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

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_15_022

Vyhlašovatel

MPSV ČR, odbor realizace programů ESFsociální začleňování

Název investiční priority

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

Alokace na výzvu v Kč

400 000 000,-

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

Rezerva alokace nebyla stanovena

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

400 000 000,- Kč

II.

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

3 + hlasování per rollam

Počet členů výběrové komise

1. den – 9, 2. a 3. den - 7; hlasování per rollam
-9

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

4. 5. 2016

Čas jednání (od – do)

9:00 – 16:00

Místo jednání

MPSV, Kartouzská 4, Praha 5

Předsedající jednání
Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

5. 5. 2016

Čas jednání (od – do)

9:00 – 16:00

Místo jednání

MPSV, Kartouzská 4, Praha 5

Předsedající jednání
Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

6. 5. 2016

Čas jednání (od – do)

9:00 – 14:00 (plánováno do 16:00)

Místo jednání

MPSV, Kartouzská 4, Praha 5
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Předsedající jednání
Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání – hlasování per rollam
v důsledku přezkumného řízení k projektu s poř.
č. 86.

23. – 30. 8. 2016

Čas jednání (od – do)

23. – 30. 8. 2016

Místo jednání

Elektronicky metodou per rollam

Seznam účastníků

Viz seznam hlasujících v příloze zápisu

Předsedající jednání

III.
Záznam o školení členů / náhradníků členů výběrové komise
V úvodu 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:
Individuální školení pro členy a náhradníky členů výběrové komise, kteří nebyli přítomni
v době zahájení 1. dne jednání výběrové komise, proběhlo:
Datum a místo konání školení: 5. 5. 2016 10:10 MPSV, Kartouzská 4, Praha 5
Osoba, která školení provedla: :
Seznam školených osob:

IV.

Závěry z projednávání žádostí:

Informace o žádosti
Pořadové číslo

1

1

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001025

Žadatel

RUBIKON Centrum

Název projektu

Romský mentoring

Požadovaná podpora (Kč)

9 215 502,13 Kč

Body z věcného hodnocení

100

Shrnutí projednání žádosti

1

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5/1 – např. ( 5 členů + 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 215 502,13 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře

Informace o žádosti
Pořadové číslo

2

2

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000967

Žadatel

CENTROM, občanské sdružení

Název projektu

Program bydlení CENTROM

Požadovaná podpora (Kč)

10 324 895,- Kč

Body z věcného hodnocení

98,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5/1 (5 členů, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

2

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře bez krácení v rozpočtu.
- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

10 324 895,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3

3

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001318

Žadatel

Volonté Czech, o.p.s.

Název projektu

Recovery

Požadovaná podpora (Kč)

7 369 336,25 Kč

Body z věcného hodnocení

98, 13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

6/1 (6 členů, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

3

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami :
Položka

Popis

MS Office pro
RT

1.1.3.2.1.01

MS office pro
CS

1.1.3.2.1.03

Rozpočet

Krácení VK

6 292,00

6 292,00

Krácení celkem

Zůstatek na
položce VK

3 872,00

3 872,00

2 420,00

2 420,00

Odůvodnění
VK navrhuje krácení položky
na cenu obvyklou pro
neziskový sektor na 2420
Kč/ks.
VK navrhuje krácení položky
na cenu obvyklou pro
neziskový sektor, neboť chybí
zdůvodnění nákladu ve vyšší
hodnotě.

7 744,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru indikátorů ve vztahu
k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a realizovány činnosti
shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
- VK stanovuje v souvislosti s náplní projektu a jeho KA rozpracovat metodologii romského mentoringu, neboť
v projektu je romský mentoring založen a romský mentor působí v projektu na 60 účastníků romského původu.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

Projekt doporučený k financování

7 359 656, 25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s doplněním.
výběrovou komisí
Informace o žádosti
Pořadové číslo

4

4

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001485

Žadatel

JURTA, o.p.s.

Název projektu

Odstartuj svou kariéru

Požadovaná podpora (Kč)

12 465 000,00 Kč

Body z věcného hodnocení

98,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

6/1 (6 členů, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

4

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

1.1.1.1.1

Pracovní
konzultantka 1

1 398 960,00

349 740,00

VK krátí na 0,75 úvazku, RT je
1 049 220,00 nadhodnocen

1.1.1.1.2

Pracovní
konzultantka 2

1 398 960,00

349 740,00

VK krátí na 0,75 úvazku, RT je
1 049 220,00 nadhodnocen

1 398 960,00

349 740,00

1 398 960,00

349 740,00

384 000,00

384 000,00

1 275 000,00

637 500,00

114 240,00

114 240,00

32 000,00

17 480,00

VK přesouvá položku do nepřímých
0,00 nákladů
VK krátí 2 ks multif. zařízení na
hodnotu stadardního multif. Potřeba
zařízení pro intentzivní využití není
14 520,00 zdůvodněna

23 800,00

VK krátí 2 ks stac. dataprojektu na
hodnotu kompaktního přenosného
dataprojektoru (2 ks). Potřeba
24 200,00 stacionár.dataproj. není zdůvodněna

1.1.1.1.3
1.1.1.1.4

Pracovní
konzultantka 3
Koučka pro trh
práce

1.1.3.2.3.1

Zajištění denního
stravování pro CS
Nájem vozidla
vč.prov.nákladů na
dopravu CS v
tuzemsku a
zahraničí
PHM+náplně
vozidla pro dopravu
CS v turzemsku a
zahraničí

1.1.3.2.2.2

Multifunkční
zařízení pro
intenzivní využití CS

1.1.3.2.2.3

Stacionární
dataprojektor pro
CS

1.1.4.02

1.1.4.01

48 000,00

1.1.3.2.2.6

Tréninkové pracovní
ruční nástroje pro
CS

333 190,00

275 570,00

1.1.3.2.2.7

Tréninkové pracovní
ruční elektrické
nářadí pro CS dílenské

372 450,00

186 225,00

VK krátí na 0,75 úvazku, RT je
1 049 220,00 nadhodnocen
VK krátí na 0,75 úvazku, RT je
1 049 220,00 nadhodnocen
VK přesouvá položku do nepřímých
0,00 nákladů

VK krátí položku na ½, není
637 500,00 dostatečně zdůvodněno

VK krátí položku, není dostatečně
popsána a zdůvodněna vysoká cena
profi nářadí. Nedostatečně
odůvoděna potřebnost, efektivnost a
57 620,00 účelnost
VK krátí položku,není popsána a
zdůvodněna vysoká cena profi
nářadí. Nedostatečně odůvodněna
potřebnost, efektivnost a účelnost
186 225,00 položky.
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1.1.3.2.2.8

Tréninkové pracovní
ruční elektrické
zařízení pro CS ostatní

252 000,00

Krácení celkem

153 700,00

VK krátí položku, není
dostatečně popsána a
zdůvodněna vysoká cena profi
nářadí. Nedostatečně
odůvodněna potřebnost,
98 300,00 efektivnost a účelnost položky.

3 191 475,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru indikátorů ve vztahu
k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a realizovány činnosti
shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
- VK stanovuje doplnit do aktivity větší důraz na přípravu na otevřený trh práce, tedy konkrétně jakým způsobem
najde cílová skupina práci po ukončení aktivit (zda budou práci hledat sami účastníci, zda práci již mají domluvenou,
nebo hledají přes agenturu práce apod.)
Závěr :
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

Projekt doporučený k financování

8 475 656,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s doplněním.
výběrovou komisí
Informace o žádosti
Pořadové číslo

5

5

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000809

Žadatel

Liga otevřených mužů, z.s.

Název projektu

Patron – podpora sociální integrace mládeže za mřížemi

Požadovaná podpora (Kč)

8 738 110,- Kč

Body z věcného hodnocení

97,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

6/2 (6 členů, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro
6

Proti

Zdrželo se
2

Stanovisko výběrové komise a jeho
odůvodnění

5

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:

Položka

Popis

pronájem objektu
na kurzy
pronájem objektu
1.1.6.2.2
na kurzy
pronájem objektu
1.1.6.2.3
na kurzy
pronájem objektu
1.1.6.2.4
na kurzy
pronájem objektu
1.1.4.7
na kurzy
pomůcky na kurzy
1.1.3.2.3.1 pro cílovou
skupinu
pomůcky na kurzy
1.1.3.2.3.2 pro cílovou
skupinu
1.1.6.2.1

evaluátor
Metodiky pro práci
1.1.4.1
s CS-grafika
Metodiky pro práci
s CS - redakční
1.1.4.2
práce a korektury
Evaluace dopadu
projektu na CS 1.1.4.3
grafika
Evaluace dopadu
projektu na CS redakční práce a
1.1.4.4
korektury
Multifunkční
zařízení pro
intenzivní využití
pro tisk materiálů
1.1.3.2.2.2 pro CS
1.1.1.1.2

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek
na položce
VK

Odůvodnění

63 000,00

63 000,00

63 000,00

63 000,00

33 600,00

33 600,00

0,00 VK přeřazuje do kapitoly Nákup služeb
VK krátí uvedenou položku z důvodu vyřazení
0,00 KA 2.6
VK krátí uvedenou položku z důvodu vyřazení
0,00 KA 2.6

33 600,00

33 600,00

0,00 VK přeřazuje do kapitoly Nákup služeb

0,00

-96 600,00

27 000,00

13 500,00

VK krátí z důvodu vyřazení KA 2.6, požaduje
13 500,00 podrobný rozpis položky

14 400,00

7 200,00

VK krátí z důvodu vyřazení KA 2.6, požaduje
7 200,00 podrobný rozpis položky

410 040,00

102 510,00

6 000,00

6 000,00

0,00 VK přesouvá položku do nepřímých nákladů

7 200,00

7 200,00

0,00 VK přesouvá položku do nepřímých nákladů

3 000,00

3 000,00

0,00 VK přesouvá položku do nepřímých nákladů

1 800,00

1 800,00

0,00 VK přesouvá položku do nepřímých nákladů

96 600,00 VK přeřazeno do správné položky

307 530,00 VK krátí KA 2.6 spolu s náklady

19 300,00

15 670,00

VK krátí z důvodu vyřazení KA 2.6 a zároveň
není zdůvodněna potřeba zařízení pro
3 630,00 intenzivní využití

1.1.1.1.3.

Pracovní poradce
(LOM)

361 800,00

66 360,00

VK krátí KA 2.6 spolu s náklady, každý účastník
295 440,00 má svého patrona

1.1.1.1.5

Odborný garant
práce s CS
(Atmosféra)

617 472,00

83 925,00

VK krátí KA 2.6 spolu s náklady, každý účastník
533 547,00 má svého patrona

188 136,00

31 627,00

156 509,00 VK krátí KA 2.6 spolu s náklady

1 449 000,00

473 000,00

976 000,00 VK krátí KA 2.6 spolu s náklady

480 000,00

153 333,00

326 667,00 VK krátí KA 2.6 spolu s náklady

585 000,00

146 250,00

438 750,00 VK krátí KA 2.6 spolu s náklady

1.1.1.1.6.

1.1.1.2.1

1.1.1.2.2.

1.1.1.3.1.

Pracovní poradce
(Atmosféra)
Expert pro práci s
cílovou skupinou
(LOM), 3 osoby
Expert pro práci s
CS (Atmosféra), 2
osoby
Poradce pro
cílovou skupinu patron (LOM), 45
osob
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1.1.1.3.2.

1.1.3.2.2.1.

1.1.6.2.5.

1.1.6.2.6.
1.1.3.2.1.1.

Poradce pro
cílovou skupinu
- patron
(Atmosféra), 24
osob
Notebook
(sdílený pro
odborného
garanta,
evaluátora a
pracovního
poradce; LOM )
Cestovné CS na
kurzy LOMu (6
kurzů, 45 osob)
Cestovné CS na
kurzy Atmosféry
(6 kurzů, 24
osob)
MS Office
standard

312 000,00

78 000,00

234 000,00 VK krátí KA 2.6 spolu s náklady

13 200,00

1 650,00

11 550,00 VK krátí KA 2.6 spolu s náklady

167 400,00

83 700,00

83 700,00 VK krátí KA 2.6 spolu s náklady

89 280,00

44 640,00

44 640,00 VK krátí KA 2.6 spolu s náklady

2 420,00

303,00

2 117,00 VK krátí KA 2.6 spolu s náklady

Krácení celkem

1 416 268,00

VK stanovuje krácení celé KA 2.6 vzhledem k nadbytečnosti podpory pro CS
VK stanovuje příjemci v projektu provést evaluaci prostřednictvím patronů – doplnit do aktivity
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a
výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle
zákona č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
-

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

Projekt doporučený k financování

6 967 775,00 Kč
Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

6

6

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001023

Žadatel

Člověk v tísni, o.p.s.

Název projektu

Na cestě

Požadovaná podpora (Kč)

14 908 721,28 Kč

Body z věcného hodnocení

97,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků členů

6/2 (6 členů, 2 náhradníci)

6

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

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

Rozpočet

Popis

Zůstatek na
položce

Krácení

Odůvodnění

1.1.4.0.1

nájem - konzultační
místnost Plzeň,
Rokycany, Tachov

360 000,00

120 000,00

240 000,00

krátit o 1/3 - cena v místě
obvyklá

1.1.4.0.2

nájem - konzultační
místnost Sokolov,
Cheb, Karlovy Vary

360 000,00

120 000,00

240 000,00

krátit o 1/3 - cena v místě
obvyklá

Krácení celkem

240 000,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru indikátorů ve vztahu
k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a realizovány činnosti
shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
Závěr
Projekt doporučený k financování

Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

14 620 721,28 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené
výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

7

7

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001397

Žadatel

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství

Název projektu

Tři klíče k silné rodině

Požadovaná podpora (Kč)

12 132 954,- Kč

Body z věcného hodnocení

97,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

6/2 (6 členů, 2 náhraníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
7

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:

Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

1.1.1.1.1

Facilitátorka/koordinátorka kurzů
pro CS, Praha, KA1

938 268,00

238 068,00

700 200,00

1.1.1.1.2

koordinátorka odborného
poradenství a koučování, KA2 a
KA3

750 614,40

190 454,40

560 160,00

1.1.1.1.3

koordinátorka mentoringových
aktivit pro CS, odborný kurz pro
mentory/ky, KA4

625 512,00

158 712,00

466 800,00

1.1.1.1.4

metodik/čka projektu, KA1-4

672 147,00

170 847,00

501 300,00

1.1.1.1.5

odborná asistentka projektu,
KA1-4

680 184,00

172 584,00

507 600,00

1.1.1.1.6

odborný/á garant/ka, KA1-4

671 742,00

170 442,00

501 300,00

1.1.1.1.7

regionální koordinátor/ka
vzdělávání CS, KA1

1 876 536,00

476 136,00

1 400 400,00

1.1.1.3.3

lektoři/rky kurzu pro mentory/ky
z řad CS, KA4

93 375,00

47 025,00

46 350,00

37 350,00

6 300,00

31 050,00

20 000,00

20 000,00

1.1.1.3.4
1.1.4.6

supervizor/ka pro mentory/ky z
řad CS, KA4
překled odb.materiálů pro
mentory/ky, KA4, 50stran

