazba je krácená na 206,- Kč/
41 200,00 hod (DPP).

18 800,00

Položka je krácená z důvodu překročení
obvyklých mezd bez odůvodnění.
Hodinová sazba je krácená na 206,- Kč/
41 200,00 hod (DPP).

18 800,00

Položka je krácená z důvodu překročení
obvyklých mezd bez odůvodnění.
Hodinová sazba je krácená na 206,- Kč/
41 200,00 hod (DPP).

18 800,00

Položka je krácená z důvodu překročení
obvyklých mezd bez odůvodnění.
Hodinová sazba je krácená na 206,- Kč/
41 200,00 hod (DPP).

7 900,00

Stacionární dataprojektor není
odůvodněný. Pro realizaci projektových
aktivit je dostačující přenosný
dataprojektor. Položka je krácena na
jednotkovou cenu 12.100,- Kč, tj. na limit
12 100,00 pro kompaktní přenosný dataprojektor.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 721 625,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

106

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001471

Žadatel

Domov pro seniory Ondráš

Název projektu

Podpora procesů v sociálních službách v ONDRÁŠI

Požadovaná podpora (Kč)

1 378 250,00

Body z věcného hodnocení

58,75

Shrnutí projednání žádosti
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Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
 Doplnění popisu KA02 o časový rozsah plánovaných vzdělávacích kurzů.
 Provést revizi monitorovacích indikátorů.
 Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec
poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici
sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
 Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
 V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Položka

1.1.6.1.1

Popis položky

KA02 - Náhrady mezd pro
zaměstnance na školení

Krácení

Zůstatek
Odůvodnění
na položce

200 640,00

Vymezení položky. V kontextu výzvy a projektu se jedná
o neodůvodněný výdaj, neboť mzdové příspěvky mají být
vyplaceny v souvislosti s profesním vzděláváním
0,00 zaměstnanců, které je v zájmu samotného
zaměstnavatele/žadatele.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 127 450,00

Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

107

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001289

Žadatel

Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace

Název projektu

Aktivizace v POHODĚ

Požadovaná podpora (Kč)

2 398 025,00

Body z věcného hodnocení

57,5

Shrnutí projednání žádosti
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Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:



Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován.
Zaměstnanec poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na
pozici sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
Provést revizi veřejné zakázky.
Provést revizi monitorovacích indikátorů. Hodnota indikátoru 60000 se stanovuje na cílovou hodnotu
40,00.






Položka

Popis položky

1.1.6.1.1

KA02 - Náhrady mezd
pro zaměstnance na
školení

1.1.3.2.1.1

Krácení

Zůstatek na
položce

625 920,00

0,00

KA01 - Lyže

50 000,00

0,00

1.1.3.1.2.2

KA01 - Lyže

-50 000,00

50 000,00

1.1.3.2.1.2

KA01 - Váha

40 000,00

0,00

1.1.3.2.2.2

KA01 - Váha

-40 000,00

40 000,00

1.1.3.2.1.3

KA01 - Brusle

50 000,00

0,00

1.1.3.1.2.3

KA01 - Brusle

-50 000,00

50 000,00

1.1.3.2.1.4

KA01 - Šlapadlo

55 000,00

0,00
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Odůvodnění
V kontextu výzvy a projektu se jedná o
neodůvodněný výdaj, neboť mzdové
příspěvky mají být vyplaceny v
souvislosti s profesním vzděláváním
zaměstnanců, které je v zájmu
samotného zaměstnavatele/žadatele.
Položku je třeba přesunout z
podkapitoly Neodpisovaný nehmotný
majetek do podkapitoly Pořízení
odpisovaného hmotného majetku.
Položka přesunuta z podkapitoly
Neodpisovaný nehmotný majetek do
podkapitoly Pořízení odpisovaného
hmotného majetku.
Položku je třeba přesunout z
podkapitoly Neodpisovaný nehmotný
majetek do podkapitoly Neodpisovaný
hmotný majetek.
Položka přesunuta z podkapitoly
Neodpisovaný nehmotný majetek do
podkapitoly Neodpisovaný hmotný
majetek.
Položku je třeba přesunout z
podkapitoly Neodpisovaný nehmotný
majetek do podkapitoly Pořízení
odpisovaného hmotného majetku.
Položka přesunuta z podkapitoly
Neodpisovaný nehmotný majetek do
podkapitoly Pořízení odpisovaného
hmotného majetku.
Položku je třeba přesunout z
podkapitoly Neodpisovaný nehmotný
majetek do podkapitoly Pořízení
odpisovaného hmotného majetku.

1.1.3.1.2.4

KA01 - Šlapadlo

-55 000,00

55 000,00

1.1.3.2.1.5

KA01 - Panenky

6 000,00

0,00

1.1.3.2.2.3

KA01 - Panenky

-6 000,00

6 000,00

1.1.3.2.1.6

KA01 - Aktivizační ježci

2 000,00

0,00

1.1.3.2.2.4

KA01 - Aktivizační ježci

-2 000,00

2 000,00

1.1.3.2.1.7

KA01 - Overbal

3 000,00

0,00

1.1.3.2.2.5

KA01 - Overbal

-3 000,00

3 000,00

1.1.3.2.1.8

KA01 - SM Systém

4 500,00

0,00

1.1.3.2.2.6

KA01 - SM Systém

-4 500,00

4 500,00

Položka přesunuta z podkapitoly
Neodpisovaný nehmotný majetek do
podkapitoly Pořízení odpisovaného
hmotného majetku.
Položku je třeba přesunout z
podkapitoly Neodpisovaný nehmotný
majetek do podkapitoly Neodpisovaný
hmotný majetek.
Položka přesunuta z podkapitoly
Neodpisovaný nehmotný majetek do
podkapitoly Neodpisovaný hmotný
majetek.
Položku je třeba přesunout z
podkapitoly Neodpisovaný nehmotný
majetek do podkapitoly Neodpisovaný
hmotný majetek.
Položka přesunuta z podkapitoly
Neodpisovaný nehmotný majetek do
podkapitoly Neodpisovaný hmotný
majetek.
Položku je třeba přesunout z
podkapitoly Neodpisovaný nehmotný
majetek do podkapitoly Neodpisovaný
hmotný majetek.
Položka přesunuta z podkapitoly
Neodpisovaný nehmotný majetek do
podkapitoly Neodpisovaný hmotný
majetek.
Položku je třeba přesunout z
podkapitoly Neodpisovaný nehmotný
majetek do podkapitoly Neodpisovaný
hmotný majetek.
Položka přesunuta z podkapitoly
Neodpisovaný nehmotný majetek do
podkapitoly Neodpisovaný hmotný
majetek.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 486 375,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými podmínkami.
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

108

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001508

Žadatel

ELVA HELP o.s.

Název projektu

Nová řešení pro rozvoj kompetencí ZOO-terapie v sociální práci

Požadovaná podpora (Kč)

1 595 050,00

Body z věcného hodnocení

57,5

150

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Je nutné provést revizi monitorovacích indikátorů.



Žadatel v projektu naplánoval začátek realizace na 1. 4. 2016. S žadatelem bude domluven posun začátku
realizace.



Žadatel nebude realizovat tvorbu nových vzdělávacích programů v klíčové aktivitě Odborné profesní
fórum. Tvorba nových vzdělávacích programů/kurzů není v rámci výzvy č.23 podporovanou aktivitou.



Žadatel provede revizi cílové skupiny. Dobrovolníci nejsou ve výzvě č.23 cílovou skupinou. Pro účely výzvy
se CS Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace rozumí
osoby, vykonávající nezbytnou péči o fyzickou osobu, která se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby.

Položka

1.1.1.1.01

1.1.1.1.02

1.1.1.1.3

1.1.3.2.1.1

Popis položky

Metodik výzkumu

Evaluátor

Výzkumný pracovník

Kancelářský balík
NNO

Krácení

Zůstatek na položce

Odůvodnění

66 840,00

Úvazek na pracovní pozici je krácený z 0,4 na 0,2
úvazku. Úvazek není dostatečně odůvodněný. U
KA Výzkum nejsou uvedeny informace o rozsahu
provádění, počtu respondentů a další
kvantitativní údaje k přípravě a realizaci výzkumu.
Popis pracovní náplně metodika tyto kvantitativní
66 840,00 údaje rovněž neobsahuje.

186 720,00

Úvazek na pracovní pozici je krácený z 0,4 na 0,2
úvazku. Úvazek není dostatečně odůvodněný. U
KA Evaluace nejsou uvedeny informace o rozsahu
provádění, počtu respondentů a další relevantní
kvantitativní údaje k přípravě a realizaci evaluace.
Popis pracovní náplně evaluátora tyto
186 720,00 kvantitativní údaje rovněž neobsahuje.

60 000,00

Úvazek na pracovní pozici je krácený z 0,5 na 0,25
úvazku. Úvazek není dostatečně odůvodněný. U
KA Výzkum nejsou uvedeny informace o rozsahu
provádění, počtu respondentů a další relevantní
kvantitativní údaje k přípravě a realizaci výzkumu.
Popis pracovní náplně výzkumného pracovníka
60 000,00 tyto kvantitativní údaje rovněž neobsahuje.