Krácení celkem

Odůvodnění
Žadatel si neuvědomil, že do rozpočtu
je potřeba psát sazby již snížené na
daný úvazek, Žadatel nerespektuje
obvyklé ceny dle pravidel OPZ (není
zdůvodněna maximální hranice
obvyklých mezd pro danou náplň
činnosti)
Žadatel si neuvědomil, že do rozpočtu
je potřeba psát sazby již snížené na
daný úvazek, Žadatel nerespektuje
obvyklé ceny dle pravidel OPZ (není
zdůvodněna maximální hranice
obvyklých mezd pro danou náplň
činnosti)
Žadatel si neuvědomil, že do rozpočtu
je potřeba psát sazby již snížené na
daný úvazek, Žadatel nerespektuje
obvyklé ceny dle pravidel OPZ (není
zdůvodněna maximální hranice
obvyklých mezd pro danou náplň
činnosti)
Žadatel si neuvědomil, že do rozpočtu
je potřeba psát sazby již snížené na
daný úvazek, Žadatel nerespektuje
obvyklé ceny dle pravidel OPZ (není
zdůvodněna maximální hranice
obvyklých mezd pro danou náplň
činnosti)
Žadatel si neuvědomil, že do rozpočtu
je potřeba psát sazby již snížené na
daný úvazek, Žadatel nerespektuje
obvyklé ceny dle pravidel OPZ (není
zdůvodněna maximální hranice
obvyklých mezd pro danou náplň
činnosti)
Žadatel si neuvědomil, že do rozpočtu
je potřeba psát sazby již snížené na
daný úvazek, Žadatel nerespektuje
obvyklé ceny dle pravidel OPZ (není
zdůvodněna maximální hranice
obvyklých mezd pro danou náplň
činnosti)
Žadatel si neuvědomil, že do rozpočtu
je potřeba psát sazby již snížené na
daný úvazek, Žadatel nerespektuje
obvyklé ceny dle pravidel OPZ (není
zdůvodněna maximální hranice
obvyklých mezd pro danou náplň
činnosti)
Žadatel nerespektuje obvyklé ceny dle
pravidel OPZ (není zdůvodněna
maximální hranice obvyklých mezd pro
danou náplň činnosti)
Žadatel nerespektuje obvyklé ceny dle
pravidel OPZ (není zdůvodněna
maximální hranice obvyklých mezd pro
danou náplň činnosti)

0,00 neodůvodněný výdaj

1 650 568,40

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a
nastavení správných hodnoty indikátorů
VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a realizovány činnosti shodné se
základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
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Závěr
Projekt doporučený k financování

Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

10 069 743,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s doplněním.
výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

8

8

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_22/0000723

Žadatel

GAUDE z.s.

Název projektu

Motivační a vzdělávací program pro rodiče samoživitele - Kruhy

Požadovaná podpora (Kč)

1 977 187,50 Kč

Body z věcného hodnocení

96,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

6/2 (6 členů, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

Popis

1.1.1.3

Dohoda o provedení práce

1.1.6.1

Mzdové příspěvky

Rozpočet

Krácení VK

143 360,00

143 360,00

0,00

-143 360,00

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

Přesun do kapitoly 1.1.6.1 Mzdové příspěvky.
0,00 Jedná se o hlídání dětí CS.
143 360,00

Položka 1.1.1.1 - nastavit v rozpočtu sazbu 28 000x0,6, tj. 16 800 a počet jednotek 24. Celková částka se nemění.
Položky 1.1.1.1, 1.1.1.3 - nutno doplnit do rozpočtu konkrétní názvy pozic.
- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a
nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a realizovány činnosti shodné se
základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

1 977 187,50 KČ

8

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

9

9.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001159

Žadatel

Attavena, o.p.s.

Název projektu

V jednom kole

Požadovaná podpora (Kč)

14 625 264,- Kč

Body z věcného hodnocení

96,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

6/2 (6 členů, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:

Položka

Krácení VK

Odůvodnění

1.1.6.2.1

703 800,00 Kč

278 000,00

1.1.3.2.2.1

Mobilní učebna
HW

200 900,00 Kč

0,00

nutno rozepsat na jednotlivé položky při
200 900,00 dodržení jednotkových cen dle metodiky OPZ

Mobilní učebna
SW

31 200,00 Kč

0,00

nutno rozepsat na jednotlivé položky při
31 200,00 dodržení jednotkových cen dle metodiky OPZ

1.1.3.2.1.1
Krácení
celkem

Rozpočet

Zůstatek na
položce VK

Popis
Ubytování
Workshopy klienti

VK navrhuje snížení jednotkové ceny z 850 Kč
425 800,00 za noc na 500 Kč za noc

278 000,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru indikátorů ve vztahu
k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a realizovány činnosti
shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

14 291 664,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s doplněním.

9

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

10

10.

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001286

Žadatel

ŠANCE P.R.O.

Název projektu

Šance 22

Požadovaná podpora (Kč)

3 984 426,25 KČ

Body z věcného hodnocení

96,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/2 – (6 členů, 2náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následující úpravou rozpočtu:
Položka

Rozpočet

Popis

KA4, Nákup učebních pomůcek
1.1.3.2.2.1 pro CS

KA4, Nákup materiálu pro
1.1.3.2.3.1 pracovní terapii

Krácení VK

30 000,00

55 000,00

Krácení celkem

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

0,00

VK požaduje
rozklíčování
30 000,00 souborné položky

0,00

VK požaduje
rozklíčování
55 000,00 souborné položky

0,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru indikátorů ve vztahu
k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a realizovány činnosti
shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a činnosti, které vyplývají z agendy pracovní rehabilitace a jsou realizovány prostřednictvím Úřadů práce
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 984 426,25 KČ

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s doplněním.

10

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

11

11

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001073

Žadatel

DOTYK II, o.p.s.

Název projektu

Služby schizofrenikům v domácím prostředí

Požadovaná podpora (Kč)

4 487 957,50 Kč

Body z věcného hodnocení

96,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

6/2 (6 členů, 2náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

1.1.4.3.

vstupné

3 000,00

3 000,00

1.1.6.5

vstupné

0,00

-3 000,00

Krácení celkem

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

0,00 Přesun do přímé podpory, pol. 1.1.6.5
3 000,00 převod na položku

0,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru indikátorů ve
vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a realizovány činnosti
shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

4 487 957,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

12

Registrační číslo

11
12

12
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000904

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
.
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Žadatel

Aktivní rozvoj o.p.s.

Název projektu

Papuče s sebou

Požadovaná podpora (Kč)

2 166 016,25 Kč

Body z věcného hodnocení

95,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

6/2 (6 členů, 2náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:

Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

1.1.1.1.1.

Evaluátor

308 736,00

0,00

1.1.1.2.3.

Metodik

182 400,00

91 200,00

1.1.1.4.11

Tisk metodiky
ostatní mzdové náklady
(odměny, vyšší průměr)
sada
pro
výrobu
přezůvek 3x3300,Výjezdní
setkání
a
workshop

45 000,00

34 200,00

2 000,00

2 000,00

9 900,00

0,00

116 160,00

0,00

1.1.1.1.2
1.1.3.2.3.1
1.1.4.10

Krácení celkem

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

308 736,00 Nekráceno VK
Kráceno na 1/2. tj. 200 hodin,
jedná se o zpracování již daných
91 200,00 výstupů pro CS
K proplacení 72 ks pro CS, zbytek
10 800,00 NN
0,00 Kráceno, nerelevantní
Rozepsat položku v příloze k
9 900,00 projektu
Rozepsat co cena obsahuje v
116 160,00 příloze projektu.

127 400,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru indikátorů ve
vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a realizovány
činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

2 006 766,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

13

13

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001024

Žadatel

RUBIKON Centrum

Název projektu

Práce a dluhy - komplexní model podpory osob s trestní
minulostí v uplatnění na trhu práce a ve společnosti

Požadovaná podpora (Kč)

13 085 919,55 Kč

Body z věcného hodnocení

95,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/3 (6 členů, 3 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

1.1.1.3.1

Popis
Koordinátor
cílové
skupiny ve
věznici

Rozpočet

45 650,00

Krácení celkem

Krácení

26 290,00

Zůstatek na položce

Odůvodnění

krátit z důvodu obvyklé
19 360,00 mzdy u dané pozice

26 290,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

13 054 371,55 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

14

Registrační číslo

13
14

14
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000865

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
.
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Žadatel

South East Asia - liaison, z.s.

Název projektu

Integrační vzdělávání vietnamských odsouzených ve Věznici
Kynšperk

Požadovaná podpora (Kč)

3 167 663,75 Kč

Body z věcného hodnocení

95

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/3 (6 členů, 3 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

1

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:

Položka

1.1.1.3.3

Popis
Pracovník věznice
oddělení výkonu
trestu/odborný
konzultant

Rozpočet

248 400,00 Kč

Krácení celkem

Krácení VK

124 200,00

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

počet jednotek krácen na
polovinu z důvodů možné
124 200,00 duplicity financování

124 200,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů / činnosti, které vyplývají z agendy pracovní
rehabilitace a jsou realizovány prostřednictvím Úřadů práce / činnosti vyplývající z činnosti orgánů
SPOD dle zák.359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- VK stanovuje žadatel doplnit podrobnější popis mediace a vysvětlit tuto činnost v kontextu práce
s CS
- VK stanovuje doplnit časovou dotaci k okruhům v KA3 (délka programů), tj. provést větší
specifikaci reintegračního programu na hodiny (doplnit časovou dotaci)
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 012 413,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

15

Registrační číslo

15

15
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001017

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Žadatel

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.

Název projektu

Finanční svoboda pro osoby se zrakovým postižením
zodpovědně

Požadovaná podpora (Kč)

4 947 875,- Kč

Body z věcného hodnocení

95

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/3 (6 členů, 3 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů (opravit cílovou hodnotu
indikátoru 67001 Kapacita podpořených služeb)
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 947 875,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

16

16

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001079

Žadatel

Anulika z.s.

Název projektu

Podpora neformální péče o umírající a nevyléčitelně nemocné

Požadovaná podpora (Kč)

1 918 137,50 Kč

Body z věcného hodnocení

95,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/3 (6 členů, 3 náhradníci)

16

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
- VK stanovuje žadateli v KA 3 doplnit a vysvětlit síťování další oblasti poradenství a služeb, které
nejsou zahrnuty do rozpočtu, popsat efektivnost síťování jako komplexní poradenství
- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 918 137,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

17

17

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001086

Žadatel

Vzdělávací centrum Genesia, zapsaný spolek

Název projektu

Doprovod na cestě k samostatnosti

Požadovaná podpora (Kč)

6 225 750,- Kč

Body z věcného hodnocení

94,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/3 (6 členů, 3 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:

17

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Položka

Rozpočet

Popis

1.1.6.4.1.

Příspěvek zaměstnavatele na trénink. prac.
místě KA4

1.1.4.4

Program - dvoudenní pracovně motivační
seminář - KA 6

1.1.6.5.4

Ochranné prac. pomůcky pro CS při
tréninkovém programu

1.1.6.5.2

Úhradalékařské prohlídky před zahájením
profesního vzdělávání

1.1.6.5.3.

Úhrada výpisů z RT, ověření podpisů
apod.

Zůstatek na
položce VK

Krácení VK

Odůvodnění

Nedostatečně zdůvodněná položka rozpočtu - příspěvek
zaměstnavateli na tréninkovém pracovním místě na
zapracování KA4, která není dostatečně zdůvodněna s
ohledem na paralelně poskytovaný příspěvek na
tréninkové pracovní místo a z důvodu nejasné finanční
0,00 podpory zaměstnavatele

180 000,00

180 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00 popsáno za co - nutno rozepsat v příloze projektu..

75 000,00

0,00

V rámci aktivit není dostatečně popsáno, jak žadatel
konkrétně vymezil výši částky položky a počtu osob
týkající se ochranných pomůcek (2500,-Kč x 30
75 000,00 účastníků) - je třeba rozepsat jako přílohu projektu

2 000,00

2 000,00

0,00 ŘO - neodůvodněná položka rozpočtu

12 000,00

12 000,00

0,00 ŘO - neodůvodněná položka rozpočtu

VK - rozepsat položku 1.1.4.4. - 2 dny 20.000,- Kč - není

Krácení celkem

194 000,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 983 250,-Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

18

18

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001158

Žadatel

Evropská kontaktní skupina

Název projektu

Cesta za sebedůvěrou

Požadovaná podpora (Kč)

3 853 611,10 Kč

Body z věcného hodnocení

94,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5/3 (5 členů, 3 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
18

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Položka

Rozpočet

Popis
mimořádné
odměny
Spotřební
materiál
Lektorka specialistka
(1,25)

1.1.1.1.03
1.1.3.2.3

1.1.1.1.01

Zůstatek na
Krácení VK položce VK

53 768,00 Kč

53 768,00

2 500,00 Kč

2 500,00

0,00 není řádně zdůvodněno
0,00 přesunout do NN

nutno rozepsat do více
0,00 1 613 040,00 řádků, takto nelze

1 613 040,00
Kč

Krácení celkem

Odůvodnění

56 268,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, činnosti, které vyplývají z agendy pracovní rehabilitace
a jsou realizovány prostřednictvím Úřadů práce a činnosti vyplývající z činnosti orgánů SPOD dle
zák.359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- u pozice lektorka specialistka rozepsat více řádků dle počtu osob podílejících se na dané pracovní
náplni a pozici
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 783 276,10 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

19

19

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001122

Žadatel

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

Název projektu

Zapojení peer konzultantů proti stigmatizaci

Požadovaná podpora (Kč)

11 338 050,- Kč

Body z věcného hodnocení

93,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/3 (6 členů, 3 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
19

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- VK stanovuje vyřazení kurzu WRAP I a WRAP II z důvodu neefektivního využití nástroje pro CS,
dále o vyřazení části aktivity Základní výcvik junior peer konzultantů a to v bodě 3) Stáže v Nizozemí
a to z důvodu nedostatečného popisu zejména ve vztahu k hospodárnosti takové aktivity pro CS
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé

6 173 787,50 Kč

Strana: 23 z 136

výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

20

20

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000998

Žadatel

Oblastní charita Pardubice

Název projektu

ŽenyPRO

Požadovaná podpora (Kč)

6 064 303,75 Kč

Body z věcného hodnocení

93,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/3 (6 členů, 3 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře bez krácení v rozpočtu.
- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 064 303,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

21

21

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001090

Žadatel

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Název projektu

Pečuj doma s námi

20
21

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
.
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Požadovaná podpora (Kč)

10 727 975,- Kč

Body z věcného hodnocení

93,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/3 (6 členů, 3 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

1.1.4.0.9

Call centrum - provoz linky call
centra
Expertní poradci webu, call centra,
mobilní poradenství
Expertní poradci webu, call centra,
mobilní poradenství

1.1.4.10

Honoráře poradcům v novinách

1.1.4.11
1.1.14.13

Tisk 5 publikací reedice
Výroba publikace Rady sociálně právní

1.1.4.14

Výroba šanonů pro publikace

52 500,00

38 500,00

1.1.4.15

Výroba DVD

52 000,00

52 000,00

1.1.4.08
1.1.1.3.4

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

Kráceno z důvodu neprokazatelnosti příslušnosti nákladů
k CS. Jedná se o kontakty obecného charakteru, nelze
0,00 přímo určit pro CS.

144 000,00

144 000,00

288 000,00

192 000,00

96 000,00 w eb a call centrum = publicita, krácení na 1/3

216 000,00

144 000,00

72 000,00 w eb a call centrum = publicita, krácení na 1/3

84 000,00

84 000,00

170 000,00

0,00

61 000,00

61 000,00

Nelze zhodnotit dopad na CS, není jasná vazba na CS,
Nelze zhodnotit dopad na CS, není jasná vazba na CS,

0,00 Kráceno - jedná se o NN
Rozepsat počet výtisků publikací po kolika stranách,

1.1.4.07

Zážitkové skupiny lektoři

1.1.1.3.1

170 000,00 rozepsat položkově.
Neefektivní výdaj, informace lze zjistit na internetu či v

0,00 soc. službách , které tyto poskytují jako základní službu
14 000,00 Kráceno na 400 ks (2000 výtisků, pro 5 souborů)
0,00 Kráceno - nevysvětlena nezbytnost pro práci s CS
Nezdůvodněna částka. Jedná se o 15 setkání po 4-5
hodinách, tzn. při DPP 206,- Kč bez odvodů, pro lektora,
činí celkem částka 15.450,- Kč při 5 hodinách/skupina.
15 460,00 (206 x 5 x 15 = 15.460,- Kč)
Nejedná se o lektora specialistu, ale o lektora (lektor
specialista uveden pod pol. 1.1.4.03), dle obvyklých cen
činí odměna za hod. max. 276,- Kč, Kráceno o 58.380,115 920,00 Kč.
Nejedná se o lektora specialistu, ale o lektora (lektor
specialista uveden pod pol. 1.1.4.03), dle obvyklých cen
činí odměna za hod. max. 276,- Kč, Kráceno o 58.380,115 920,00 Kč.

90 000,00

74 540,00

Lektoři kurzů

174 300,00

58 380,00

1.1.4.01

Lektoři kurzů

174 300,00

58 380,00

1.1.1.3.3

Poradci na setkání s poskytovateli

15 000,00

7 500,00

7 500,00 Kráceno na 1/2 , tj. 1 x 60 hod.

1.1.4.05

Poradci na setkání s poskytovateli
Autor změn textu publikace Rady
sociálně-právní

15 000,00

7 500,00

7 500,00 Kráceno na 1/2 , tj. 1 x 60 hod.

10 000,00

10 000,00

Chybí jasná specifikace kolik hodin a kolik poradců.
Chybí jasná specifikace kolik hodin a kolik poradců.

1.1.4.12

zrušena položka výroby publikace, tzn. zrušení této

Krácení celkem

0,00 položky

931 800,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 563 225,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

22

22

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001199

Žadatel

Vzdělávací centrum Genesia, zapsaný spolek

Název projektu

Zkusíme to jinak - pokračujeme

Požadovaná podpora (Kč)

5 667 565,- Kč

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/3 (6 členů, 3 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

Rozpočet

Popis
Lektor/ka motivačního
programu - KA 1(4
skupiny - 180 h + 10
h/skupina)

1.1.1.3.5

Krácení VK

108 300,00

Krácení celkem

9 500,00

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění
VK krátí pro chybný
výpočet. 4 skupiny x
130 hod.= 520h
oproti 570
uvedeným v
98 800,00 rozpočtu

9 500,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru indikátorů
ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a realizovány
činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 655 690,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

23

Registrační číslo

22
23

23
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_22/0000827

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
.
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Žadatel

Město Nový Bydžov

Název projektu

Podpora komunitní práce a APK

Požadovaná podpora (Kč)

3 195 402,50 Kč

Body z věcného hodnocení

91,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/3 (6 členů, 3 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
- VK doporučuje projekt k podpoře bez krácení rozpočtu.
- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru indikátorů
ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a realizovány
činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 195 402,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

24

24

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001181

Žadatel

Sdružení TULIPAN

Název projektu

Chceme se uplatnit

Požadovaná podpora (Kč)

5 862 000,- Kč

Body z věcného hodnocení

91,88

Shrnutí projednání žádosti

24

Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/3 (6 členů, 3 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

Rozpočet

Popis

1.1.6.1.2

Mzdové příspěvky pro
pracovní poradce/mentory

1.1.1.3.8

Mzdové příspěvky pro
pracovní poradce/mentory

Krácení VK

422 400,00

422 400,00

0,00

-422 400,00

Krácení celkem

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

VK přesouvá položku
do kapitoly osobní
0,00 náklady (RT)
VK: přesouvá
položku do kapitoly
422 400,00 osobní náklady (RT)

0,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru indikátorů
ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky : v aktivitách projektu nesmí být řešeny a realizovány
činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 862 000,- Kč

Podmínky poskytnutí
podpory stanovené
výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

25

25

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000981

Žadatel

Denní centrum Barevný svět, o.p.s.

Název projektu

I my rádi pracujeme II.

Požadovaná podpora (Kč)

2 978 976,- Kč

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/3 (6 členů, 3 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
25

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru indikátorů
ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky : v aktivitách projektu nesmí být řešeny a realizovány
činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 882 565,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

26

26

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001029

Žadatel

Člověk v tísni o.p.s.

Název projektu

Motivační a podpůrné aktivity pro mládež

26

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení

10 601 850,- Kč
91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/3 (6 členů, 3 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

4

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Bez krácení.
- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru indikátorů ve
vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a realizovány
činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

10 601 850,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

27

27

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001078

Žadatel

DROM, romské středisko

Název projektu

Naše nová cesta – AMARO NEVO DROM

Požadovaná podpora (Kč)

6 521 280,- Kč

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/3 (6 členů, 3 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

2

27

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Položka

1.1.1.1.1.

1.1.1.1.2

1.1.1.1.3

1.1.1.1.4

Popis

sociální pracovník

komunitní pracovník-prac. v soc.
službách

komunitní pracovník-terénní
pracovníkh

Asistent pro práci s pachateli
trestné činnosti

1.1.1.1.5

Asisten pro výkon obecně
prospěšných pací

1.1.3.2.1.1.
1.1.3.2.2.03
1.1.3.2.2.12

Rozpočet

1 224 000,00

576 000,00

576 000,00

576 000,00

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

122 400,00

kráceno o 0,1 úvazku - u popisu pracovní náplně
uvedeny i činnosti, které spadají do NN (zvyšuje své
prac. kompetence, účastní se porad, vede evidenci
klientů, komunikuje se spoluprac. organizacemi a
1 101 600,00 institucemi)

115 200,00

kráceno o 0,1 úvazku - u popisu pracovní náplně
uvedeny i činnosti, které spadají do NN (zvyšuje své
prac. kompetence, účastní se porad, vede evidenci
klientů, komunikuje se spoluprac. organizacemi a
460 800,00 institucemi)

115 200,00

kráceno o 0,1 úvazku - u popisu pracovní náplně
uvedeny i činnosti, které spadají do NN (zvyšuje své
prac. kompetence, účastní se porad, vede evidenci
klientů, komunikuje se spoluprac. organizacemi a
460 800,00 institucemi)

115 200,00

kráceno o 0,1 úvazku - u popisu pracovní náplně
uvedeny i činnosti, které spadají do NN (zvyšuje své
prac. kompetence, účastní se porad, vede evidenci
klientů, komunikuje se spoluprac. organizacemi a
460 800,00 institucemi)
kráceno o 0,1 úvazku - u popisu pracovní náplně
uvedeny i činnosti, které spadají do NN (zvyšuje své
prac. kompetence, účastní se porad, vede evidenci
klientů, komunikuje se spoluprac. organizacemi a
460 800,00 institucemi)
krácena jednotková cena na typ pro neziskový sektor
12 100,00 2420,- Kč/ ks + kráceno o 1ks notebook

576 000,00

115 200,00

Software

37 752,00

25 652,00

Multifunkční zařízení

14 520,00

7 260,00

7 260,00 není zdůvodněna potřebnost 2 ks multifunkce - kráceno

Židle do komunitního centra (KC)

7 260,00

1 936,00

5 324,00 Kráceno dle "obvyklých cen zařízení"

1.1.3.2.2.04

Tiskárna

3 025,00

3 025,00

1.1.3.2.2.17

vybavení tvůrčí dílny

60 000,00

0,00

60 000,00 rozepsat položky celkové částky do rozpočtu

1.1.3.2.2.18

nářadí k rekultivaci

40 000,00

0,00

40 000,00 rozepsat položky celkové částky jako přílohu projektu

1.1.3.2.2.19

nářadí a pomůcky k výkonu OPP

40 000,00

40 000,00

1.1.3.2.3.1

materiál pro rekultivaci komunitní zahrady

50 000,00

0,00

50 000,00 rozepsat položky celkové částky jako přílohu projektu

1.1.3.2.3.2

materiál pro tvůrčí dílnu

50 000,00

0,00

50 000,00 rozepsat položky celkové částky jako přílohu projektu

1.1.3.2.3.3

materiál pro základní aktivity KC

40 000,00

0,00

40 000,00 rozepsat položky celkové částky jako přílohu projektu

1.1.3.2.3.4

materiál pro volnočasové aktivity KC

40 000,00

0,00

40 000,00 rozepsat položky celkové částky jako přílohu projektu

1.1.3.2.3.5

materiál pro výkon OPP

40 000,00

40 000,00

1.1.3.2.3.6

odborná litratura

15 000,00

0,00

1.1.5.1

úprava zázemí pro OPP

1.1.7.1

úprava prostor komunitního centra

35 000,00

35 000,00

300 000,00

0,00

13 310,00

13 310,00
749 383,00

0,00 není zdůvodněna potřeba další tiskárny

0,00 OPP není podporovaná aktivita, kráceno

0,00 OPP není podporovaná aktivita, kráceno
15 000,00 rozepsat položky celkové částky jako přílohu projektu
0,00 OPP není podporovaná aktivita, kráceno
300 000,00 Rozepsat dílčí stravební práce do rozpočtu
Není zdůvodněna nezbytnost. Lze použít PC zakoupené

1.1.3.2.2.02
Notebook
Krácení celkem

0,00 do učebny. Kráceno.

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
- VK požaduje, aby žadatel doložil smlouvu o dlouhodobém pronájmu s povolením stavebních úprav
(technické zhodnocení).

- VK stanovuje realizaci projektu pouze za podmínky, že žadatel prokazatelně zajistí po celou dobu realizace
projektu v rámci aktivit naplňování principů komunitní práce – aktivizace, participace, zplnomocnění,
skupinová spolupráce, zodpovědnost, reflektivní práce a celoživotní učení.
- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru indikátorů ve
vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a realizovány
činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 584 551,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s doplněním.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

28

28

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001547

Žadatel

SANANIM, z.ú.

Název projektu

Rozvoj a trénink klíčových sociálních,
ekonomických a rodičovských kompetencí do
života bez drog

Požadovaná podpora (Kč)

11 990 850,- Kč

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

6/3 (6 členů, 3 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo
se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

Popis

Odborný garant projektu
1.1.1.1.07 0,5

Rozpočet

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

154 368,00

krácení z úvazku 0,5 na 0,4 z
důvodu vymezení identifikovaných
nepřímých nákladů v popisu
617 472,00 pracovní náplně pozice

27 000,00

2 052,00

krácení z důvodu dodržení limitu
obvyklých cen (odborný konzultant
24 948,00 max. 462 Kč/hod)

5 600,00

5 600,00

47 000,00

47 000,00

vymezení celé položky z důvodu
0,00 zařazení do nepřímých nákladů
vymezení celé položky z důvodu
0,00 zařazení do nepřímých nákladů

771 840,00

1.1.4.02

Intervizor/konzultant na
dluhové poradenství
Úvod do metody VTI videotrénink (rodinný
kouč a mediátor - SPINVTI
Základní výcvik ve VTI modul I. - SPIN-VTI

1.1.4.03

Základní výcvik ve VTI modul II. - SPIN-VTI

45 000,00

45 000,00

vymezení celé položky z důvodu
0,00 zařazení do nepřímých nákladů

1.1.4.06

Kurz dluhového
poradenství v soicální
práci pro tým - Rubikon
centrum, kurz na míru
potřebám projektu

40 000,00

40 000,00

vymezení celé položky z důvodu
0,00 zařazení do nepřímých nákladů

1.1.1.2.1

1.1.4.01

Krácení celkem

294 020,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru indikátorů ve
vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a realizovány
28

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

11 623 325,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen
k podpoře s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

29

29

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_22/0000776

Žadatel

Asociace TRIGON

Název projektu

Centrum vzdělávání a práce

Požadovaná podpora (Kč)

5 462 168,75 Kč

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5/3 (5 členů, 3 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

29

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

1.1.1.1.2

Odborný garant

702 000,00

468 000,00

Krátit z 0,3 úv. na 0,1 z důvodu náplně práce.Část jeho aktivit
234 000,00 spadá do NN.

1.1.1.2.01

Metodik

474 720,00

103 200,00

Snížení úvazku z 1104hod. na 864 hod.- náplň práce
371 520,00 částečně spadá do NN.

1.1.1.3.01

Lektor (Výuka práce s
informačními
technologiemi při
hledání zaměstnání)

96 000,00

96 000,00

Vymezit. Není zřejmý přínos této aktivity. Není dostatečně
0,00 popsáno a odůvodněno. Z KA03 tuto činnost odstranit.

1.1.3.2.2.09

Výukový a výcvikový
materiál pro CS (KA03)

72 000,00

72 000,00

0,00 Vymezit. Není specifikováno o jaký materiál se jedná.

1.1.3.2.2.10

Výukový a výcvikový
materiál pro CS (KA04)

48 000,00

48 000,00

0,00 Vymezit. Není specifikováno o jaký materiál se jedná.

Tablet (2ks)

12 100,00

12 100,00

Vymezit celou položku jako nadbytečnou (již v rozpočtu 4 PC
0,00 a 1 notebook).

3 025,00

3 025,00

Vymezit položku jako neodůvodněnou. Není zřejmé využití ve
0,00 vztahu k CS.

12 000,00

12 000,00

Vymezit položku. Jedná se o propagační leták (KA01), tedy o
0,00 NN.

87 360,00

Kráceno na polovinu.Dle podmínek DP Ostrava se osoby
ZTP, ZTP/P přepravují bezplatně nebo mají nárok na zlevněné
87 360,00 jízdné.