1 185,80

Položka je krácená v souvislosti s krácením úvazků
členů RT. Počet jednotek je krácený na 0,51
jednotky, což představuje přepočtený součet
úvazků všech členů týmu vzhledem k délce
projektu 24 měsíců (0,05+0,2+0,06+0,2).
Jednotková cena kancelářského balíku je 2.420,1 234,20 Kč.
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1.1.3.2.2.1

1.1.3.2.2.2

1.1.3.2.2.3

1.1.3.2.2.6

Notebook

Multifunkční zařízení
pro standardní
využití
Mobilní ozvučovací
sestava (náhlavní
souprava s
mikrofonem,
zesilovač,
reproduktor)

Mobilní telefon

6 521,90

Položka je krácená v souvislosti s krácením úvazků
členů RT. Počet jednotek je krácený na 0,51
jednotky, což představuje přepočtený součet
úvazků všech členů týmu vzhledem k délce
projektu 24 měsíců (0,05+0,2+0,06+0,2).
6 788,10 Jednotková cena notebooku je 13.310,- Kč.

3 557,40

Položka je krácená v souvislosti s krácením úvazků
členů RT. Počet jednotek je krácený na 0,51
jednotky, což představuje přepočtený součet
úvazků všech členů týmu vzhledem k délce
projektu 24 měsíců (0,05+0,2+0,06+0,2).
Jednotková cena multifunkčního zařízení je
3 702,60 7.260,- Kč.

13 000,00

Položka je krácená na nulu. Není dostatečně
zdůvodněna nezbytnost této položky pro realizaci
0,00 aktivit projektu.

1 185,80

Položka je krácená v souvislosti s krácením úvazků
členů RT. Počet jednotek je krácený na 0,51
jednotky, což představuje přepočtený součet
úvazků všech členů týmu vzhledem k délce
projektu 24 měsíců (0,05+0,2+0,06+0,2).
1 234,20 Jednotková cena telefonu je 2.420,- Kč.

Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové
projektu v Kč

Projekt doporučený k financování
způsobilé

výdaje

1 171 286,38

Podmínky poskytnutí podpory stanovené Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
výběrovou komisí
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

109

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001574

Žadatel

In IUSTITIA, o.p.s.

Název projektu

Společně pro lepší služby pro oběti trestných činů

Požadovaná podpora (Kč)

3 566 712,50

Body z věcného hodnocení

55

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků 6
členů
Pro
Výsledek hlasování
6

152

Proti

Zdrželo se

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt zařadit do zásobníku projektů. V případě realizace musí být splněny následující
podmínky/provedeny úpravy:
 Výzva č. 23 neumožňuje tvorbu nových akreditovaných kurzů. Z tohoto důvodu jsou v rámci KA02
vymezeny všechny položky týkající se tvorby a realizace nového vzdělávacího kurzu. V rámci KA02 je
možné provést pouze analýzu VŠ vzdělávacích programů.
 Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Položka
1.1.1.1.2
1.1.1.1.3
1.1.1.2.1
1.1.1.2.2

1.1.1.2.3

Popis položky
Hlavní metodik a
manžer rozvoje
asociace
Odborná garantka La
Strada
Odborná garantka
Persefona
Odborná garantka
Prosapia
Odborná garantka
Dětské krizové
centrum

1.1.4.06

Zůstatek na
Odůvodnění
položce

Krácení
201 600,00
2 016,00
11 700,00
11 700,00

11 700,00
48 000,00

1.1.4.15

Kouč
Grafika materiálu pro
účastníky KA2
odborná garantka In
IUSTITIA
PR podpora

1.1.4.07

Grafika informačních
letáků

7 500,00

1.1.4.13

Jazyková korektura
materiálů - inf.letáků
a materiálů pro
účastníky

5 500,00

1.1.4.14

tisk info materiálu

5 000,00

1.1.4.08
1.1.1.1.1

1.1.6.2.2

Ubytování účastníků
workshopů
1.1.6.2.1
Cestovné CS2 na
workshopy
1.1.3.2.2.5 Projektor

10 000,00
40 320,00
108 000,00

90 000,00
12 000,00
12 100,00

806 400,00

Krácení úvazku z 1,0 na 0,8 o činnosti spojené s akreditací
a realizací kurzu.

199 584,00 Krácení úvazku z 0,2 na 0,19 (tj. o 45 h) o činnosti
s akreditací kurzu.
187 980,00 Krácení úvazku z 768 h na 723 h (tj. o 45 h) o
spojené s akreditací kurzu.
187 980,00 Krácení úvazku z 768 h na 723 h (tj. o 45 h) o
spojené s akreditací kurzu.
Krácení úvazku z 768 h na 723 h (tj. o 45 h) o
187 980,00 spojené s akreditací kurzu.

spojené
činnosti
činnosti
činnosti

0,00 Vymezení položky. Potřebnost pozice kouče není
dostatečně zdůvodněna.
0,00 Vymezení položky. Jedná se o nezpůsobilý výdaj - týká se
tvorby nového vzdělávacího programu.
362 880,00 Krácení úvazku o 0,04 úvazku za účast na celém vz.modulu,
ve spolupr.s advok. na e-learningu.
0,00 Vymezení položky. Jedná se o publicitu - zviditelnění
asociace vůči veřejnosti. Hradit z NN.
Vymezení položky. Žadatel neuvedl, zda je info leták určen
0,00 CS nebo široké veřejnosti. Možná publicita. Nelze
rozklíčovat. Hradit z NN.
Vymezení položky. Souvisí s vymezením položky 1.1.4.07
Grafika informačních letáků a 1.1.4.08 Grafika materiálu pro
účastníky KA2. Jazykovou korekturu inf.letáků hradit z NN.
0,00 Jazyková korektura materiálů pro účastníky - nezpůsobilý
výdaj, týká se tvorby nového vzdělávacího programu.
0,00 Vymezení položky. Souvisí s vymezením položky 1.1.4.07
Grafika informačních letáků. Hradit z NN.
0,00 Vymezení položky. Týká se konkrétního vzdělávání, jehož
tvorbu nelze z projektu hradit.
0,00 Vymezení položky. Týká se konkrétního vzdělávání, jehož
tvorbu nelze z projektu hradit.
0,00 Vymezení položky. Týká se konkrétního vzdělávání, jehož
tvorbu nelze z projektu hradit.

Závěr

Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 845 292,50

Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě realizace musí
Podmínky
poskytnutí
podpory
být splněny výše uvedené podmínky.
stanovené výběrovou komisí
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

110

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001630

Žadatel

Rozběh mysli, z.s.

Název projektu

Proklientská praxe úředníků

Požadovaná podpora (Kč)

1 999 582,50

Body z věcného hodnocení

53,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt zařadit do zásobníku projektů. V případě realizace musí být splněny následující
podmínky/provedeny úpravy:


Provést revizi monitorovacích indikátorů.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.2.07

Evaluátor 1

41 600,00

38 400,00

1.1.1.2.08

Evaluátor 2

41 600,00

38 400,00

1.1.1.2.09

Evaluátor 3
psychodiagnostik

55 000,00

110 000,00

Položka je krácena z důvodu nadhodnocení úvazku. Počet
jednotek je krácen na 120 h vzhledem k počtu účastníků a
zapojení ještě dalšího evaluátora a eval.
psychodiagnostika.
Položka je krácena z důvodu nadhodnocení úvazku. Počet
jednotek je krácen na 120 h vzhledem k počtu účastníků a
zapojení ještě dalšího evaluátora a eval.
psychodiagnostika.
Položka je krácena z důvodu nadhodnocení úvazku. Počet
jednotek je krácen na 200h. Kráceno vzhledem k počtu
účastníků na 5 hodin na účastníka.

1.1.1.3.1

Prezentér

12 800,00

0,00

Položka je vymezena pro neodůvodněnost.

1.1.3.2.2.03 Reprobedny

1 200,00

0,00

Položka je vymezena pro nadbytečnost.

1.1.3.2.2.05 Didaktické výukové filmy

40 800,00

0,00

Položka je vymezena pro neodůvodněnost.

1.1.3.2.2.08 Brašna na notebook

900,00

300,00

1.1.3.2.2.11 Bezdrátová myš k PC
Dálkový bezdrátový ovladač
prezentací s laserovým
1.1.3.2.2.12 ukazovátkem.

400,00

0,00

Položka je vymezena pro neodůvodněnost.
Položka je vymezena pro neodůvodněnost. Myš je
rozpočtována dle obvyklých cen vybavení a zařízení již
v nákladech na pořízení notebooku.

2 200,00

0,00

Položka je vymezena pro neodůvodněnost.