1.1.3.2.2.04

1.1.3.2.2.06

Digitální fotoaparát

1.1.4.01

Vytvoření letáku

1.1.6.2.1

Cestovné CS

174 720,00

Krácení celkem

901 685,00

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
- KA 03: z aktivit vymezit činnost Výuka práce s informačními technologiemi při hledání zaměstnání +
vymezit položku 1.1.1.3.01
- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru indikátorů
ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a realizovány
činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 335 062,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

30

30

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_22/0000872

Žadatel

MIKASA z.s.

Název projektu

Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem

Požadovaná podpora (Kč)

9 744 925,00 Kč

30

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5/3 (5 členů, 3 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu:
Položka

1.1.2.1

Popis
Zahraniční cesty realizačního týmu psycholog, spec. pedagogové, soc.
pracovníci - zahraniční cesty Švýcarsko,
Rakousko, Polsko (vždy
5 denní cesta v rámci náslechů a spolupráce v
oblasti podpory osob
s PAS v integraci do společnosti a
zaměstnávání)

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na položce VK

Odůvodnění

Vymezit. Není identifikován rozsah, termíny, výstupy z
těchto cest. Pouze se o nich žadatel zmiňuje napříč
aktivitami.Pokud žadatel předpokládal realizaci
0,00 zahr.stáže,měl ji uvést jako samostatnou KA a rozpracovat.

934 200,00

934 200,00

1.1.3.2.1.1

Office Kancelářský balík pro výpočetní techniku
realizačního
týmu a PC pro účastníky projektu (7ks, cena 1ks
6 000kč)

42 000,00

25 060,00

1.1.3.2.2.12

Stacionární
dataprojektor - pro klíčové aktivity spojené s
aktivizací, nácviky, motivací

25 000,00

25 000,00

Vymezení položky. V rozpočtu projektu je již přenosný
0,00 dataprojektor.

1.1.3.2.3.1

Kancelářské potřeby
pro využití klientů

36 000,00

18 000,00

ŘO doporučuje krátit na polovinu. Položka je nadhodnocená
18 000,00 (36 x 1000Kč). Není zřejmé o jaké potřeby se jedná.

Krácení celkem

16 940,00 Krátit na cenu obvyklou, tj. 2 420Kč/kus.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 002 260,00

- VK stanovuje žadateli do způsobilých výdajů v rámci realizace projektu nezahrnovat položky energií
a to bez ohledu na skutečnost, zda se energie týkají práce s CS. Nesmí být zahrnuty v položkách
nájmu, protože energie spadají do nepřímých nákladů. V rozpočtu nejsou uvedeny jako samostatná
položka. Není však zřejmé, zda je žadatel nezařadil do položky 1.1.4.1.
- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

8 492 100,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

31

31

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001033

Žadatel

Člověk v tísni o.p.s.

Název projektu

Oddlužením ke spravedlnosti

Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení

12 499 337,50 Kč
90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5/3 (6 členů, 3 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

1

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

Položka

Popis
Rozpočet Krácení
lektoři
vzdělávacích
kurzů pro
pracovníky
1.1.1.3.1 přímé péče
35 000,00 35 000,00
0,00
vývoj a
tvorba
internetové
aplikace
1.1.4.3
Doložkomat 118 000,00
0 118 000,00

Krácení celkem

Odůvodnění
pracovníci přímé péče nejsou CS

Položka nebyla krácena, ale výběrová komise
požaduje velmi podrobnou evaluaci a zpětnou
vazbu aktivity Doložkomat

35 000,00

- VK stanovuje příjemci provést v rámci projektu evaluaci ve vztahu k vývoji Doložkomatu a její
funkčnosti – doplnit do aktivity
- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

31

Projekt doporučený k financování
12 455 587,50 Kč

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

32

32

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001493

Žadatel

Tripitaka o.s.

Název projektu

Moje první práce - program sociálního začleňování pro mladé lidi
opouštějící dětské domovy či vyrůstající v dysfunkčních rodinách

Požadovaná podpora (Kč)

5 972 235,- Kč

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/3 (6 členů, 3 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
Bez krácení.
- VK stanovuje žadateli doplnit do aktivity Výběr klientů do programu upřesnění výběru CS
- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů / činnosti, které vyplývají z agendy pracovní rehabilitace a
jsou realizovány prostřednictvím Úřadů práce
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 972 235,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

33

33

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001383

Žadatel

Občanské sdružení Modré dveře

32
33

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
.
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Název projektu

Modrými dveřmi do práce

Požadovaná podpora (Kč)

1 484 221,25 Kč

Body z věcného hodnocení

88,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/2 (6 členů, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

1

7

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK navrhuje následující krácení:
Položka

Rozpočet

Popis

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

1.1.1.1.1

klíčový pracovník

300 160,00 Kč

300,00

Doporučeno převést na hodiny (vazba mezi
odměňováním a provedenými činnostmi). 1332 hod. x
299 860,00 225,00 Kč/hod. vč. odvodů, tj. 299.700,00 Kč

1.1.1.1.2

odborný konzultant

750 400,00 Kč

334 400,00

416 000,00 325,00Kč/hod.vč. odvodů, tj. zůstatek 416.000,00 Kč

Krácení úvazku a převedení na 1280 hod./projekt x
Kráceno z požadovaných 200 hod. (dle popisu KA 2 seznámení CS se všemi službami a příprava
harmonogramu čerpání služeb pro 6-8 osob ve 4
cyklech), max. 32 osob x 3 hod /1 osoba= 96 hod.x 225,21 600,00 Kč/hod.=21.600,- Kč

1.1.1.1.3

podpora CS

45 024,00 Kč

23 424,00

1.1.1.1.4

evaluátor

14 070,00 Kč

870,00

1.1.3.2.2.1

notebook

13 000,00 Kč

6 500,00

6 500,00 Přepočet na úvazek RT - 0,5 úvazek celkem

1.1.3.2.1.1

kncelářský balík

2 420,00 Kč

1 210,00

1 210,00 Přepočet na úvazek RT - 0,5 úvazek celkem

1.1.3.2.2.2

tablet

30 000,00 Kč

30 000,00

1.1.3.2.2.5

kancelářský stůl

6 600,00 Kč

3 300,00

3 300,00 Přepočet na úvazek RT - 0,5 úvazek celkem

1.1.3.2.2.6

kancelářská židle

2 400,00 Kč

1 200,00

1 200,00 Přepočet na úvazek RT - 0,5 úvazek celkem

1.1.3.2.2.7

kancelářská skříň

3 303,00 Kč

1 651,00

1 652,00 Přepočet na úvazek RT - 0,5 úvazek celkem

Převést na DPP - 220,00 Kč bez odvodů x 60 hod.,

13 200,00 celkem 13.200,00 Kč

Krácení 6-ti tabletů - není zdůvodněna nezbytnost pro

Krácení celkem

0,00 práci s CS.

402 855,00

VK – projekt vyřazen, jelikož po krácení celková částka dotace nedosahuje limitu min. částky dle
výzvy 1 mil. Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt nedoporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

0

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt nedoporučen k podpoře
z důvodu nedodržení nejnižšího limitu minimální částky projektu

Informace o žádosti
Pořadové číslo

34

34

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001486

Žadatel

EDLiT Human o.p.s.

34

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Název projektu

Nový start

Požadovaná podpora (Kč)

1 445 225,- Kč

Body z věcného hodnocení

88,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/3 (6 členů, 3 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami :

Položka
1.1.1.3.04

Popis

Rozpočet

Evaluátor

47 040,00

Krácení celkem

Zůstatek
na
položce
VK

Krácení VK

Odůvodnění

VK krátí pozici evaluátora z důvodu
23 520,00 nadhodnocení.

23 520,00
23 520,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 415 825,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

35

35

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000844

Žadatel

Centrum Anabell, z. s.

Název projektu

Anabell_online

Požadovaná podpora (Kč)

8 191 070,- Kč

Body z věcného hodnocení

87,5

35

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/3 (6 členů, 3 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:

Položka
Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek
na
položce
VK

1.1.1.1.01
Sociální pracovník Brno
(úvazek 1,0)

967 824,00

26 884,00 940 940,00

Sociální pracovník Praha
(úvazek 1,0)

967 824,00

26 884,00 940 940,00

Sociální pracovník
Ostrava (úvazek 1,0)

967 824,00

26 884,00 940 940,00

Psychoterapeut Brno
(úvazek 0,5)

532 303,20

14 786,20 517 517,00

Psychoterapeut
Ostrava (úv. 0,5 )

532 303,20

14 786,20 517 517,00

Peer-konzultant Brno
(úvazek 0,5)

387 129,60

10 753,60 376 376,00

Peer konzultant Praha
(úvaz. 0,5)

387 129,60

10 753,60 376 376,00

Peer konzultant
Ostrava (úvazek 0,5)

387 129,60

10 753,60 376 376,00

Odborný asistent
projektu (úvazek 1,0)

822 650,40

22 851,40 799 799,00

1.1.1.1.02

1.1.1.1.03

1.1.1.1.04

1.1.1.1.05

1.1.1.1.06

1.1.1.1.07

1.1.1.1.08

1.1.1.1.09

1.1.4.1.

1.1.3.2.2.6

Supervizor
102 000,00
KA 3 Lampa + police
do 3 poraden pro KA 3
(soubor)
4 500,00

102 000,00

Krácení celkem

271 836,60

4 500,00

0,00

Odůvodnění
VK krátí, vzhledem k popisu
přípravy projektu postačuje na
přípravu 1 měsíc
VK krátí, vzhledem k popisu
přípravy projektu postačuje na
přípravu 1 měsíc
VK krátí, vzhledem k popisu
přípravy projektu postačuje na
přípravu 1 měsíc
VK krátí, vzhledem k popisu
přípravy projektu postačuje na
přípravu 1 měsíc
VK krátí, vzhledem k popisu
přípravy projektu postačuje na
přípravu 1 měsíc
VK krátí, vzhledem k popisu
přípravy projektu postačuje na
přípravu 1 měsíc
VK krátí, vzhledem k popisu
přípravy projektu postačuje na
přípravu 1 měsíc
VK krátí, vzhledem k popisu
přípravy projektu postačuje na
přípravu 1 měsíc
VK krátí, vzhledem k popisu
přípravy projektu postačuje na
přípravu 1 měsíc
VK krátí, činnost metodika není
dostatečně popsána, může být
shodná s činností supervizora-z
důvodu krácení supervizora

VK krátí, jedná se o
0,00 neodůvodněný náklad

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů / činnosti, které vyplývají z agendy pracovní
rehabilitace a jsou realizovány prostřednictvím Úřadů práce / činnosti vyplývající z činnosti orgánů
SPOD dle zák.359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- VK stanovuje žadateli doplnit do aktivit vzhledem k inovativním prvkům projektu i evaluaci nebo
zpětnou vazby od uživatelů služeb.
Závěr
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Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 851 274,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

36

36

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000881

Žadatel

SPONDEA o.p.s.

Název projektu

Cesta od násilí k důstojnosti a soběstačnosti

Požadovaná podpora (Kč)

5 012 012,50 Kč

Body z věcného hodnocení

87, 5 bodu

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/3 (6 členů, 3 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

1

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

Popis

1.1.2.1

zahraniční
pracovní cesta

1.1.4.1

nákup služeb advokátní služby

Krácení celkem

-

36

Rozpočet

35 420,00

1 530 000,00

Zůstatek na
Krácení VK položce VK

Odůvodnění
VK krátí položku v celém rozsahu,
neboť tato položka není dostatečně
odůvodněná a provázaná s KA
projektu. Není popsán přínos CS ve
vztahu k projektu. Z tohoto důvodu
se nejedná o opodstatněný a
35 420,00
0,00 efektivní výdaj.
VK krátí položku ve výši 45 000 Kč z
důvodu lhůt s realizací VŘ
spojených. VŘ bude realizováno
mimo režim zákona o veř.
zakázkách, přesto je nutné dodržet
lhůty pro zveřejnění výzvy k podání
nabídek i kontroly zadávací
dokumentace a smlouvy s vybraným
45 000,00 1 485 000,00 dodavatelem ze strany ŘO.
80 420,00

VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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VK požaduje zpracování metodiky řízení projektu, kde žadatel jasně popíše vymezení oddělení
poskytovaných služeb od služeb v rozsahu základních činností v režimu zákona 108/2006 Sb.
- Z kalkulace monitorovacích indikátorů je zřejmé, že v každé KA budou zapojeny jiné osoby.
Z hodnoty MI vyplývá, že se žadatel dopustil chyby,v MI 6 70 01 je uvedena hodnota 13, ale
z popisu vyplývá hodnota 14. VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů
ohledně relevantnosti a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty
indikátorů.
Závěr
-

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 911 487,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

37

37

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001332

Žadatel

Občanské sdružení Světlo Kadaň

Název projektu

Sociální začleňování formou zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce a
ve společnosti

Požadovaná podpora (Kč)

9 731 287,50 Kč

Body z věcného hodnocení

87, 5 bodu

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/3 (6 členů, 3 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

1.1.1.1.1

Koordinátor
pro CS

1 061 280,00

795 960,00

1.1.1.1.2

mentor

5 788 800,00

2 894 400,00

37

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

VK snižuje úvazek pozice na
0,25, pro větší zapojení
nevyplývá ze žádosti důvod,
je zapojen jen v jedné
265 320,00 aktivitě.
VK snižuje úvazek mentorů
na 6x 0,5, pro větší zapojení
nevyplývá z žádosti důvod,
chybí podrobné zdůvodnění
2 894 400,00 jejich úvazku, jednotlivé

.
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prac.pozice (osoby) rozepsat
do samostatných položek

1.1.3.2.3.1

1.1.3.2.3.1

1.1.3.2.4.1

1.1.3.2.4.2

Spotřební
materiál pro
aktivitu IA

Spotřební
materiál pro
aktivitu III.-IV
Pronájem
objektu pro
realizaci
Motivačního
programu,
strava aktivity
IA
Pronájem
objektu program
kariérového
poradenství,
strava Aktivita II.-IV.

Krácení celkem

11 400,00

VK snižuje jednotkovou cenu
na 2000 Kč/akce, na 3 denní
akci se jedná o dostačující
částku, část vybavení se
navíc
může
využít
opakovaně, není popsáno, o
jaký materiál se jedná, nelze
posoudit jeho potřebnost ani
zařazení do PN/NN, s
ohledem na popsání náplně
KA navrhujeme krácení o 11
6 000,00 400 Kč.

20 100,00

VK snižuje jednotkovou cenu
na 3000 Kč/akce, na 5ti
denní akci se jedná o
dostačující částku, část
vybavení se navíc může
9 000,00 využít opakovaně

74 250,00

20 250,00

VK snižuje jednotkovou cenu
o stravu v ceně 150
Kč/osoba/den, strava dle
platné metodiky OPZ spadá
54 000,00 do NN.