1.1.3.2.2.13 Cestovní skener

1 900,00

0,00

Položka je vymezena pro neodůvodněnost.
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1.1.4.01

Tisk učebních manuálů (40
osob a 4 témata + 2 lektoři
a 4 témata)

21 840,00

33 600,00

1.1.4.02

Tvorba učebních materiálů

44 000,00

0,00

1.1.4.4

Tvorba závěrečné publikace

104 500,00

22 000,00

Položka je krácena z důvodu nadhodnocené ceny
jednotky. Položka je krácena na cenu jednotky ve výši 200
Kč.
Položka je vymezena pro neodůvodněnost. Lektoři mají
dostatečnou časovou dotaci a vysokou sazbu. Tyto náklady
jsou neodůvodněné.
Položka je krácena z důvodu nadhodnocení. Tvorba
publikace je již zahrnuta v náplni práce odborného
konzultanta v rozsahu 100 hodin. Počet jednotek je krácen
na 40.

1.1.1.2.10

Zákonné odvody

3 146,00

0,00

Položka je vymezena. Tyto náklady jsou součástí položek
na pozicích RT.

1.1.3.2.1.1.

MS Office kancelářský balík

1 403,60

1 016,40

Položka je krácena s ohledem na úvazky RT. Počet
jednotek je 0,42. Jednotková cena je 2420 Kč.

1.1.3.2.2.01 Notebook

7 714,00

5 586,00

Položka je krácena s ohledem na úvazky RT. Počet
jednotek je 0,42. Jednotková cena je 13300 Kč.

1.1.3.2.2.04 Tiskárna

4 210,80

3 049,20

1.1.4.5

68 000,00

0,00

128 000,00

0,00

Položka je krácena s ohledem na úvazky RT. Počet
jednotek je 0,42. Jednotková cena je 7260 Kč.
Položka je zcela vymezena. Na konferenci budou
prezentovány výsledky projektu a vzdělávacích aktivit.
Jedná se o publicitu projektu.
Položka je chybně zařazená v kapitole 1.1.6.5 Jiné. Položku
je nutné přesunout do nákupu služeb do kapitoly 1.1.4.

32 000,00

0,00

Položka je chybně zařazená v kapitole 1.1.6.5 Jiné. Položku
je nutné přesunout do nákupu služeb do kapitoly 1.1.4..

-128 000,00

128 000,00

V kapitole 1.1.4 bude vytvořená nová položka, která byla
chybně zařazena v kapitole 1.1.6.5.

-32 000,00

32 000,00

V kapitole 1.1.4 bude vytvořená nová položka, která byla
chybně zařazena v kapitole 1.1.6.5.

1.1.6.5.1

1.1.6.5.2
1.1.4

1.1.4

Závěrečná konference
Pronájem školících
místností
Pronájem meetingové
místnosti pro individuální
koučing
Pronájem školících
místností
Pronájem meetingové
místnosti pro individuální
koučing

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 433 064,50

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě realizace
stanovené výběrovou komisí
musí být splněny výše uvedené podmínky.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

111

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001124

Žadatel

Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION

Název projektu

Rozvoj kvality poskytování sociálních služeb v Centru ORION

Požadovaná podpora (Kč)

976 195,00

Body z věcného hodnocení

53,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:



Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro
závěrečný analytický dokument.
Položka

1.1.1.2.1

1.1.1.2.2

Popis položky

Odborný konzultant

Kouč

Reálné krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

8 708,00

Krácení jednotkové ceny na cenu obvyklou, cena
vyšší než obvyklá nebyla v žádosti odůvodněna.
574 728,00 Cena jednotky po krácení činí 462,00.

560,00

Krácení jednotkové ceny na cenu obvyklou, cena
vyšší než obvyklá nebyla v žádosti odůvodněna.
36 960,00 Cena jednotky po krácení činí 462,00.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

964 610,00

Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě
stanovené výběrovou komisí
realizace musí být splněny výše uvedené podmínky.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

112

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001411

Žadatel

Charita Frenštát pod Radhoštěm

Název projektu

Standardy kvalitně

Požadovaná podpora (Kč)

502 675,00

Body z věcného hodnocení

53,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt zařadit do zásobníku projektů. V případě realizace musí být splněny
následující podmínky/provedeny úpravy:





Žadatel před podpisem Rozhodnutí doloží pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v souladu s
výzvou č. 23: zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a/nebo pověřená osoba podle § 48 odst. 2
písm. d) až f) zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro závěrečný
analytický dokument.
Položka

Popis položky

Zůstatek na
položce

Krácení

Notebook pro realizaci
projektu
poměrná
část nákladů - 20%
1.1.3.2.2.1

Žadatel provede formální úpravu v počtu
jednotek na 0,2 a v jednotkové ceně na 11
000,- Kč. Položka se nekrátí.
0,00

Kancelářský balíček
PC
poměrná
nákladů - 20%

2 200,00

pro
část

1.1.3.2.2.2

Odůvodnění

Žadatel provede formální úpravu v počtu
jednotek na 0,2 a v jednotkové ceně na 5
200,- Kč. Položka se nekrátí.
0,00

1 040,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

502 675,00
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Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě realizace musí
stanovené výběrovou komisí
být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

113

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000819

Žadatel

Město Ústí nad Orlicí

Název projektu

Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí

Požadovaná podpora (Kč)

1 165 750,00

Body z věcného hodnocení

52,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

6

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav
žádosti o podporu před vydáním právního aktu:


Provést revizi monitorovacích indikátorů.



Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.

Položka

1.1.1.2.1

1.1.1.3.2

Popis položky

Odborný garant
Multidisciplinární
pracovník mezioborové
spolupráce

Krácení

162 000,00

17 000,00

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

5 467,60

1.1.3.2.2.1

Notebook
Přenosný
dataprojektor

9 360,00

1.1.3.2.2.2

9 360,00
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Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Vzhledem k rozsahu popsaných
projektových aktivit, je pracovní pozice
Odborného garanta nadhodnocená.
Položka krácena na 1/2, počet
162 000,00 jednotek po krácení činí 360 h.
Krácení o 1/4 z důvodu, že popis
činnosti této pozice zahrnuje i činnosti
51 000,00 spadající do nepřímých nákladů.
Položka krácena na cenu balíku pro
neziskový sektor do výše úvazků členů
RT. Počet jednotek po krácení činí
532,40 0,22, cena jednotky 2420,00.
Položka krácena do výše úvazku členů
2 640,00 RT. Počet jednotek činí 0,22.
Položka krácena do výše úvazku členů
2 640,00 RT. Počet jednotek činí 0,22.

1.1.3.2.2.3

Tiskárna

2 340,00

1.1.3.2.2.4

Flipchart

1 872,00

1.1.6.2.1

Cestovné, stravné

Položka krácena do výše úvazku členů
660,00 RT. Počet jednotek činí 0,22.
Položka krácena do výše úvazku členů
528,00 RT. Počet jednotek činí 0,22.
Položka zahrnuje stravné, což je NN.
21 600,00 Položka krácena o 50%.

21 600,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

879 500,50

Podmínky
poskytnutí
podpory Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě realizace musí
stanovené výběrovou komisí
být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

114

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001408

Žadatel

Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s.

Název projektu

Zaplnit bílá místa

Požadovaná podpora (Kč)

7 544 612,50

Body z věcného hodnocení

51,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt zařadit do zásobníku projektů. V případě realizace musí být splněny následující
podmínky/provedeny úpravy:


Je nutné provést revizi monitorovacích indikátorů.
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Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

1.1.1.1.1

CPT odborný garant

514 560,00

514 560,00

1.1.1.1.2

Nezávislý facilitátor
(Rytmus) - úvazek 1,0

402 000,00

402 000,00

1.1.1.1.3

Nezávislý facilitátor
(Rytmus) - úvazek 1,0

402 000,00

402 000,00

1.1.1.1.4

Nezávislý facilitátor
(Rytmus) - úvazek 1,0

402 000,00

402 000,00

1.1.1.1.5

Nezávislý facilitátor
(Rytmus) - úvazek 1,0

402 000,00

402 000,00

1.1.1.1.6

Nezávislý facilitátor
(Raná péče) - úvazek
1,0

402 000,00

402 000,00

1.1.1.2.2

CPT odborný
konzultant

55 440,00

55 440,00

1.1.1.3.2

1.1.3.2.1.2

1.1.3.2.2.3

1.1.4.01

Pomocní lektoři kurzu
pro rodiče
Základní SW Office +
antivir (Rytmus +
Raná
péče)

Počítače pro nezávislé
facilitátory (Rytmus +
Raná péče)
Pronájem místností
pro
práci s CS je krajích
(22
měsíců, 5 krajů)

12 600,00

2 500,00

27 500,00

130 000,00

Odůvodnění
Úvazek na pracovní pozici je krácený z důvodu
nadhodnocení z 1,0 na 0,5 úvazku. Část pracovní
náplně patří do nepřímých nákladů.
Úvazek na pracovní pozici je krácený z 1,0 na 0,5
úvazku. Výše úvazku není dostatečně
odůvodněná. Z textu popisu aktivity 2 není zcela
jasná míra a intenzita zapojení facilitárorů. Krácení
úvazku je dále z důvodu deklarovaného počtu
podpořených osob v rámci indikátoru 60000.
Úvazek na pracovní pozici je krácený z 1,0 na 0,5
úvazku. Výše úvazku není dostatečně
odůvodněná. Z textu popisu aktivity 2 není zcela
jasná míra a intenzita zapojení facilitárorů. Krácení
úvazku je dále z důvodu deklarovaného počtu
podpořených osob v rámci indikátoru 60000.
Úvazek na pracovní pozici je krácený z 1,0 na 0,5
úvazku. Výše úvazku není dostatečně
odůvodněná. Z textu popisu aktivity 2 není zcela
jasná míra a intenzita zapojení facilitárorů. Krácení
úvazku je dále z důvodu deklarovaného počtu
podpořených osob v rámci indikátoru 60000.
Úvazek na pracovní pozici je krácený z 1,0 na 0,5
úvazku. Výše úvazku není dostatečně
odůvodněná. Z textu popisu aktivity 2 není zcela
jasná míra a intenzita zapojení facilitárorů. Krácení
úvazku je dále z důvodu deklarovaného počtu
podpořených osob v rámci indikátoru 60000.
Úvazek na pracovní pozici je krácený z 1,0 na 0,5
úvazku. Výše úvazku není dostatečně
odůvodněná. Z textu popisu aktivity 2 není zcela
jasná míra a intenzita zapojení facilitárorů. Krácení
úvazku je dále z důvodu deklarovaného počtu
podpořených osob v rámci indikátoru 60000.
Počet hodin u pracovní pozice je krácený na 1/2,
tj. z 240 hod. na 120 hod. Počet hodin je
nedostatečně zdůvodněný.

Položka je krácená na nulu. Potřebnost není
0,00 dostatečně odůvodněná.
Položka software je krácená na základě krácení
úvazků členů RT. Celkový úvazek nezávislých
facilitátorů po krácení činí 2,5. Počet kusů
2 500,00 software je 2,5 ks. Jednotková cena je 1.000,- Kč.
Položka zařízení a vybavení je krácená na základě
krácení úvazků členů RT. Celkový úvazek
nezávislých facilitátorů po krácení činí 2,5. Počet
kusů zařízení a vybavení je 2,5 ks. Jednotková cena
27 500,00 je 11.000,- Kč.

200 000,00 Položka je krácená z důvodu nadhodnocení.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

4 103 862,50

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě realizace musí
stanovené výběrovou komisí
být splněny výše uvedené podmínky.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

115

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000974

Žadatel

Město Valašské Meziříčí

Název projektu

Inovace procesů poskytovaných sociálních služeb na území ORP
Valašské Meziříčí

Požadovaná podpora (Kč)

4 099 787,50

Body z věcného hodnocení

51,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
5
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt zařadit do zásobníku projektů. V případě realizace musí být splněny následující
podmínky/provedeny úpravy:
 Je nutné provést revizi monitorovacích indikátorů.
 Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji povahou
naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro závěrečný analytický
dokument.
 Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován.
 Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
Položka

Popis položky

Metodik
komunitní
péče 1 - pracovní
1.1.1.1.1
smlouva
Metodik
komunitní
péče 2 - pracovní
1.1.1.1.2
smlouva
kancelářský balík MS
Office Standard
1.1.3.2.1.1 2013
1.1.3.2.2.2 Notebook
1.1.3.2.2.5 Mobilní telefon

Krácení

540 000,00

1 080 000,00

3 630,00
19 965,00
3 630,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Úvazek metodika je nadhodnocen vzhledem k popsané pracovní náplni,
klíčové aktivitě a neuvedení rozsahu metodického dokumentu. Byla
540 000,00 proto zachována jen pozice 1 metodika na úvazek 0,5.

Úvazek metodika je nadbytečný vzhledem k popsané pracovní náplni,
0,00 klíčové aktivitě a neuvedení rozsahu metodického dokumentu.

Došlo ke snížení položky vhledem ke snížení úvazků metodiků, což je
1 210,00 0,5.
Došlo ke snížení položky vzhledem ke snížení úvazků metodiků, což je
6 655,00 0,5.
Došlo ke snížení položky vzhledem ke snížení úvazků metodiků, což je
1 210,00 0,5.
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1.1.4.1

Školící moduly

100 000,00

1.1.6.1

Mzdové příspěvky

118 800,00

Cena modulů vzhledem k charakteru vzdělávání pro 8 osob po
200 000,00 přepočtení celkové ceny na 90 hodin je nadhodnocená
V kontextu výzvy a projektu se jedná o neodůvodněný výdaj, neboť
mzdové příspěvky mají být vyplaceny v souvislosti s profesním
vzděláváním zaměstnanců, které je v zájmu samotného
0,00 zaměstnavatele/žadatele.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 767 256,25

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě realizace musí
stanovené výběrovou komisí
být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

116

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000899

Žadatel

Jimedis, z.s.

Název projektu

Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Požadovaná podpora (Kč)

923 050,00

Body z věcného hodnocení

51,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

0

6

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

162

VK nedoporučuje projekt k podpoře z níže uvedených důvodů:


Projekt po schváleném krácení rozpočtu nesplňuje podmínku výzvy minimální výše celkových
způsobilých výdajů projektu, která činí 500 000 CZK (výše rozpočtu po krácení činí 486 885,00 CZK).

Položka

Popis položky

Zůstatek na
položce

Krácení

1.1.1.1.02

KA1 Odborný
pracovník - asistent
facilitátora

5 280,00

21 120,00

1.1.1.1.05

KA2 Odborný
pracovník - asistent

6 336,00

25 344,00

25 000,00

0,00

8 500,00

0,00

25 000,00

0,00

8 500,00

0,00

15 000,00

0,00

3 000,00

0,00

3 600,00

0,00

36 696,00

36 696,00

1.1.1.1.09

KA1 Mimořádné
odměny
KA1 Odvody z odměn zaměstnavatel (SP,ZP)

1.1.1.1.11

KA2 Mimořádné
odměny

1.1.1.1.12

KA2 Odvody z odměn zaměstnavatel - SP,ZP

1.1.3.2.3.1

Bloky s potiskem

1.1.3.2.3.2

Propisovací tužky s
potiskem

1.1.1.1.08

1.1.3.2.3.3

1.1.4.01

Papír do flipchartu
KA1 Odborné kurzy +
účast odborníka na
setkáních

1.1.4.02

KA2 Odborné kurzy,
konzultace s odborníky

130 104,00

43 368,00

1.1.1.1.07

KA1 Odvody
zaměstnavatel - SP,ZP

38 301,00

0,00

1.1.1.1.10

KA2 Odvody
zaměstnavatel - SP,ZP

43 615,00

0,00

Odůvodnění
Popis pracovní náplně v sobě zahrnuje i činnosti,
které spadají do nepřímých nákladů, tj.
administrativní činnosti spojené s organizačním
zabezpečením aktivit projektu. Krácení položky
ve výši 30 hodin x 176 Kč.
Popis pracovní náplně v sobě zahrnuje i činnosti,
které spadají do nepřímých nákladů, tj.
administrativní činnosti spojené s organizačním
zabezpečením aktivit projektu. Navrženo krácení
ve výši 36 hodin x 176 Kč.
Odměny nejsou zdůvodněny, není uvedeno, za
jaké mimořádné nebo zvlášť významné úkoly
budou vypláceny. Položka se vymezuje.
V souvislosti s krácením položky 1.1.1.1.08 se
položka vymezuje.
Odměny nejsou zdůvodněny, není uvedeno, za
jaké mimořádné nebo zvlášť významné úkoly
budou vypláceny. Položka se vymezuje.
V souvislosti s krácením položky 1.1.1.1.11
sociálního a zdravotního pojištění za
zaměstnavatele se položka vymezuje.
Podle Specifických pravidel pro žadatele a
příjemce tato položka patří do nepřímých
nákladů, neboť se jedná se o náklady na nákup
papírů nebo na nákup psacích potřeb. Položka se
vymezuje.
Podle Specifických pravidel pro žadatele a
příjemce tato položka patří do nepřímých
nákladů, neboť se jedná se o náklady na nákup
papírů nebo na nákup psacích potřeb. Položka se
vymezuje.
Podle Specifických pravidel pro žadatele a
příjemce tato položka patří do nepřímých
nákladů, neboť se jedná se o náklady na nákup
papírů nebo na nákup psacích potřeb. Položka se
vymezuje.
Z důvodu neuvedení, jak žadatel dospěl k
plánovanému počtu 132 hodin pro 10 akcí, se
položka krátí o 50%.
Z důvodu neuvedení, jak žadatel dospěl k
plánovanému počtu 312 hodin pro 12 akcí,
krácení položky o 75%.
Položka se vymezuje, odvody zaměstnavatele SP, ZP mají být rozpočtovány přímo na položkách
mzdových nákladů.
Položka se vymezuje, odvody zaměstnavatele SP, ZP mají být rozpočtovány přímo na položkách
mzdových nákladů.