82 500,00

22 500,00

VK snižuje jednotkovou cenu
60 000,00 o stravu, která patří do NN

17 400,00

29 100,00

3 764 610,00

VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů / činnosti, které vyplývají z agendy pracovní
rehabilitace a jsou realizovány prostřednictvím Úřadů práce
- V projektu je nutná úprava monitorovacích indikátorů. U MI 6 00 00 není prokázáno, že zapojení
CS bude větší než 40 hodin. MI 6 70 10 je chybně nastaven, je popsán jako využití služby
nepřímé, tj. počet oslovených osob, kterým byly předány informace o projektu, nikoliv popsán
jako využití služby v režimu bagatelní či anonymizované podpory. VK navrhuje před vydáním
rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru indikátorů ve vztahu
k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- Projekt je doporučen k financování dále s upozorněním, že položka 1.1.1.3.01 a 1.1.1.3.06 nesmí
vykonávat činnosti, které by svou povahou spadaly do nepřímých nákladů. U pozice mentor,
položka 1.1.1.1.1.2 je třeba doplnit, jaké předpoklady musí osoba na pozici mentora naplňovat,
jaký je popis adepta na funkci mentora, který je stěžejní pro motivaci CS projektu.
Závěr
-

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 025 525,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

38

38

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001351

Žadatel

ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Název projektu

PODPORA RODIN A DĚTÍ V OHROŽENÍ V REGIONU
ČESKOKRUMLOVSKA a KAPLICKA

Požadovaná podpora (Kč)

6 983 301,55 Kč

Body z věcného hodnocení

87,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/3 (6 členů, 3 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
- VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 171 690,92 Kč, viz tabulka
Položka
1.1.3.2.1.2

1.1.3.2.2.05

1.1.3.2.2.06

1.1.3.2.2.12

1.1.3.2.2.14

1.1.3.2.2.18

1.1.3.2.2.21

1.1.4.02

1.1.1.1.7

38

Popis položky
Antivirový program
Vybavení prostor –
stůl kancelářský
vybavení prostor pro
cílovou skupinu –
židle kancelářská
Pohovka pro práci s
cílovou skupinou rodinná terapie a
psycholog
skříň policová
vysoká s dveřmi
Šatní skříň –
prostory pro cílovou
skupinu
Koberec do
kanceláře pro práci
s cílovou skupinou
mobilní internet pro
přímou práci v
rodinách 2x
Jiné osobní náklady
- přečerpání
měsíční sazby
(např. dovolená),
odměny

Původní
částka

Krácení

1 100,00

1 100,00

13 310,00

13 310,00

4 840,00

4 840,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

0,00 Jedná se o NN
Nedostatečně odůvodněno,
nákup není efektivní,
0,00 hospodárný a účelný.
Nedostatečně odůvodněno,
nákup není efektivní,
0,00 hospodárný a účelný.
Nedostatečně odůvodněno,
nákup není efektivní,
hospodárný a účelný.
Nedostatečně odůvodněno,
nákup není efektivní,
hospodárný a účelný.
Nedostatečně odůvodněno,
nákup není efektivní,
hospodárný a účelný.
Nedostatečně odůvodněno,
nákup není efektivní,
hospodárný a účelný.

13 000,00

13 000,00

0,00

15 246,00

15 246,00

0,00

4 598,00

4 598,00

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

32 596,92

32 596,92

0,00 Jedná se o NN

75 000,00

75 000,00

0,00 Položka neodůvodněna

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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krácení celkem PN

171 690,92

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů
- VK doporučuje příjemci, aby zvážil jiný motivační faktor u KA4 MEDIACE než zpoplatnění,
vzhledem k finančním možnostem CS
- VK navrhuje rozepsání položky 1.1.3.2.2.20 pomůcky pro diagnostiku, práce s cílovou skupinou psycholog, terapeut (43 600,00 Kč)
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti vyplývající z činnosti orgánů SPOD dle zák.359/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 768 687,90 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

39

39

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_22/0001611

Žadatel

Spiralis

Název projektu

Rozvíjíme svět kolem nás

Požadovaná podpora (Kč)

8 358 650,- Kč

Body z věcného hodnocení

87,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/3 (6 členů, 3 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:

39

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Položka

Popis

1.1.1.2.02

Lektor pro metodiku, 3
osoby, KA 1

1.1.1.2.03

Lektor pro workshopy
a Dny D, 4 osoby, KA2, KA7

1.1.1.2.04

Lektor pro mapování kompetenci, 2
osoby,KA 3

1.1.1.2.05

Lektor pro podnikání a
zapojení, KA 4, partner

1.1.1.2.06

Lektor pro komunikační
kompetence k zapojení, 2 osoby,
KA 5

1.1.1.2.07

Mentor pro workshopy
a Dny D, 6 osob, KA 2,
KA 7

1.1.1.2.08

Mentor pro projekt, 10
osob, KA 6

1.1.1.2.09

Hodnotitel portfolií, 2
osoby, KA 3

Krácení celkem

Rozpočet

66 720,00

320 256,00

500 400,00

200 160,00

100 080,00

480 384,00

800 640,00

400 320,00

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

33 600,00

Žadatel neodůvodňuje a ani z pracovní náplně
není zřejmé, že se jedná o lekrtora-specialistu.
33 120,00 Krácení na částku 276kč/hod.

161 280,00

Žadatel neodůvodňuje a ani z pracovní náplně
není zřejmé, že se jedná o lekrtora-specialistu.
158 976,00 Krácení na částku 276kč/hod.

252 000,00

Žadatel neodůvodňuje a ani z pracovní náplně
není zřejmé, že se jedná o lekrtora-specialistu.
248 400,00 Krácení na částku 276kč/hod.

100 800,00

Žadatel neodůvodňuje a ani z pracovní náplně
není zřejmé, že se jedná o lekrtora-specialistu.
99 360,00 Krácení na částku 276kč/hod.

50 400,00

Žadatel neodůvodňuje a ani z pracovní náplně
není zřejmé, že se jedná o lekrtora-specialistu.
49 680,00 Krácení na částku 276kč/hod.

241 920,00

Žadatel neodůvodňuje a ani z pracovní náplně
není zřejmé, že se jedná o lekrtora-specialistu.
238 464,00 Krácení na částku 276kč/hod.

403 200,00

Žadatel neodůvodňuje a ani z pracovní náplně
není zřejmé, že se jedná o lekrtora-specialistu.
397 440,00 Krácení na částku 276kč/hod.

201 600,00

Žadatel neodůvodňuje a ani z pracovní náplně
není zřejmé, že se jedná o lekrtora-specialistu.
198 720,00 Krácení na částku 276kč/hod.

1 444 800,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování
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Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 552 650,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

40

40

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000856

Žadatel

Masopust, z.s.

Název projektu

Je mi líp

Požadovaná podpora (Kč)

5 573 875,- Kč

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/3 (6 členů, 3 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Závěr
Vhodný k financování
40

Projekt doporučený k financování

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 512 275,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

41

41

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001110

Žadatel

GreenDot – ústav pro udržitelný rozvoj a vzdělávání, z.ú.

Název projektu

Podpora osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním
vyloučením v Ralsku

Požadovaná podpora (Kč)

1 999 315,25 Kč

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/2 (6 členů, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

2

6

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK navrhuje následující krácení rozpočtu:

41

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Projekt vyřazen z financování vzhledem ke krácení, po němž celková výše dotace nedosahuje
jednoho milionu korun, což je nejnižší limit projektu dle výzvy.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt nedoporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

0,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt nedoporučen k podpoře
z důvodu nedodržení nejnižšího limitu minimální částky projektu

Informace o žádosti
Pořadové číslo

42

Registrační číslo

42

42
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001157

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Žadatel

Evropská kontaktní skupina

Název projektu

Hledejme po-volání

Požadovaná podpora (Kč)

8 011 061,- Kč

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/2 (6 členů, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:

Položka

Popis

1.1.1.1.4

mimořádné
odměny

Rozpočet
80 652,00 Kč

Krácení celkem

Krácení VK
80 652,00

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

0,00 není řádně zdůvodněno

80 652,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 910 246,-Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

43

43

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001327

Žadatel

Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb

Název projektu

DOMA – Diakonie otvírá možnosti azylantům/azylantkám

Požadovaná podpora (Kč)

9 993 287,50 Kč

Body z věcného hodnocení

86,25 bodů

43

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

1.1.3.2.3.1

Tonery

52 500,00

52 500,00

0,00

1.1.3.2.3.2

Papíry

60 000,00

60 000,00

0,00

1.1.3.2.3.3

Kancelářské potřeby

75 000,00

75 000,00

0,00

1.1.3.2.2.0

flash disk

1 800,00

1 800,00

0,00

1.1.3.2.4.01 - 05

nájem kanceláře KKP

750 000,00

0,00

750 000,00

1.1.3.2.1.1

MS Office

14 520,00

0,00

14 520,00

1.1.3.2.2.01

notebook

79 860,00

0,00

79 860,00

1.1.3.2.2.02

mobilní telefon

14 520,00

0,00

14 520,00

1.1.3.2.2.04

multifunkční zařízení
(tiskárna, skener,
kopírka)

29 040,00

0,00

29 040,00

1.1.3.2.2.08

kancelářská židle

9 680,00

0,00

9 680,00

1.1.3.2.2.09

pracovní stůl

26 620,00

0,00

26 620,00

1.1.3.2.2.10

skříň vysoká otevřená

13 552,00

0,00

13 552,00

1.1.3.2.2.11

skříň vysoká s dveřmi

20 328,00

0,00

20 328,00

Odůvodnění
VK krátí položku v celém
rozsahu, spadá do NN
VK krátí položku v celém
rozsahu, spadá do NN
VK krátí položku v celém
rozsahu, spadá do NN
VK krátí položku v celém
rozsahu, jedná se o spotřební
materiál
VK krácení nenavrhuje, KKP s
CS pracuje a tím tedy v jeho
kanceláři budou probíhat
projektové aktivity a práce s
CS
VK položku nekrátí, neboť výše
úvazku KKP v rozpočtu
odpovídá úvazku 0,9, tj.
žadatel v PN nenárokuje
činnosti spadající do NN , které
by odpovídaly 0,1 úvazku
VK položku nekrátí, neboť výše
úvazku KKP v rozpočtu
odpovídá úvazku 0,9, tj.
žadatel v PN nenárokuje
činnosti spadající do NN , které
by odpovídaly 0,1 úvazku
VK položku nekrátí, neboť
výše úvazku KKP v rozpočtu
odpovídá úvazku 0,9, tj.
žadatel v PN nenárokuje
činnosti spadající do NN , které
by odpovídaly 0,1 úvazku
VK položku nekrátí, neboť výše
úvazku KKP v rozpočtu
odpovídá úvazku 0,9, tj.
žadatel v PN nenárokuje
činnosti spadající do NN , které
by odpovídaly 0,1 úvazku
VK položku nekrátí, neboť výše
úvazku KKP v rozpočtu
odpovídá úvazku 0,9, tj.
žadatel v PN nenárokuje
činnosti spadající do NN , které
by odpovídaly 0,1 úvazku
VK položku nekrátí, neboť výše
úvazku KKP v rozpočtu
odpovídá úvazku 0,9, tj.
žadatel v PN nenárokuje
činnosti spadající do NN , které
by odpovídaly 0,1 úvazku
VK krácení nenavrhuje, neboť
výše úvazku KKP v rozpočtu
odpovídá úvazku 0,9, tj.
žadatel v PN nenárokuje
činnosti spadající do NN , které
by odpovídaly 0,1 úvazku
nenavrhuje, hodnotitel č. 2
navrhuje krácení o 10%, neboť
u KKP žadatel uvádí, že 0,1
úvazku spadá do NN, ŘO
nenavrhuje krácení, neboť
výše úvazku KKP v rozpočtu
odpovídá úvazku 0,9, tj.
žadatel v PN nenárokuje
činnosti spadající do NN , které
by odpovídaly 0,1 úvazku
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1.1.3.2.4.06

1.1.4
Krácení celkem

pronájem místností pro
vzdělávání a supervize
dobrovolníků/nic

telefon + internet

19 800,00

19 800,00

0,00

165 000,00

165 000,00
374 100,00

0,00

hodnotitel č. 1 nenavrhuje
krácení, hodnotitel č. 2
nenavrhuje krácení, ŘO
navrhuje krácení, nejedná se o
místo práce s CS, spadá do
NN
hodnotitel č. 1/hodnotitel č.
2/ŘO navrhováno krácení,
spadá do NN

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů / činnosti, které vyplývají z agendy pracovní
rehabilitace a jsou realizovány prostřednictvím Úřadů práce / činnosti vyplývající z činnosti
orgánů SPOD dle zák.359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- VK upozorňuje, že KKP, položka 1.1.1.1.01 – 06 nesmí v činnostech vykazovat aktivity hrazené
z nepřímých nákladů
Závěr
-

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 525 662,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

44

44

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001390

Žadatel

ASOCIACE VZDĚLÁVÁNÍ, o.s.

Název projektu

Lepší budoucnost pro osoby ve věku nad 50 let prostřednictvím
zlepšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce

Požadovaná podpora (Kč)

4 600 875,- Kč

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře bez krácení rozpočtu
- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů

44

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Strana: 52 z 136

- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 600 875,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

45

45

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001474

Žadatel

Kolpingovo dílo České republiky z.s.

Název projektu

Mozaika: zajištění komplexní sítě služeb

Požadovaná podpora (Kč)

4 295 972,50 Kč

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:

Položka
1.1.3.2.2.10
1.1.3.2.2.12
1.1.3.2.2.13
1.1.4.1

Popis
židle do učebny
skříň policová
vysoká s dveřmi
nástěnka
metodická
podpora

Rozpočet

Krácení VK

24 000,00

6 576,00

10 200,00

36,00

2 000,00

2 000,00

136 000,00

136 000,00

1.1.1.1.2

odměny

15 000,00

15 000,00

1.1.1.1.7

odměny

54 000,00

54 000,00

45

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Zůstatek
na
položce
VK

Odůvodnění

VK krátí v souladu
17 424,00 s doporučenou cenou.
VK krátí v souladu
10 164,00 s doporučenou cenou
VK přesouvá do nepřímých
0,00 nákladů.
VK krátí, položka není
0,00 dostatečně zdůvodněna
VK položku krát, vyplácení
0,00 odměn není odůvodněno
VK položku krát, vyplácení
0,00 odměn není odůvodněno

.
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1.1.7.1

stavební úprava
prostor místnosti
pro individuální a
skupinové aktivity

1.1.3.2.2.06

Flipchart

1.1.3.2.2.04

Projekční plátno
elektrické

1.1.3.2.2.15

Stacionární
dataprojektor

334 998,00

334 998,00

4 000,00

1 580,00

13 000,00

9 370,00

29 040,00

Krácení celkem

16 940,00

VK krátí v celé rozsahu, není
dostatečně odůvodněna potřeba
0,00 stavebních úprav.
VK krátí v souladu
2 420,00 s doporučenou cenou
VK krátí, snižuje na
doporučenou cenu proj.plátna
(neelektrické), potřeba el. není
3 630,00 zdůvodněna
VK krátí, snižuje na
doporučenou cenu (kompaktní
12 100,00 přenosný dataprojektor)

576 500,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů / činnosti, které vyplývají z agendy pracovní
rehabilitace a jsou realizovány prostřednictvím Úřadů práce
- VK stanovuje žadateli doplnit do klíčové aktivity popis síťování (síť služeb) a její doplnění ve
vztahu k projektu
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 575 347,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

46

46

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000949

Žadatel

Generace Care z.ú.