Závěr

Vhodný k financování

Projekt nedoporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

0,00
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Podmínky
poskytnutí
podpory
--------------------------stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000879

Žadatel

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

Název projektu

Kvalitní služby domova

Požadovaná podpora (Kč)

6 034 452,50

Body z věcného hodnocení

50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt zařadit do zásobníku projektů. V případě realizace musí být splněny následující
podmínky/provedeny úpravy:
•

Je nutné provést revizi monitorovacích indikátorů.

•
•

Je nutné provést revizi veřejné zakázky.
Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou je kurz akreditován. Zaměstnanec
poskytovatele, který se bude vzdělávat v akreditovaném kurzu MPSV, musí pracovat na pozici
sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.
Akreditované kurzy jsou osvobozené od DPH. V rámci projektu není možné DPH nárokovat.
V době realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí být vydané
platné Pověření od objednavatele na službu, v rámci které je vzdělávaný zaměstnanec zaměstnán.
Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro závěrečný
analytický dokument.

•
•
•

Položka

1.1.1.1.1

Popis položky

Odborný garant

Krácení

601 392,00

Zůstatek
na
položce

Odůvodnění

Dle velmi obecného popisu pracovní náplně se zcela jednoznačně nejedná
o pozici, která přímo pracuje s CS či zajišťuje výstupy projektu. Jedná se
především o pozici provádějící řídící a kontrolní činnosti, které spadají do
NN. Pouze část náplně lze považovat za PN. Navíc s ohledem na zapojení
řady odborných a metodických pracovníků do realizace projektu není
považováno hrazení další odborné pozice na plný úvazek za efektivní a
106 128,00 potřebné. Došlo tedy ke snížení úvazku na 0,2 a doby zapojení na 18
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měsíců v souvislosti s krácením doby realizace projektu.

1.1.1.1.2

Metodik pro
vzdělávání a
odborné stáže

427 728,00

61 104,00

360 192,00

154 368,00

549 936,00

61 104,00

549 936,00

61 104,00

450 240,00

0,00

Došlo ke snížení úvazku hrazeného z PN na 0,2 a doby zapojení na 15
měsíců (v souvislosti s navrženým krácením délky projektu na 18 měsíců je
odpovídající doba zapojení 15 měs., neboť KA4 začíná ve třetím měsíci
realizace projektu).
Úvazek 0,8 není adekvátní rozsahu zajišťované aktivity KA4, dle pracovní
náplně lze velkou část činností zařadit do NN - koordinační, kontrolní a
administrační činnosti spojené se vzděláváním.
Došlo ke snížení úvazku na 0,4 a doby zapojení na 18 měsíců v souvislosti s
krácením doby realizace projektu. Navržený úvazek 0,8 není adekvátní
popsané pracovní náplni a výstupům KA1, navíc byla vyřazena KA3, na
které se částí úvazku rovněž podílí.
Došlo ke snížení úvazku na 0,4 a doby zapojení na 6 měsíců. S ohledem na
popsanou náplň KA2 je tato dotace adekvátní pro vytvoření metodik a
proškolení personálu pro jejich následnou aplikaci.
Došlo ke snížení úvazku na 0,4 a doby zapojení na 6 měsíců. S ohledem na
popsanou náplň KA2 je tato dotace adekvátní pro vytvoření metodik a
proškolení personálu pro jejich následnou aplikaci.
Došlo k vyřazení této pozice v souvislosti s vyřazením KA3. Dle popsané
pracovní náplně se navíc jedná o koordinačního pracovníka, který patrně
rovněž zajišťuje přímou práci s uživateli SSL, nikoliv CS projektu.
Došlo k vyřazení této pozice z PN a hrazení z NN. Dle popisu pracovní
náplně se částečně jedna o podpůrného koordinačního a administrativního
pracovníka, pracovník se velkou částí úvazku podílí na vyřazené KA3. Jeho
zapojení do tvorby metodik není opodstatněné s ohledem na rozsah
úvazků odborných pracovníků, které jsou dostačující pro zajištění těchto
výstupů.
Pořízení této položky nebylo dostatečně zdůvodněno a nebyla objasněna
její potřebnost. Část nákladů na položku je navíc spojena s vyřazenou KA3,
proto byla položka vyřazena.
Pořízení této položky nebylo dostatečně zdůvodněno a nebyla objasněna
její potřebnost. Část nákladů na položku je spojena s vyřazenou KA3. Proto
byla položka vyřazena.
Pořízení této položky nebylo dostatečně zdůvodněno a nebyla objasněna
její potřebnost. Část nákladů na položku je spojena s vyřazenou KA3. Proto
byla položka vyřazena.

1.1.1.2.1

Metodik kvality
služeb, evaluace
Odborný
pracovník bazální
stimulace
Odborný
pracovník
reminiscence
Koordinátor
společenského
centra

1.1.1.3.1

Asistent
odborného
pracovníka

480 000,00

0,00

1.1.3.2.1.1

Windows 10

12 900,00

0,00

1.1.3.2.1.2

MS Office 2013

22 500,00

0,00

1.1.3.2.1.3
1.1.3.2.2.3
1.1.3.2.2.4
1.1.3.2.2.5

Antivir
Stolní počítač
Monitor
Klávesnice + myš

6 000,00
20 000,00
4 000,00
700,00

1.1.3.2.2.6

Tablet
Multifunkční
tiskárna
Mobilní telefon smartphone
Dataprojektor
Plátno
LED televizor
CD přehrávač
DVD přehrávač
Výdejní pult
Kuchyňská linka
Kávovar profi
Rychlovarná
konvice
Stolky
Židle - křesílka
Drobné zařízenínádobí
Deskové hry
Pronájem
automobilu
Drobné stavební
úpravy

22 000,00

0,00
0,00 V souvislosti s vyřazením KA3 byla položka vyřazena z rozpočtu.
0,00 V souvislosti s vyřazením KA3 byla položka vyřazena z rozpočtu.
0,00 V souvislosti s vyřazením KA3 byla položka vyřazena z rozpočtu.
Pořízení této položky nebylo dostatečně zdůvodněno a nebyla objasněna
0,00 její potřebnost.Proto byla položka vyřazena.
V souvislosti s vyřazením KA3 byla položka vyřazena z rozpočtu.
0,00
V souvislosti s vyřazením KA3 byla položka vyřazena z rozpočtu.
0,00
0,00 V souvislosti s vyřazením KA3 byla položka vyřazena z rozpočtu.
0,00 V souvislosti s vyřazením KA3 byla položka vyřazena z rozpočtu.
0,00 V souvislosti s vyřazením KA3 byla položka vyřazena z rozpočtu.
0,00 V souvislosti s vyřazením KA3 byla položka vyřazena z rozpočtu.
0,00 V souvislosti s vyřazením KA3 byla položka vyřazena z rozpočtu.
0,00 V souvislosti s vyřazením KA3 byla položka vyřazena z rozpočtu.
0,00 V souvislosti s vyřazením KA3 byla položka vyřazena z rozpočtu.
0,00 V souvislosti s vyřazením KA3 byla položka vyřazena z rozpočtu.
V souvislosti s vyřazením KA3 byla položka vyřazena z rozpočtu.
0,00
0,00 V souvislosti s vyřazením KA3 byla položka vyřazena z rozpočtu.
0,00 V souvislosti s vyřazením KA3 byla položka vyřazena z rozpočtu.
V souvislosti s vyřazením KA3 byla položka vyřazena z rozpočtu.
0,00
0,00 V souvislosti s vyřazením KA3 byla položka vyřazena z rozpočtu.
Položka nebyla odůvodněna. V souvislosti s vyřazením KA3 proto byla
0,00 položka vyřazena.
V souvislosti s vyřazením KA3 byla položka vyřazena.
0,00

1.1.1.1.3

1.1.1.1.4

1.1.1.1.5

1.1.3.2.2.7
1.1.3.2.2.8
1.1.3.2.2.9
1.1.3.2.2.10
1.1.3.2.2.11
1.1.3.2.2.12
1.1.3.2.2.13
1.1.3.2.2.14
1.1.3.2.2.15
1.1.3.2.2.16
1.1.3.2.2.17
1.1.3.2.2.18
1.1.3.2.2.19
1.1.3.2.3.1
1.1.3.2.3.2
1.1.4.4
1.1.5.1

5 400,00
12 000,00
15 000,00
4 000,00
20 000,00
1 200,00
1 000,00
5 000,00
15 000,00
22 000,00
2 500,00
24 500,00
42 000,00
15 000,00
10 000,00
120 000,00
40 000,00
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1.1.6.1.2

Příspěvek na
mzdy - kurzy
bazální stimulace
Příspěvek na
mzdy - kurzy
reminiscence

1.1.6.1.3

Příspěvek na
mzdy - ostatní
kurzy

1.1.6.1.1

1.1.6.1.4
1.1.6.2.2
1.1.6.2.4

Příspěvek na
mzdy - stáže
Cestovné a
stravné - stáže
Cestovné a
stravné - kurzy

47 220,00

10 970,00

20 540,00

54 900,00
10 000,00
6 000,00

0,00

V kontextu výzvy a projektu se jedná o neodůvodněný výdaj, neboť
mzdové příspěvky mají být vyplaceny v souvislosti s profesním vzděláváním
zaměstnanců, které je v zájmu samotného zaměstnavatele/žadatele.