Název projektu

Generace - podpora pečujících rodin

Požadovaná podpora (Kč)

1 999 563,- Kč

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

46

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře bez krácení
- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 999 562,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

47

47

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001353

Žadatel

Attavena, o.p.s.

Název projektu

Fénix

Požadovaná podpora (Kč)

6 543 612,50 Kč

Body z věcného hodnocení

85,625

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
- VK stanovuje žadateli doplnit popis metody práce při tvorbě virtuální firmy do klíčové aktivity Trénink
speciálních a pracovních dovedností ve virtuální firmě
- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a činnosti, které vyplývají z agendy pracovní
rehabilitace a jsou realizovány prostřednictvím Úřadů práce
Závěr
Vhodný k financování

47

Projekt doporučený k financování

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 543 612,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

48

48

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_22/0001614

Žadatel

Renarkon, o.p.s.

Název projektu

Podpora sociálního začleňování klientů Renarkon, o.p.s.

Požadovaná podpora (Kč)

4 095 886,25 Kč

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s krácením rozpočtu:
Položka

1.1.1.2.2

1.1.3.2.2.5

Popis

KA 1 Lektor
adaptačního programu
- specialista
KA 1 + KA 2 Digitální
fotoaparát fotodokumentace akcí

Krácení celkem

Rozpočet

Zůstatek na
položce VK

Krácení VK

2 008 272,00

339 528,00

3 025,00

3 025,00

Odůvodnění

Krátit z 556Kč/hod. na 462Kč/hod. Odůvodnění:Žadatel
stanovil nejvyšší možnou hodinovou částku dle tabulky
obvyklých mezd na pozici lektor-specialista. Vzhledem k
náplni práce není zřejmé proč by měl pracovník dosáhnout
1 668 744,00 nejvyšší možné hodinové mzdy.
Vymezit. Není popsáno a odůvodněno v žádosti, navrhuje
0,00 položku vymezit.

342 553,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 667 695,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

48
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

49

49

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_22/0001641

Žadatel

THEIA – krizové centrum, o.p.s.

Název projektu

Zvyšování kompetencí
Jihočeském kraji

Požadovaná podpora (Kč)

2 811 987,50 Kč

Body z věcného hodnocení

85,63

osob

ohrožených

předlužeností

v

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře bez krácení rozpočtu a zároveň za níže uvedených podmínek a
úpravy rozpočtu:
- položky 1.1.1.1.1 a 1.1.1.1.2 rozpracovat do jednotlivých položek, protože se jedná o úvazky více
osob.
- do popisu klíčových aktivit žadatel doplní časovou dotaci na jednotlivé činnosti
- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 811 987,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

50

50

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001004

Žadatel

FOKUS MLADÁ BOLESLAV - Sdružení pro péči o duševně
nemocné

49
50

.
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Název projektu

Práce s rodinami dlouhodobě duševně nemocných

Požadovaná podpora (Kč)

11 848 515,- Kč

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
- VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 221 280 Kč, viz tabulka
Položka
1.1.4.01

1.1.6.1.1

Popis položky
Telefonické a
datové spojení
Odměny
účastníkům
evaluace (DPP)

Původní
částka

Krácení

108 000,00

108 000,00

226 560,00

113 280,00

krácení celkem PN

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

0,00 Jedná se o NN
Krácení na polovinu. Motivační
faktor není efektivní, hodnota
113 280,00 se nejeví jako potřebná.

221 280,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a činnosti, které vyplývají z agendy pracovní
rehabilitace a jsou realizovány prostřednictvím Úřadů práce
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

11 571 915,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

51

51

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001045

Žadatel

Rodinné centrum ROUTA, z.s.

Název projektu

Komunitní centrum ROUTA

Požadovaná podpora (Kč)

8 426 600,- Kč

Body z věcného hodnocení

85

51
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/0 (7 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:

Položka

Popis

1.1.3.2.2.21

lednička

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

6 500,00 Kč

6 500,00

0,00

1.1.4.17

externí
konzultace posouzení www
stránek pro CS KA9

15 000,00 Kč

15 000,00

0,00

1.1.4.18

položka tvorby
webu spadá do
nepřímých
nákladů, navrhuji
vyřazení položky
z rozpočtu

45 000,00 Kč

45 000,00

0,00

1.1.3.2.2.22

koberec kusový
min. 1,5x2 m

2 000,00 Kč

2 000,00

0,00

1.1.1.1.1

gestor

1 080 000,00 Kč

360 000,00

720 000,00

1.1.1.1.5
Krácení
celkem

dorovnání mzdy

10 000,00 Kč

10 000,00

Odůvodnění
VK navrhuje vyřazení
položek z přímých
nákladů vzhledem k
neurčité vazbě na
naplnění cílů KA a
potřebám CS, není
nezbytné pro realizaci
projektu
VK navrhuje vyřazení
položek z přímých
nákladů vzhledem k
neurčité vazbě na
naplnění cílů KA a
potřebám CS, není
nezbytné pro realizaci
projektu
vyřazení položky z
důvodu nejasné
potřebnosti pro využití
v přímých nákladech
projektu-PM - přesun
do NN, spojení s
tvorbou stránek jako
takových
VK navrhuje vyřazení,
je možné udělat v
rámci komunitní práce
VK navrhuje snížení
úvazku z 0,75 na 0,5

0,00 Není relevantní

438 500,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 878 475,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

52

52

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001305

Žadatel

Sdružení Neratov, o.s.

Název projektu

Finanční stabilita, zodpovědné vztahy a život bez závislostí OZP

Požadovaná podpora (Kč)

5 307 280,- Kč

Body z věcného hodnocení

85 bodů

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/0 (7 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

VK krátí úvazek pozice na 0,375 z důvodu
nadhodnocenosti, míra zapojení pozice do
434 160,00 projektu odpovídá úvazku 0,375

1.1.1.1.1

Vedoucí
konzultant

1.1.1.1.2

Konzultant CS
s MP

455 600,00

227 800,00

227 800,00

1.1.1.1.3

Konzultanti CS
s TP

911 200,00

455 600,00

455 600,00

1.1.1.1.4

Psycholog

463 104,00

231 552,00

231 552,00

19 000,00

11 740,00

7 260,00

Multifunkční
zařízení pro
intenzivní
1.1.3.2.2.07 využití

stacionární
1.1.3.2.2.08 dataprojektor

52

868 320,00

28 000,00

434 160,00

15 900,00

Odůvodnění

VK snižuje úvazek pozice na 0,25 z důvodu
nadhodnocenosti, míra zapojení pozice do
projektu odpovídá úvazku 0,25
VK snižuje úvazek pozice na 2x 0,25 z
důvodu nadhodnocenosti, míra zapojení
pozice do projektu odpovídá úvazku 2x0,25,
položku nutno rozepsat dle počtu osob na
pozici do dvou řádků
VK krátí úvazek psychologa na polovinu, tj.
na 0,1, tato výše úvazku je vzhledem k
zapojení psychologa do aktivit projektu
považována za dostačující
VK krátí položku, neboť položka není
dostatečně odůvodněna, v souladu s náplní
projektu postačí multifunkční zařízení pro
standardní využití, jehož cena ovyklá je do 7
260 Kč

VK krátí položku, neboť položka není
dostatečně odůvodněna, v souladu s náplní
projektu postačí kompaktní přenosný
dataprojektor, jehož cena ovyklá je do 12
12 100,00 100 Kč

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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1.1.4

nákup služeb

1 392 000,00

Krácení celkem

0,00

ŘO je navrhováno krácení nákupu kurzů z
důvodu přílišné náročnosti délky kurzů
vzhledem k CS, se kterou žadatel pracuje
(osoby se ZP 8 hod/den, osoby s MP 6
hod/den), ŘO navrhuje krácení nákupu
služeb o 1/2 z důvodu zajištění efektivity a
hospodárnosti této aktivity vzhledem k cíli
projektu. VK se ke krácení nepřipojuje,
1 392 000,00 položka krácena není.

1 376 752,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a činnosti, které vyplývají z agendy pracovní
rehabilitace a jsou realizovány prostřednictvím Úřadů práce
- VK stanovuje vzhledem k individuálním potřebám cílové skupiny (osoby s MP) rozlišit a rozdělit
časovou dotaci u kurzů, workshopů (není vhodné pro tuto cílovou skupinu dělat semináře
v rozsahu 6 až 8 hodin denně)
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 586 340,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

53

53

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001490

Žadatel

POMOC Týn nad Vltavou, z.s.

Název projektu

Šance na zaměstnání na Vltavotýnsku

Požadovaná podpora (Kč)

2 361 565,- Kč

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/0 (7 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

53

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

.
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1.1.1.2.2

Odborný
metodik

360 192,00

180 096,00

1.1.4.2

Agentura
práce

60 000,00

60 000,00

1.1.3.2.2.3

Flipchart

5 400,00

3 600,00

Krácení celkem

VK krátí, dle popisu náplně práce
v příloze žádost č. 1 a v KA se
nebude jednat vždy o přímou práci
s CS, proto snížen úvazek na
180 096,00 max. 0,1
VK krátí, v rámci této výzvy se
nesmí jednat o zprostředkování
zaměstnání, tudíž služby AP nelze
0,00 hradit z přímých nákladů
VK krátí na 1 ks flipchart ze 3ks v
rozpočtu. Potřeba 3 ks není
1 800,00 zdůvodněna.

243 696,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a činnosti, které vyplývají z agendy pracovní
rehabilitace a jsou realizovány prostřednictvím Úřadů práce
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 056 945,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

54

54

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001036

Žadatel

SLEPÍŠI - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum
Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené

Název projektu

(ne)VIDÍME pracovní uplatnění

Požadovaná podpora (Kč)

2 278 333,75 Kč

Body z věcného hodnocení

83,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/0 (7 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:

54

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Položka

1.1.5

Popis
Nepřímé
náklady drobné stavební
úpravy

Rozpočet

40 000,00 Kč

Krácení celkem

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

0,00 nedostatečně zdůvodněno

40 000,00
40 000,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a činnosti, které vyplývají z agendy pracovní
rehabilitace a jsou realizovány prostřednictvím Úřadů práce
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 228 333,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

55

55

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001111

Žadatel

Spolek PORTAVITA

Název projektu

Poradenství v rámci získávání bydlení a prevence a komunitní
práce PORTAVITA

Požadovaná podpora (Kč)

10 188 050,- Kč

Body z věcného hodnocení

83,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/0

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:

Položka

55

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

.

Strana: 63 z 136

1.1.1.1.04

terénní
pracovník CSKA3

2 170 800,00

2 170 800,00

1.1.1.1.05

technický a
terénní
pracovník CS
zajišťující
řádné užívání
bytu-KA3

1 447 200,00

1 447 200,00

1.1.1.1.7

Zákonné
pojištění
zaměstnanců
v HPP

1.1.3.2.3.1

Notebook pro práci
přímo s CS

1.1.4.2

Mobilní
telefon-pro
spojení s CS
KA2,KA3školení krizová
intervence,
specifické
metody pro
práci s
náročným
klientem

1.1.3.2.2.3

72 360,00

104 000,00

16 000,00

Nesmí být uváděny a
čerpány činnosti ze
základních činností
sociálních služeb. VK
doporučuje ke krácení
protože se aktivita jeví jako
aktivita spadající pod
Zák.108/2006 Sb., kterou
0,00 nelze z projektu podpořit
Nesmí být uváděny a
čerpány činnosti ze
základních činností
sociálních služeb. VK
doporučuje ke krácení
protože se aktivita jeví jako
aktivita spadající pod
Zák.108/2006 Sb., kterou
0,00 nelze z projektu podpořit

69 948,00

VK navrhuje krátit položku
v souvislosti s krácením v
2 412,00 RT

91 000,00

VK navrhuje krátit položku
v souvislosti s krácením v
13 000,00 RT

14 000,00

VK navrhuje krátit položku
v souvislosti s krácením v
2 000,00 RT

30 000,00

30 000,00

0,00

1.1.1.1.06

pracovník pro
práci s CS v
oblasti financí

578 880,00

578 880,00

0,00

1.1.1.1.02

koordinátor
sociálního
poradenství

964 800,00

964 800,00

0,00

1.1.4.1

externí lektor

54 000,00

54 000,00

0,00

VK navrhuje krátit položku
v souvislosti s krácením v
RT
Nesmí být uváděny a
čerpány činnosti ze
základních činností
sociálních služeb. VK
doporučuje ke krácení
protože se aktivita jeví jako
aktivita spadající pod
Zák.108/2006 Sb., kterou
nelze z projektu podpořit
Nesmí být uváděny a
čerpány činnosti ze
základních činností
sociálních služeb. VK
doporučuje ke krácení
protože se aktivita jeví jako
aktivita spadající pod
Zák.108/2006 Sb., kterou
nelze z projektu podpořit
Nesmí být uváděny a
čerpány činnosti ze
základních činností
sociálních služeb. VK
doporučuje ke krácení
protože se aktivita jeví jako
aktivita spadající pod
Zák.108/2006 Sb., kterou
nelze z projektu podpořit
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1.1.1.1.03

terénní
pracovník

1.1.3.2.1.1.

Kancelářský
balík

1.1.3.2.3.4.

Fotoaparát

1 447 200,00

1 447 200,00

19 200,00

16 800,00

VK navrhuje krátit položku
v souvislosti s krácením v
2 400,00 RT

3 000,00

VK navrhuje krátit položku
v souvislosti s krácením v
0,00 RT

3 000,00

Krácení celkem

Nesmí být uváděny a
čerpány činnosti ze
základních činností
sociálních služeb. VK
doporučuje ke krácení
protože se aktivita jeví jako
aktivita spadající pod
Zák.108/2006 Sb., kterou
0,00 nelze z projektu podpořit

6 887 628,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 578 515,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

56

56

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001426

Žadatel

CHRISTIANIA, o.p.s.

Název projektu

Podpora neformální péče v Moravskoslezském kraji

Požadovaná podpora (Kč)

1 997 562,50 Kč

Body z věcného hodnocení

83,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/0 (7 členů, 0 náhradníků)

56

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 761 312,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

57

57

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_22/0001588

Žadatel

Farní charita Beroun

Název projektu

Farní charita Beroun pomáhá neformálním pečovatelům

Požadovaná podpora (Kč)

2 706 722,50 Kč

Body z věcného hodnocení

83,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/0

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

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

57

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Položka

Popis

Rozpočet

Zůstatek na
položce VK

Krácení VK

Odůvodnění

Není dostatečně zdůvodněna výše nájmu. Nadhodnocená
12 000,00 položka Částku krátit na 2000,- Kč/4 hodiny.

1.1.4.02

Prezentační akce - nájem prostor

18 000,00

6 000,00

1.1.4.07

Tisk informačního manuálu

15 000,00

7 500,00

1.1.4.08

Roll-up pro CS

3 000,00

3 000,00

Vymezit. Není zřejmá nezbytnost tohoto nákladu v rámci
0,00 KA4.