V kontextu výzvy a projektu se jedná o neodůvodněný výdaj, neboť
mzdové příspěvky mají být vyplaceny v souvislosti s profesním vzděláváním
0,00 zaměstnanců, které je v zájmu samotného zaměstnavatele/žadatele.
V kontextu výzvy a projektu se jedná o neodůvodněný výdaj, neboť
mzdové příspěvky mají být vyplaceny v souvislosti s profesním vzděláváním
zaměstnanců, které je v zájmu samotného zaměstnavatele/žadatele.
0,00
V kontextu výzvy a projektu se jedná o neodůvodněný výdaj, neboť
mzdové příspěvky mají být vyplaceny v souvislosti s profesním vzděláváním
zaměstnanců, které je v zájmu samotného zaměstnavatele/žadatele.
0,00
Položka byla snížena na polovinu, neboť stravné je hrazeno z NN.
10 000,00
Položka byla snížena na polovinu, neboť stravné je hrazeno z NN.
6 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 019 760,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě realizace musí
stanovené výběrovou komisí
být splněny výše uvedené podmínky.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001060

Žadatel

Společnost Podané ruce o.p.s.

Název projektu

Odvrácení injekční aplikace: nové metody práce ve službách harm
reduction

Požadovaná podpora (Kč)

1 482 475,00

Body z věcného hodnocení

50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
6
členů
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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VK doporučuje projekt zařadit do zásobníku projektů. V případě realizace musí být splněny
následující podmínky/provedeny úpravy:


Provést revizi monitorovacích indikátorů.
Položka

1.1.1.1.01

Popis položky

Zůstatek na
položce

Krácení

Odborný pracovník

84 000,00

84 000,00

Odůvodnění
Nadhodnocený úvazek. Kráceno z 0,2 na
0,1 (měsíčně 3 500,- Kč x 24 měsíců)
Nadhodnocený úvazek. Kráceno z 0,2 na
0,1 (měsíčně 2 600,- Kč x 24 měsíců)

1.1.1.1.4

Odborný pracovník
Odborný pracovník
Olomoucký kraj

62 400,00

Nadhodnocený úvazek. Kráceno z 0,2 na
0,1 (měsíčně 3 150,- Kč x 24 měsíců)

1.1.1.1.5

1.1.4.01

1.1.4.02

1.1.1.1.7

75 600,00
Zajištění návštěvy
spolupracující
organizace - Německo
Zajištění návštěvy
spolupracující
organizace - Velká
Británie

1.1.2.2.4
1.1.1

1.1.2.1.04

1.1.2.1.06

1.1.3.2.4.1
1.1.4.04

75 600,00
Neodůvodněný náklad. Není jasné, co
0,00 má být z položky hrazeno.

18 000,00

Neodůvodněný náklad. Není jasné, co
0,00 má být z položky hrazeno.
Položka se vymezuje. Jedná se o
nezdůvodněný náklad.
0,00
Položka se přesouvá do příslušné
položky kapitoly 1.1.1 Osobní náklady.

18 000,00

Fond odměn
Specialista,
konzultant
- Frankfurt nad Moh. plat

1.1.2.2.01

1.1.1

62 400,00

48 000,00

10 400,00
Specialista,
konzultant
- Frankfurt nad Moh. plat
Specialista,
konzultant
- Manchester - plat
Specialista,
konzultant
- Manchester - plat
Zahraniční
cesta
2
osoby - Frankfurt nad
Moh. - doprava
Zahraniční
cesta
2
osoby - Manchester stravné

Nájem prostor
Sympozium místností

0,00
Přesunuto z položky 1.1.2.2.01.

-10 400,00

10 400,00

10 400,00

0,00

-10 400,00

10 400,00

Položka se přesouvá do příslušné
položky kapitoly 1.1.1 Osobní náklady.
Přesunuto z položky 1.1.2.2.4.
Krácen počet kusů ze 4 na 2 kusy pro 2
osoby - 2 zpáteční letenky/jízdenky.

8 200,00

0,00

32 000,00
pronájem
4 900,00

8 200,00

12 320,00

Jako jednotka je uvedena ve stravném
letenka. Žadatel upraví na relevantní
jednotku. Položka se nekrátí.

Položka se vymezuje. Není zdůvodněno
pro jaké účely je nájem požadován;
zároveň nájem, který není určen pro CS,
0,00 je nepřímý náklad.
Nadhodnocená položka. Kráceno na 10
10 000,00 000,- Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 043 600,00

Podmínky
poskytnutí
podpory
Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě realizace musí
stanovené výběrovou komisí
být splněny výše uvedené podmínky.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

119

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001280

Žadatel

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Název projektu

Signál a šum - zpětná vazba v sociálních službách

Požadovaná podpora (Kč)

7 182 410,63

Body z věcného hodnocení

50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Výsledek hlasování

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt zařadit do zásobníku projektů. V případě realizace musí být splněny následující
podmínky/provedeny úpravy:
•
•
•

•

Je nutné provést revizi monitorovacích indikátorů.
Je nutné provést revizi veřejné zakázky.
Dle podmínek výzvy a povahy indikátoru 8 05 00 je nutné zveřejnit všechny dokumenty, které svoji
povahou naplňují definici indikátoru 8 05 00 a zároveň nejsou podkladovým materiálem pro závěrečný
analytický dokument.
Vyjmout z popisu CS auditory. (zařazení této CS není v souladu s výzvou 23)

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.4.3

Pronájem prostor
pro
přímou realizaci
projektu

139 200,00

0,00

1.1.4.1

Nákup auditorských
služeb

704 592,00

1 644 048,00

1.1.1.1.01

Odborný garant

0,00

447 828,00

0,00

895 656,00

0,00

895 656,00 Viz odůvodnění k 1.1.1.1.01.

1.1.1.1.2

1.1.1.1.3

Metodik kvality
práce s
klienty
Metodik kvality
procesů a práce se
zaměstnanci

Náklady na pronájem prostor nebyly zdůvodněny, lze předpokládat, že
se primárně jedná o náklady na pronájem prostor pro práci RT, nikoliv
pro přímou práci s CS, kde lze předpokládat, že audity mohou být
prováděny přímo v auditovaných organizacích.
Navržená výše nákladů na audity nebyla podrobněji objasněna. S
ohledem na zapojení metodiků a zajištění části činností v rámci
osobních nákladů není navržená cena v rámci nákupů služeb
přiměřená.
Jedná se o formální úpravu ceny jednotky a počtu jednotek u pozice
1.1.1.1.01 Odborný garant na cenu jednotky 18 659,5 Kč vzhledem k
úvazku 0,25. Počet jednotek 24 měsíců, protože projekt trvá 24
měsíců. Celková částka je v rozpočtu uvedena správně.
Jedná se o formální úpravu ceny jednotky a počtu jednotek u pozic
1.1.1.1.2., 1.1.1.1.3, 1.1.1.1.4. na 37 319 Kč vzhledem k úvazku
projektu 0,5 a počet jednotek 24 měsíců. Celková částka je v rozpočtu
uvedena správně.
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Metodik kvality v
oblasti nakládání se
1.1.1.1.4
zdroji
Pořízení
odpisovaného
1.1.3.1.2.1. hmotného majetku

1.1.3.2.2.

Neodpisovaný
hmotný majetek

0,00

23 292,50

-13 310,00

895 656,00 Viz odůvodnění k 1.1.1.1.01.
Chybně zařazená položka notebook, byla přesunuta do podkapitoly
0,00 1.1.3.2.2. neodpisovaný hmotný majetek.
Viz odůvodnění výše. Nebyla dodržena obvyklá cena zařízení a
vybavení pro notebook 13 310 s DPH, proto bylo kráceno na cenu
13 310,00 obvyklou, tedy z 23 292,50 minus 9 982, 50 což je 13 310 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

6 115 192,50

Projekt byl VK zařazen do zásobníku projektů. V případě realizace
musí být splněny výše uvedené podmínky.
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V.

1

2

3

4
5

6

7
8

9

Přehled projektů doporučených k financování:
Zavádění komplexního
terapeutického modelu v
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001210
Domově Na zámečku
Rokytnice
Ke kvalitě v Charitě - společně
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001399 ke kvalitní síti charitních
sociálních služeb
Rozvoj výkonu sociální práce
ve správním obvodu obecního
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001345
úřadu obce s rozšířenou
působností Žamberk
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000971 Lepší JITRO pro všechny
Zapojení rodiny a blízkých do
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001321 péče jako společná cesta k co
nejkvalitnějšímu životu
Podpora odborného
partnerství - prostupné a
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000958
sociální bydlení v Plzeňském
kraji
Rozvoj a zkvalitňování
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000963 sociálních služeb v Charitě
Uherský Brod
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001027 Dva životy
Kde je vůle, tam je cesta cílená podpora pracovníkům
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001077 domova se zvláštním režimem
při práci s osobami s
poruchami chování

Domov Na zámečku
Rokytnice,
1 551 030,00
příspěvková
organizace
Charita Česká
republika

9 979 690,00

Město Žamberk

1 022 594,69

JITRO Olomouc,
o.p.s.