1.1.4.10

Nájem prostor pro vzdělávání CS

54 000,00

18 000,00

Není dostatečně zdůvodněna výše nájmu. Nadhodnocená
36 000,00 položka Částku krátit na 2000,- Kč/4 hodiny.

Krácení celkem

Žadatel odhaduje CS na cca 500 osob v popisu cílové
7 500,00 skupiny a předpokládá tisk 1000 ks.Krátit na 500 ks.

34 500,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 663 597,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

58

58

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000801

Žadatel

Město Králíky

Název projektu

Sociální začleňování v regionu obce s rozšířenou působností
Králíky

Požadovaná podpora (Kč)

3 108 000,- Kč

Body z věcného hodnocení

83,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

58

Ne

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/0 (7 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na položce
VK

1.1.4.2

Popis
Aplikace
Moodle

30 000,00 Kč

30 000,00

0,00

1.1.7.

Křížové
financování

19 200,00 Kč

19 200,00

0,00

1.1.7.4.

Skříň

18 000,00 Kč

2 754,00

15 246,00

1.1.4.1

Sociálně
aktivizační
služby

302 400,00

302 400,00

0,00

Krácení celkem

Odůvodnění
nedostatečně
zdůvodněno
Přesunout do NN
(položky 1.1.7.1 až
1.1.7.3)
překročena maximální
cena za jednotku a
přesunout do kapitoly
1.1.3
nesmí dojít k nákupu
služeb, které zahrnuje
zák. 108/2006 o soc.
službách

354 354,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, činnosti, které vyplývají z agendy pracovní
rehabilitace a jsou realizovány prostřednictvím Úřadů práce a činnosti vyplývající z činnosti orgánů
SPOD dle zák.359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 665 057,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

59

59

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000890

Žadatel

bfz o.p.s.

Název projektu

Absence rodiny není překážkou kvalitního života

Požadovaná podpora (Kč)

5 768 762,- Kč

59

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Body z věcného hodnocení

83,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/0 (7 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

1.1.1.1.05

Popis

Evaluátor

Rozpočet

73 440,00

Krácení ŘO

Krácení VK

73 400,00

Odůvodnění

73 400,00

VK navrhuje položku vykrátit celou
vzhledem k nedostatečnému přínosu k
40,00 projektu
VK Zapojení mentora po celou dobu práce
osob z cílových skupin na tréninkovém místě
snižuje možnost rozvoje samostatnosti těchto
osob, dostačující je soustavné zapojení
mentora na začátku a poté již jen nárazově,
26 863,65 celkově v rozsahu poloviny původního úvazku

1.1.6.4.01

Mzdový příspěvek mentora

53 727,30

26 863,65

26 863,65

1.1.6.5.1

Závěrečná konference

20 000,00

20 000,00

20 000,00

120 263,65

120 263,65

Krácení celkem

Zůstatek na
položce VK

0,00 VK Jedná se o nepřímý náklad

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a činnosti, které vyplývají z agendy pracovní
rehabilitace a jsou realizovány prostřednictvím Úřadů práce
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 618 432,06 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

60

60

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000961

Žadatel

Český západ, o.p.s.

Název projektu

Pryč ze začarovaného kruhu sociálního vyloučení

60

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Požadovaná podpora (Kč)

5 622 250,- Kč

Body z věcného hodnocení

83,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/0 (7 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

1.1.4.3

Popis
Vzdělávání
pracovníků projektu
(5000Kč/1pracovník/
1rok)x4pracovníci x
3 roky

1.1.1.1.1

Koordinátor služeb
klientům

1.1.1.1.3

1.1.1.1.4

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

60 000,00

60 000,00

1 206 000,00

603 000,00

Zdravotně - sociální
pracovník

956 760,00

478 380,00

Asistent/mentor

820 080,00

410 040,00

9 680,00

3 630,00

26 620,00

9 982,50

0,00 jedná se o NN
kráceno s ohledem
na počet klientů,
popis pracovní
pozice a popis
realizace KA ,
kráceno na 0,5, ŘO
603 000,00 stejně
kráceno s ohledem
na počet klientů,
popis pracovní
pozice a popis
realizace KA,
kráceno na 0,5, ŘO
478 380,00 stejně
kráceno s ohledem
na počet klientů,
popis pracovní
pozice a popis
realizace KA,
kráceno na 0,5, ŘO
410 040,00 stejně
kráceno alikvotně
celkovému úvazku
členů realizačního
týmu (2,5), ŘO
6 050,00 stejně
kráceno alikvotně
celkovému úvazku
členů realizačního
týmu (2,5) ŘO
(polovina PC,
16 637,50 polovina NTB)

9 982,50

kráceno alikvotně
celkovému úvazku
členů realizačního
16 637,50 týmu (2,5)

Mobilní telefony pro
1.1.3.2.2.1 členy týmu

Stolní počítače pro
1.1.3.2.2.3 členy týmu
Notebooky pro členy
týmu (dluhový
pracovník,
soc.zdrav.
1.1.3.2.2.2 pracovník)
Krácení celkem

26 620,00

1 575 015,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
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- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 653 481,26 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

61

61

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000852

Žadatel

VOLONTÉ CZECH, o.p.s.

Název projektu

Světlá Šance

Požadovaná podpora (Kč)

6 726 191,25 Kč

Body z věcného hodnocení

82,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/0 (7 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

Popis
Interní poradce
specialista (více
1.1.1.3.01 odborníků)
KA 1, SW kancelářský balík pro
1.1.3.2.1.1 RT
KA 1, SW kancelářský balík pro
1.1.3.2.1.3 CS

Rozpočet

Krácení
VK

Zůstatek na
položce VK

2 294 250,00

0,00

2 294 250,00

6 292,00

3 872,00

2 420,00

50 336,00

30 976,00

19 360,00

1.1.3.2.1.5 KA 1, Switch, pro CS

3 700,00

1 850,00

1 850,00

KA 1, brašna na NT,
1.1.3.2.1.8 pro CS

8 000,00

4 000,00

4 000,00

Krácení celkem
61

Odůvodnění
VK požaduje
specifikovat počet osob
na DPP na pozici
vymezení části položky z
důvodu dodržení limitů
obvyklých cen
vymezení části položky z
důvodu dodržení limitů
obvyklých cen
vymezení poloviny
položky z důvodu
dodržení limitů
obvyklých cen
vymezení 1/2položky z
důvodu dodržení limitů
obvyklých cen

40 698,00

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK doporučuje projekt k podpoře za dodržení podmínek vyplývajících z partnerství bez finančního
příspěvku (související vyjasnění a úprava názvu položky 1.1.1.3.03)
- VK stanovuje žadateli specifikovat počet osob na DPP na pozici interní poradce specialista
- VK stanovuje, že v rámci pracovní náplně pozic realizačního týmu financovaných z přímých
nákladů nelze hradit činnosti odpovídající svým charakterem nepřímým nákladům
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a činnosti, které vyplývají z agendy pracovní
rehabilitace a jsou realizovány prostřednictvím Úřadů práce
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 675 318,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

62

62

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001072

Žadatel

Meridiem o.p.s.

Název projektu

Vzdělávání neformálních pečovatelů pečujících o osoby
s Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobou

Požadovaná podpora (Kč)

8 498 127,75 Kč

Body z věcného hodnocení

82,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/0 (7 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami :
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění
Kráceno na půl úvazku ( nadhodnocení realizačního

1.1.1.1.1.1.

odborný Garant

716 524,80

358 262,00

358 262,80 týmu vzhledem k popisu pracovní náplně)

1.1.1.1.1.2

aistent odborného Garanta

638 400,00

321 568,50

316 831,50 týmu vzhledem k popisu pracovní náplně)/

Kráceno na půl úvazku ( nadhodnocení realizačního

1.1.4.4

Vytvoření mobilní aplikace

Krácení celkem

62

252 000,00

252 000,00

Nejedná se o nezbytný náklad potřebný k realizaci
projektu a pro naplnění stanovených cílů. Náklad není
0,00 dostatečně odůvodněn v KA

931 830,50

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 333 339,63 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

63

63

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001205

Žadatel

Město Varnsdorf

Název projektu

Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu

Požadovaná podpora (Kč)

6 664 150,- Kč

Body z věcného hodnocení

82,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (7 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Krácení není navrhováno.
- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 664 150,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti

63

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Pořadové číslo

64

64

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001227

Žadatel

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Název projektu

Tvorba podpůrné sítě pro osoby opouštějící pobytové sociální
služby

Požadovaná podpora (Kč)

5 353 490,- Kč

Body z věcného hodnocení

82,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

1.1.1.1.1

Vedoucí
sociální
pracovník

1.1.1.1.2

Sociální
pracovník

868 320,00

173 664,00

694 656,00

1.1.1.1.3

Sociální
pracovník

868 320,00

173 664,00

694 656,00

1.1.1.1.4

Sociální
pracovník

868 320,00

173 664,00

694 656,00

1.1.1.3.1

Odborný
konzultant

124 200,00

124 200,00

0,00

1.1.3.2.1.1

MS-Office

9 680,00

1 936,00

7 744,00

1.1.3.2.1.2

Antivir

5 200,00

1 040,00

1.1.3.2.2.0.1

Notebook

60 000,00

17 408,00

1 133 640,00

226 728,00

Odůvodnění

VK krátí na 0,8 úvazku,
nejedná se vždy o práci s
906 912,00 CS (o 0,1 v KA 1 a 3
VK krátí na 0,8 úvazku,
nejedná se vždy o práci s
CS (o 0,1 v KA 1 a 3
VK krátí na 0,8 úvazku,
nejedná se vždy o práci s
CS (o 0,1 v KA 1 a 3
VK krátí na 0,8 úvazku,
nejedná se vždy o práci s
CS (o 0,1 v KA 1 a 3
VK krátí, resp. přesouvá do
nepřímých nákladů, z popisu
vyplývá, že se nejedná o
práci s CS
VK krátí v souladu s výší
úvazků.

VK krátí v souladu s výší
4 160,00 úvazků..
VK krátí v souladu s výší
úvazků. a podle doporučené
42 592,00 ceny

9 680,00

1 936,00

1.1.3.2.2.4

Židle
kancelářská
Stůl pracovní
kancelářský

26 620,00

5 324,00

VK krátí v souladu s výší
7 744,00 úvazků..
VK krátí v souladu s výší
21 296,00 úvazků.

1.1.3.2.2.5

Skříň policová
nízká s
dveřmi

13 552,00

2 710,00

VK krátí v souladu s výší
10 842,00 úvazků.

1.1.3.2.2.3

64

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Krácení celkem

902 274,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 225 647,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

65

65

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_22/0001577

Žadatel

Mezi proudy, o.p.s.

Název projektu

Sociální bydlení Mezi proudy

Požadovaná podpora (Kč)

4 583 137,50 Kč

Body z věcného hodnocení

81,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/0 (7 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:

65

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 517 990,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

66

66

66

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_22/0001248

Žadatel

Dům romské kultury, o.p.s.

Název projektu

Komplexní motivační program

Požadovaná podpora (Kč)

14 372 568,- Kč

Body z věcného hodnocení

81,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/0 (7 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

1.1.1.1.1

Odborný asistent
pro praxi

1 122 000,00

442 000,00

680 000,00

1.1.3.2.2.01

Osobní automobil

300 000,00

300 000,00

0,00

1.1.3.2.2.06

Multifunkční
zařízení pro
standardní využití

7 200,00

7 200,00

0,00

1.1.6.1.1

Správce objektů - 8
osob/projekt

536 000,00

214 400,00

321 600,00

1.1.6.1.2

Vedoucí dětských
kolektivů - 6
osob/projekt

402 000,00

160 800,00

241 200,00

Odůvodnění
vymezení části položky v
souvislosti s krácením
tréninkových míst z 5 na
3 měsíce/1 osoba
tréninkového
zaměstnávání vzhledem
k efektům a výsledkům
dané aktivity (krácení
z 33 měsíců na 20
měsíců)
vymezení celé položky z
důvodu neadekvátního
zdůvodnění a
kontraproduktivního
přínosu pro CS
vymezení celé položky
vzhledem k vymezeným
aktivitám a nezdůvodnění
2ks zařízení
vymezení části položky v
souvislosti s krácením
tréninkových míst z 5 na
3 měsíce/1 osoba
tréninkového
zaměstnávání vzhledem
k efektům a výsledkům
dané aktivity
vymezení části položky v
souvislosti s krácením
tréninkových míst z 5 na
3 měsíce/1 osoba
tréninkového
zaměstnávání vzhledem
k efektům a výsledkům
dané aktivity
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vymezení části položky v
souvislosti s krácením
tréninkových míst z 5 na
3 měsíce/1 osoba
tréninkového
zaměstnávání vzhledem
k efektům a výsledkům
321 600,00 dané aktivity

1.1.6.1.3

Dělník - stavební
činnost .8osob/projekt

1.1.6.1.4

Asistent/ka v
komunitním centru

402 000,00

402 000,00

0,00

1.1.1.1.2

Lektor komunitního
centra

1 206 000,00

1 206 000,00

0,00

1.1.1.2.1

Metodik projektu

1 921 440,00

1 451 520,00

469 920,00

1.1.3.2.3.1

Výtvarný a
sportovní materiál

20 000,00

20 000,00

0,00

536 000,00

214 400,00

1.1.3.2.2.2

Notebook

53 200,00

26 600,00

26 600,00

1.1.3.2.2.5

Kancelářský balík

21 600,00

9 600,00

12 000,00

1.1.1.2.10

Lektor kulturních a
volnočasových
programů

36 000,00

36 000,00

0,00

1.1.1.2.03

Asistent - poradce

1 002 400,00

28 000,00

974 400,00

1.1.1.2.11

Lektor praktických
ochutnávek

1.1.3.2.3.3

351 000,00

351 000,00

0,00

Suroviny a materiál
pro oborové kroužky

25 000,00

25 000,00

0,00

1.1.3.2.2.03

PC sestavy

66 500,00

26 600,00

39 900,00

1.1.1.2.04

Pracovní poradce

641 340,00

635 040,00

6 300,00

Krácení celkem

vymezení celé položky z
důvodu vymezení KA 10
Komunitní centrum
vymezení celé položky z
důvodu vyjmutí KA 10
Komunitní centrum
vymezení části položky
(3024h + 3024dle
kalkulace KA) z důvodu
vyjmutí KA 10 Komunitní
centrum a KA 5
Zprostředkování
kvalifikace, praxe a
zaměstnání
vymezení celé položky z
důvodu vyjmutí
souvztažné aktivity
vymezení části položky z
důvodu vyjmutí
souvztažné aktivity
vymezení části položky
(4ks) z důvodu vyjmutí
části klíčových aktivit
vymezení celé položky z
důvodu vyjmutí KA 12
Kulturní a volnočasové
programy
vymezení části položky
(144h dle kalkulace KA) z
důvodu vyjmutí KA 12
Kulturní a volnočasové
programy
vymezení celé položky z
důvodu vyjmutí
souvztažné aktivity
vymezení celé položky z
důvodu vyjmutí
souvztažné aktivity
vymezení části položky
(2ks) z důvodu vyjmutí
části klíčových aktivit
vymezení části položky
(3024h dle kalkulace KA)
z důvodu vyjmutí KA 5
Zprostředkování
kvalifikace, praxe a
zaměstnání

5 556 160,00

- VK doporučuje projekt k podpoře za splnění podmínky, že budou vyjmuty klíčové aktivity KA 05
Zprostředkování kvalifikace, praxe a zaměstnání (nelze podporovat v rámci výzvy), KA 10 Komunitní
centrum (nesplňuje základní požadavek komunitní práce - absence sociálního pracovníka), KA 12
Kulturní a volnočasové programy (nesoulad s aktivitami výzvy) a KA 14 Praktické ochutnávky
(neefektivní a neúčelná podpora CS).