1 631 593,75

Institut sociální
práce, z.s.

1 924 547,50

Centrum pro
komunitní práci
západní Čechy

3 760 485,00

Oblastní charita
Uherský Brod

2 255 247,14

"A DOMA o.s."

2 830 175,00

Náš svět,
příspěvková
organizace

4 530 525,00

PROUTEK, občanské
3 564 000,00
sdružení
Podpora procesu průchodu
Centrum pro rodinu
668 018,75
klienta službou Bok po boku
a sociální péči
Domov pro seniory
a dům s
Rozvoj kvality poskytování
pečovatelskou
sociálních služeb v
3 030 139,50
službou Mariánské
Mariánských Lázních
Lázně, příspěvková
organizace
Rozvoj kvality sociálních služeb Centrum služeb pro
v Centru služeb pro neslyšící a neslyšící a
1 718 947,50
nedoslýchavé
nedoslýchavé, o.p.s.
Kvalitativní změna poskytování
Středisko rané péče
sociálních služeb v organizaci
824 575,50
EDUCO Zlín z.s.
EDUCO Zlín
Normalizace životních
příležitostí lidí s postižením:
PROUTEK, občanské
hodnocení a posilování
2 066 250,00
sdružení
principu normalizace v
sociálních službách
Rozvoj a zkvalitnění výkonu
EDVIA, zapsaný
1 619 127,50
činností sociální práce Úřadu
ústav rozvoje

10

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001204 Kvalita je změna

11

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001440

12

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001456

13

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001602

14

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001102

15

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001333

16

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001478
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17

18

19
20

21

22

práce v Moravskoslezském
kraji
Rozvoj kritérií jako nezbytná
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001400 součást pro poskytování
efektivních sociálních služeb
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000800 Nové cesty na Horizontu
Síťování místních aktérů v
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000989 systému služeb pro ohrožené
děti a rodiny
Pečovatelská služba CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001261
příležitost pro život doma
Neformální pečovatelé v
okrese Pardubice - podpora
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001062
jejich kompetencí a systémové
spolupráce
Podpora plánování průběhu
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001410
pěstounské péče

23

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001309

24

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001155

25

26

Zkvalitnění poskytovaných
služeb v Domově u Rybníka

Zkvalitnění služeb ve FCH
Dobruška
Rozvoj a zkvalitnění sociální
práce s lidmi s duševním
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001255
onemocněním ve veřejné
správě
Podpora sociální práce a
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000828
služeb v Novém Bydžově

27

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001126

28

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001279

29

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000703

30

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000742

31

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000996

32

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001338

33

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000945

lidských zdrojů
Institut sociální
práce, z.s.

1 396 000,00

Domov Horizont,
příspěvková
organizace

1 175 050,00

SKP-CENTRUM,
o.p.s.

1 326 903,44

Institut sociální
práce, z.s.

8 025 284,00

JHS - CENTRE, o.p.s. 5 806 325,00
Centrum pro rodinu
705 937,50
a sociální péči
Domov u rybníka
Víceměřice,
1 943 125,00
příspěvková
organizace
Farní charita
808 935,00
Dobruška
Centrum pro rozvoj
péče o duševní
zdraví, z. s.

2 060 927,50

Město Nový Bydžov

786 483,88

Centrum pro rozvoj
Podpora FACT modelu v České
péče o duševní
republice
zdraví, z. s.
Kompetence sociálních
CARITAS - Vyšší
pracovníků - východisko
odborná škola
kvalitní sociální práce na
sociální Olomouc
obcích
INSTAND, institut
Procesní audity - podpora
pro podporu
procesů vedoucích k
vzdělávání a rozvoj
sociálnímu začlenění.
kvality ve veřejných
službách, z.ú.
Profesionalizace sdílené péče
DOTYK II, o.p.s.
o děti s PAS
Podpora a standardy v
procesu zvyšování kvality
MĚSTO BROUMOV
sociální práce MěÚ Broumov
Sagapo,
Podporujeme neustálý rozvoj
příspěvková
našich sociálních služeb
organizace
Podpora využívání sdílené
Česká asociace
péče a neformálních
pečovatelské
pečujících prostřednictvím
služby, zapsaný
pečovatelských služeb
spolek
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5 312 190,00

4 387 313,75

4 300 495,00

3 533 197,50
621 777,50

1 037 472,50

2 322 262,50

Podpora procesů vedoucích ke
standardizaci kvality a
alternativní komunikace v
Síriu, příspěvkové organizaci
PODPŮRNÁ SÍŤ
Centrum sociálních a
zdravotních služeb města
Příbram jako součást regionu
při rozvíjení a zkvalitňování
sociální práce a procesů ve
službách
Posílení spolupráce a rozvoj
kompetencí veřejné správy a
dalších organizací k
začleňování ohrožených
skupin ve správním obvodu
ORP Hodonín
Podpora rozvoje sociální práce
s osobami ohroženými
výkonem trestu odnětí
svobody
Pečovat a žít doma je normální
- podpora neformálních
pečovatelů

34

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001031

35

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001162

36

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001334

37

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001001

38

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001226

39

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001507

40

Standardizace procesů a
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000843 zkvalitnění sociální práce v
domově pro seniory

41
42
43

44

45

46

47

48

Sírius, příspěvková
organizace
NA DLANI, o.p.s.

3 474 207,50

Pečovatelská služba
2 971 958,40
města Příbram

Město Hodonín

1 661 152,50

Centrum pro
komunitní práci
střední Čechy

2 360 637,50

Centrum pro
komunitní práci
střední Čechy
Sociální služby
Šternberk,
příspěvková
organizace

Cesta Charity Valašské Meziříčí
Charita Valašské
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000824 za vyšší kvalitou
Meziříčí
poskytovaných služeb
Společná šance (Dítě a závislá
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001311
Nadační fond J&T
matka)
Harmonie,
Teorie - most do dobré praxe
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001106
příspěvková
aneb poznání nás pohání
organizace
Multidisciplinární péče o
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000895 osoby s duševním
Zahrada 2000 o. s.
onemocněním
Terapeutické přístupy jako
Sociální služby
základ zvyšování kvality života Pačlavice,
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000984
uživatelů v Sociálních službách příspěvková
Pačlavice
organizace
Domov důchodců
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000751 Společně ke kvalitě
Dvůr Králové nad
Labem
Mainstreaming duševního
zdraví při optimalizaci
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000988
Magdaléna, o.p.s.
intervencí u klientů s duální
diagnózou
Zvyšováním kvality ke
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001107 spokojené rodině dítěte s
Apropo Jičín, o.p.s.
těžkým postižením
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990 523,75

3 303 225,00

1 527 415,00

2 809 867,50
4 512 994,00
1 792 999,50

2 392 106,25

1 197 950,00

2 714 683,75

2 611 500,15

1 488 028,75

49

50
51
52

53

54

55
56
57

58
59
60
61
62

63
64
65
66
67

Zavedení systémové
Sdružení pro rozvoj
koordinace činnosti partnerů v
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001379
Libereckého kraje
rámci Paktu zaměstnanosti
z.s.
Libereckého kraje
Domov důchodců
Dobrá praxe v řízení kvality
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001189
Onšov, příspěvková
individuálního plánování péče
organizace
Rozvoj kvality služeb STŘED, z.
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001242
STŘED, z. ú.
ú.
Vzděláváním ke kvalitě
Centrum sociálních
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001274 poskytovaných sociálních
služeb Praha
služeb v Ústeckém kraji
Blázníš? No a! - rozvoj a
podpora národní sítě
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001302
Fokus Praha, o.s.
programu včasné prevence
sociálního vyloučení
Přenos dobré praxe a
implementace švýcarského
Sociální služby
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000997 modelu řízení do standardů
Vsetín, příspěvková
kvality Sociálních služeb
organizace
Vsetín, příspěvková organizace
Podpora sociální práce MěÚ
Město Náměšť nad
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000756
Náměšť nad Oslavou
Oslavou
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000866 Chytré služby
"JOB"
Azylový dům pro
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000886 Na cestě k rozvoji
ženy a matky s
dětmi o.p.s.
Domov důchodců
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000992 Pomoz mi, ať to zvládnu sám
Štíty, příspěvková
organizace
Centrum Anabell, z.
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001144 Multidisciplinární spolupráce
s.
Institut
Rozvoj sociální práce v
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001135
komunitního
Moravskoslezském kraji
rozvoje, z.s.
Partnerství pro duševně
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001185
město Otrokovice
nemocné na Otrokovicku
Vzdělávání úředníků v přímé
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000991 práci s klientem v
EDLiT s.r.o.
Moravskoslezském kraji
Kvalita a partnerství v zájmu
TyfloCentrum Plzeň,
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000948 soc. služeb pro osoby se zrak.
o.p.s.
postižením
Občanské sdružení
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001398 Rozvoj - kvalita - profesionalita
Modré dveře
Jistoty Domova, z.
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001521 Krok k jistotám
ú.
Síťování sociálních pracovníků
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000977
Educa Roma, z. s.
v Libereckém kraji
Rozvoj kvality sociálních služeb Diakonie ČCE CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000885 v Diakonii Valašské Meziříčí středisko ve
Chceme být profíci!
Valašském Meziříčí
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4 203 518,78

2 265 375,50
917 419,40
2 579 659,38

1 129 550,00

5 052 449,50

654 665,25
4 973 085,00
1 333 950,00

1 217 453,00
1 866 613,00
1 603 750,00
2 646 250,00
801 610,00

3 551 610,00
1 828 438,99
685 193,75
646 037,50
2 310 191,25

Zhodnocení a sjednocení
procesů rozvoje kvality
poskytování sociálních služeb
v organizaci Centrum
Dominika Kokory, p. o.
Podpora sociální práce MěÚ
Moravské Budějovice
Síťování pracovníků pro
výměnu dobré praxe v práci s
mládeží ohroženou sociální
exkluzí (NEET)
Budování excelence v
poskytování sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji

Centrum Dominika
Kokory, příspěvková 1 033 935,00
organizace

68

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000999

69

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000754

70

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001137

71

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000906

72

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001076 Jdeme správně?

73

Podpora sdílené péče a
zvyšování kvality sociálních
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000915 služeb v regionu působnosti
Charity Svaté rodiny Nový
Hrozenkov

Charita sv. Rodiny
Nový Hrozenkov

74

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001441 Kvalita v sociálních službách

Dům pokojného
stáří sv. Anny Velká
Bystřice

75

Podpora procesů v sociálních
službách Prostor plus o.p.s. a
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001328
síťování drogových služeb ve
Středočeském kraji

Prostor plus o.p.s.

76

77

78

79

80
81
82
83
84
85

Město Moravské
Budějovice

1 050 314,75

SCHOLA EMPIRICA

3 222 435,00

AHRA - Human
Resource Agency,
s.r.o.
Cesta do světa Slunečnice, o.s.

Centrum pro
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001221 I BEZ SLUCHU SE DOMLUVÍME komunitní práci
střední Čechy
Rozvoj kvality pečovatelské
Domov důchodců
služby a rozšíření nabídky
Šumperk,
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000951
poskytovaných služeb pro
příspěvková
sociální začleňování klientů
organizace
Akreditované vzdělávání a
Vzdělávací centrum
odborné platformy pro sdílení
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001044
pro veřejnou správu
zkušeností a dobrých praxí pro
ČR, o.p.s.
úředníky měst v přímé práci
Domov se zvláštním
Standardizace sociálních
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001324
režimem Bílsko, o.
služeb DZR Bílsko
p. s.
Zavádění nových procesů v
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001551 sociálních službách pro lidi s
Sdružení Práh
duševním onemocněním
Profesionalizace sociální práce
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000851
Město Třebíč
MěÚ Třebíč
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001269 Společně to zvládneme
Charita Olomouc
Centrum pro
Rozvoj sociálního zemědělství
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001117
komunitní Práci
v ČR
Jižní Čechy
TyfloCentrum
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001008 TyfloPoint
Jihlava, o.p.s.
Zefektivnění chodu Slezské
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000907
Slezská diakonie
diakonie
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2 283 550,00
1 574 737,50

2 771 897,36

742 477,50

3 020 615,00

2 390 000,00

940 890,00

7 301 120,00

1 035 850,00

5 487 145,63
870 750,00
940 166,40
1 816 375,00
2 603 305,00
6 265 497,50

86

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001563 Spolu, snadno, srozumitelně

87

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000772

88

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001272

89

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001375

90

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001428

91

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000774

92

Vzdělávání pracovníků
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001196
krajských úřadů

93

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001292 Umět pomáhat, zn.kvalitně

94
95

96

98

Komunikace se sluchově
postiženými klienty
Zefektivnění vzdělávání
pracovníků v sociálních
službách
Standardizace a plánování v
domově seniorů v Šanově
Vytvoření komunikační
platformy pro rozvoj a udržení
předávání zkušeností a
vzdělávání mezi poskytovateli
sociálních služeb
Rozvoj výkonu sociální práce
Města Poličky

Nové služby pro rodiny s
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001432 dětmi s poruchami
autistického spektra
Efektivně, ekonomicky,
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001443
erudovaně
Pro běžný život. Společné
zadání - podporovat lidí s
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001093
postižením v sociálním
začlenění
Zvýšení kvality poskytovaných
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001223
soc. služeb v DOTEK o.p.s.

SKOK do života,
o.p.s.

2 544 560,00

CESPO, o. p. s.

712 461,13

Domov Jistoty,
příspěvková
organizace

3 520 087,50

DS MORAVA a.s.

1 125 627,50

Domov sv. Anežky,
o.p.s.

968 750,00

Město Polička

804 616,75

Národní rada osob
se zdravotním
1 381 482,38
postižením České
republiky
Sociální služby
Karviná,
986 602,44
příspěvková
organizace
Asociace pomáhající
lidem s autismem
1 679 787,20
Jižní Čechy, o.s.
Romodrom o.p.s.

3 326 565,25

Centrum podpory
3 102 390,00
transformace, o.p.s.
Dotek o.p.s.

1 021 700,00

Metodická podpora práce s
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000973 rodinou ohroženou domácím
násilím

proFem Konzultační
středisko pro
ženské projekty,
o.p.s.

1 123 048,75

Podpora profesionalizace
100 CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001453 pracovníků společnosti CEDR
Pardubice o.p.s.

CEDR Pardubice
o.p.s.

582 841,09

101 CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001270 Rozvoj pracovníků

Centrum
pěstounských rodin
o.s.

570 650,00

TREMEDIAS, spolek

2 309 500,00

ALZHEIMER´S
SUPPORT CENTER
CZECH REPUBLIC,
o.p.s.

5 810 345,00

99

Profesionalizace sociálního
začleňování v Kraji Vysočina
Podpora spolupráce a
odborného rozvoje
neformálních pečujících v
103 CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001061
okrese Ústí nad Orlicí a
podpora jejich spolupráce s
poskytovateli soc.služeb
102 CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000778

175

Vzdělávací a
komunitní centrum
923 717,50
Integra Vsetín o.p.s.
Liga vozíčkářů
1 721 625,00
Domov pro seniory
1 127 450,00
Ondráš
Domov seniorů
POHODA
Chválkovice,
1 486 375,00
příspěvková
organizace

Inovace procesů v sociálních
104 CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001235
službách VKCI
105 CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001339 Umím a pečuji
Podpora procesů v sociálních
106 CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001471
službách v ONDRÁŠI

107 CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001289 Aktivizace v POHODĚ

Nová řešení pro rozvoj
108 CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001508 kompetencí ZOO-terapie v
sociální práci

VI.
Č.

ELVA HELP o.s.

1 171 286,38

Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů:
Registrační číslo

109 CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001574

Název projektu

Žadatel

Společně pro lepší služby pro oběti
In IUSTITIA, o.p.s.
trestných činů

110 CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001630 Proklientská praxe úředníků

Max. celkové
způsobilé
výdaje
projektu v Kč
2 845 292,50

Rozběh mysli, z.s.
Občanské sdružení
rodičů a přátel dětí s
handicapem ORION
Charita Frenštát pod
Radhoštěm

1 433 064,50

Město Ústí nad Orlicí

879 500,50

114 CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001408 Zaplnit bílá místa

Rytmus - od klienta k
občanovi, o.p.s.

4 103 862,50

Inovace procesů poskytovaných
115 CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000974 sociálních služeb na území ORP
Valašské Meziříčí

Město Valašské
Meziříčí

1 767 256,25

117 CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000879 Kvalitní služby domova

Domov důchodců
Velké Hamry,
příspěvková
organizace

1 019 760,00

Odvrácení injekční aplikace: nové
118 CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001060 metody práce ve službách harm
reduction

Společnost Podané
ruce o.p.s.

1 043 600,00

CARITAS - Vyšší
odborná škola sociální
Olomouc

6 115 192,50

111 CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001124

Rozvoj kvality poskytování
sociálních služeb v Centru ORION

112 CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001411 Standardy kvalitně
113 CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000819

119 CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001280

VII.
Č.

Zkvalitnění výkonu sociální práce
Města Ústí nad Orlicí

Signál a šum - zpětná vazba v
sociálních službách

964 610,00
502 675,00

Přehled projektů nedoporučených k financování
Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

97

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001601 ŠÉM

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.

116

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000899 Podpora procesů ve službách a
podpora rozvoje sociální práce

Jimedis, z.s.

Důvody nedoporučení projektů k financování jsou k projektům s pořadovým číslem 97 a 116
uvedeny v části IV. tohoto zápisu (Závěry z projednávání žádostí).
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