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
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indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a činnosti, které vyplývají z agendy pracovní
rehabilitace a jsou realizovány prostřednictvím Úřadů práce
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

8 026 225,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

67

67

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001341

Žadatel

Občanské sdružení Salet

Název projektu

Atelier ART – kreativní komunitní práce na Jesenicku

Požadovaná podpora (Kč)

7 670 350,- Kč

Body z věcného hodnocení

80, 63 bodů

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/0 (7 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

1.1.3.2.1.1

67

Popis

kancelářský balík

Rozpočet

Krácení VK

12 000,00

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

9 580,00

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

VK krátí 1ks
kancelářského balíku,
neboť je k využití pro
projektového manažera,
pozice hrazené z NN,
krácena je také
jednotková cena pro
2.kus kancelářského
balíku na cenu obvyklou
2 420,00 pro neziskový sektor

.
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1.1.3.2.2.2

notebook

13 000,00

sekačka trávy

1.1.3.2.2.5

10 000,00

výmalba dílen a
učebny

1.1.5.1

12 000,00

výměna linolea

1.1.5.2

18 000,00

13 000,00

VK krátí položku v celém
rozsahu, neboť je určena
pro pozici hrazenou z
0,00 NN

10 000,00

VK krátí v celém
rozsahu, nesouvisí
0,00 s realizací projektu

12 000,00

VK krátí položku v celém
rozsahu, neboť oprava
spadá dle pravidel OPZ
0,00 do NN

18 000,00

VK krátí položku v celém
rozsahu, neboť oprava
spadá dle pravidel OPZ
0,00 do NN

1.1.5.3

oprava vodoinstalace

10 000,00

10 000,00

1.1.6.2.01

Příspěvek na jízdné

60 000,00

20 000,00

Krácení celkem

VK krátí položku v celém
rozsahu, neboť oprava
spadá dle pravidel OPZ
0,00 do NN
VK krátí položku o 1/3
neboť toto jízdné je
vztaženo k aktivitě
Spolupracující
organizace, která
neobsahuje práci s CS
(vytváření platformy není
40 000,00 práce s CS)

92 580,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a činnosti, které vyplývají z agendy pracovní
rehabilitace a jsou realizovány prostřednictvím Úřadů práce, tj. v souvislosti s projektem a jeho CS se
nemůže jednat o plány pracovní rehabilitace (může jít pouze o plán aktivit a činností klienta)
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 554 625,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

68

68

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001007

Žadatel

ENVERO, z.s.

Název projektu

Vznik a pilotní program aktivizačního střediska pro osoby
ohrožené na trhu práce v suburbánních oblastech Středočeského
kraje

68

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Požadovaná podpora (Kč)

1 999 040,- Kč

Body z věcného hodnocení

80

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/0 (7 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 999 040,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

69

69

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001133

Žadatel

bfz o.p.s.

Název projektu

Krok správným směrem

Požadovaná podpora (Kč)

4 009 320,- Kč

Body z věcného hodnocení

80

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/0 (7 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:

69

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 000 570,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

70

70

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000947

Žadatel

bfz o.p.s.

Název projektu

Komplexní pomoc na trhu práce pro osoby se zdravotním
postižením

Požadovaná podpora (Kč)

13 738 256,- Kč

Body z věcného hodnocení

79,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/0 (7 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a činnosti, které vyplývají z agendy pracovní
rehabilitace a jsou realizovány prostřednictvím Úřadů práce

70

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

11 882 650,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

71

71

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001047

Žadatel

Alfa Human Service, z.s.

Název projektu

Komplexní péče o pečující rodiče s dětmi se ZP

Požadovaná podpora (Kč)

12 761 784,- Kč

Body z věcného hodnocení

79,83

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

71

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

Rozpočet

Popis

Zůstatek na
položce VK

Krácení VK

Odůvodnění

1.1.1.1.1

Psychoterapeut

1 755 000,00

234 000,00

1 521 000,00 VK navrhuje krátit úvazek na 0,65

1.1.1.1.5

Klíčový pracovník

1 584 000,00

396 000,00

1 188 000,00 VK navrhuje krátit úvazek na 0,6

1.1.1.1.6

Výchovný pracovník

732 600,00

69 300,00

663 300,00 VK navrhuje krátit úvazek na 0,5

1.1.4.01

Odborníci na psaní článků

100 800,00

100 800,00

1.1.6.2.1

Ubytování účast. pobytu pro
neform. pečovatele

810 000,00

324 000,00

1.1.3.2.2.2

pomůcky na pobyt pro neform. Peč.

45 000,00

0,00

45 000,00 rozepsat do rozpočtu

1.1.3.2.2.3

pomůcky na aktivizační pobyt

18 000,00

0,00

18 000,00 rozepsat do rozpočtu

1.1.3.2.2.4

pomůcky na nácviky

12 000,00

0,00

12 000,00 rozepsat do rozpočtu

Krácení celkem

0,00 Není prokázáno, že nejde o publicitu, NN
Snížení ubytování účastníků pobytu pro
neformální pečovatele (KA2) o ubytování 10 dětí
486 000,00 nejsou výzvou podporovány

1 124 100,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

11 888 400,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

72

72

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000749

Žadatel

TREMEDIAS, spolek

Název projektu

Dobrovolnické a komunitní centrum na Vysočině

Požadovaná podpora (Kč)

4 229 500,- Kč

Body z věcného hodnocení

78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

72

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 723 760,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

73

73

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000834

Žadatel

Magdaléna, o.p.s.

Název projektu

Podpora „zdravého“ pracovního a osobního života

Požadovaná podpora (Kč)

10 913 753,75 Kč

Body z věcného hodnocení

78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

Popis

1.1.1.1.4

Vedoucí provozu
zahrady

1.1.1.1.5

Vedoucí provozu
truhlářské dílny

Zařízení interiéru
tréninkového bytu
1.1.3.2.2.1.1 - obývací křeslo
Příspěvek na
celodenní stravné
klientům 1 akce 1.1.6.2.2
průměr 2,5 dne
Krácení celkem

Rozpočet

1 403 344,80

1 403 344,80

11 000,00

117 000,00

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

vymezení části položky do
výše limitu z důvodu dodržení
42 976,80 1 360 368,00 limitu obvyklých mezd
vymezení části položky do
výše limitu z důvodu dodržení
42 976,80 1 360 368,00 limitu obvyklých mezd
vymezení části položky z
důvodu dodržení cen
obvyklých (limit na pohovku je
2 000,00
9 000,00 4500 Kč)

117 000,00

vymezení celé položky z
důvodu zařazení do
0,00 nepřímých nákladů

204 953,60

- VK požaduje splnění podmínky ve smyslu úpravy terminologie klíčové aktivity č. 5 tak, aby
adekvátní terminologií pojmenovávala popsaný obsah této KA (jedná se dle popisu o poradenství
nikoliv o zprostředkování zaměstnání); v tomto smyslu je třeba také upravit název pozice1.1.1.1.6..
- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů / činnosti, které vyplývají z agendy pracovní
rehabilitace a jsou realizovány prostřednictvím Úřadů práce
Závěr
Vhodný k financování

73

Projekt zařazen do zásobníku

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

10 657 561,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

74

74

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000980

Žadatel

Oblastní charita Uherské Hradiště

Název projektu

S Labyrintem z labyrintu

Požadovaná podpora (Kč)

5 652 305,- Kč

Body z věcného hodnocení

78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami :

74

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Položka

Popis

1.1.1.1.01

Odborný garant/-ka - podpůrné
skupiny, výjezdní setkání

1.1.1.1.02

Odborný garant/-ka destigmatizační kampaň

1.1.1.1.04

Interní lektor/-ka (specialista)

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

72 360,00

vzhledem k KA nadhodnoceno sníženo o
217 080,00 13.400 na celý úvazek,

385 920,00

96 480,00

vzhledem k KA nadhodnoceno sníženo o
13.400 na celý úvazek H2 vzhledem ke KA
289 440,00 navrhuje položku krátit,

868 320,00

159 192,00

vzhledem k KA nadhodnoceno sníženo o
709 128,00 36.314 na celý úvazek,
položka nadhodnocena vzhledem k počtu
72 000,00 kursů,

289 440,00

96 000,00

24 000,00

1.1.1.1.12

Honorář pro přednášející osoby destigmatizační kampaň (cena vč.
DPH)
Ostatní mzdové náklady (zákonné
pojištění, dovolená, odměny
výjezdní setkání)

120 000,00

120 000,00

0,00 vzhledem navrhuje položku krátit,

1.1.1.1.10

Odborný asistent/-ka 2 destigmatizační kampaň

289 440,00

289 440,00

0,00 vzhledem ke KA navrhuje položku krátit

1.1.1.1.11

Odborný asistent/-ka 3 destigmatizační kampaň

289 440,00

289 440,00

0,00 vzhledem ke KA navrhuje položku krátit

1.1.3.2.2.01

Notebook včetně OS pro realizační
tým (cena vč. DPH)

23 400,00

7 800,00

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík SW pro
realizační tým (cena vč. DPH)

4 320,00

1 440,00

1.1.3.2.2.02

Notebook včetně OS pro CS (cena
vč. DPH)

39 000,00

25 690,00

1.1.3.2.1.2

Kancelářský balík SW pro CS
(cena vč. DPH)

7 200,00

4 800,00

1.1.4.11

Krácení celkem

15 600,00 snižuje na 1 NTB vzhledem k KA,

2 880,00 kráceno vzhledem k úvazku

13 310,00 vzhledem k KA ponechat 1NTB

2 400,00 viz bod krácení NTB pro CS

1 090 642,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 289 002,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

75

75

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001034

Žadatel

For Family.cz z.s.

Název projektu

Rozjezd pro život

Požadovaná podpora (Kč)

1 990 657,50 Kč

Body z věcného hodnocení

78,75

Shrnutí projednání žádosti
75

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.

Strana: 88 z 136

Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

1

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
Položka
1.1.3.2.2.5

Popis

Rozpočet

Flipchart

Krácení

7 260,00

Zůstatek na
položce

snížit počet kusů na 1 - vzhledem k počtu
2 420,00 akcí

4 840,00

Krácení celkem

Odůvodnění

4 840,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- VK doporučuje zvážit podporu řidičského průkazu i na jiný druh vozidla než je osobní automobil
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 984 607,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

76

76

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001217

Žadatel

Svazek obcí v regionu Krušných hor

Název projektu

Společně to dokážeme

Požadovaná podpora (Kč)

3 570 310,- Kč

Body z věcného hodnocení

78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

76

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:

Položka

Rozpočet

Popis

Odborný garant
spolupráce se
1.1.1.2.3
zaměstnavateli
Kancelářský
balík pro
notebook
komunitního
1.1.3.2.1.1 pracovníka
Kancelářský
balík pro
notebook pro
CS - vybarvení
komunitních
1.1.3.2.1.2 center

180 000,00

Krácení VK

Odůvodnění

180 000,00

VK krátí, resp. přesouvá do nepřímých
nákladů, podle popisu se nejedná o
0,00 práci s CS

7 744,00

VK krátí 2 ks SW na cenu obvyklou pro
SW pro neziskový sektor. Potřeba
4 840,00 dražšího SW není zdůvodněna

7 744,00

VK krátí 2 ks SW na cenu obvyklou pro
SW pro neziskový sektor. Potřeba
4 840,00 dražšího SW není zdůvodněna

12 584,00

12 584,00

Krácení celkem

Zůstatek
na
položce
VK

195 488,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a činnosti, které vyplývají z agendy pracovní
rehabilitace a jsou realizovány prostřednictvím Úřadů práce
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 325 950,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

77

77

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000912

Žadatel

HoSt - Home-Start Česká republika

Název projektu

Preventivní profesionální a dobrovolnická práce s rodiči v
rodinách ohrožených sociálním vyloučením a sociální patologií

Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení

4 204 702,50 Kč
78,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

77

Ne

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Počet přítomných členů / náhradníků členů
Výsledek hlasování

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

1

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

1.1.1.2.2

1.1.1.2.3

Popis
odborný
asistent pro
práci s cílovou
skupinou a
dobrovolníky
manažer
kvality/evaluáto
r

Multifunkční
zařízení
pro běžné
1.1.3.2.2. standardní
0
využití
odborná
1.1.3.2.2. literatura pro
1
práci s CS

1.1.4.01

supervizor
dobrovolníků

1.1.4.02

dvoudenní
workshop pro
dobrovolníky

Rozpočet

Krácení

360 192,00

180 096,00

305 520,00

152 760,00

Zůstatek
na položce

Odůvodnění

Krátit z úvazku 0,4 na 0,2. Důvod - z
PN lze hradit pouze práci s cílovou
180 096,00 skupinou (nikoliv s dobrovolníky)
Krátit z úvazku 0,2 na 0,1. Důvod - z
PN lze hradit pouze práci s cílovou
152 760,00 skupinou (nikoliv s dobrovolníky)

21 780,00

14 520,00

Krátit na jedno zařízení - Důvod - není
třeba zařízení pro každou aktivitu
7 260,00 zvlášť

15 000,00

10 000,00

Krátit o 2/3. Důvod - nákup literatury
5 000,00 není odůvodněn

57 600,00

201 000,00

Krácení celkem

57 600,00

Krátit celou položku. Důvod - z PN lze
hradit pouze práci s cílovou skupinou
0,00 (nikoliv s dobrovolníky)

201 000,00

Krátit celou položku. Důvod - z PN lze
hradit pouze práci s cílovou skupinou
0,00 (nikoliv s dobrovolníky)

615 976,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb a činnosti vyplývající z činnosti orgánů SPOD dle zák.359/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

3 434 732,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené
výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen
k podpoře s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

78

78

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001003

Žadatel

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.

78

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Název projektu

Čas změny

Požadovaná podpora (Kč)

7 159 270,- Kč

Body z věcného hodnocení

78,125

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
- VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 409 356 Kč, viz tabulka
Položka

Popis položky

Původní
částka

Krácení

1.1.1.1.3

Expert rozvoje,
vzdělávání a
koučinku

1 350 720,00

405 216,00

1.1.3.2.2.01

Notebooky pro
realizační tým

52 000,00

3 900,00

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík SW pro notebooky

3 200,00

240,00

krácení celkem PN

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Není odůvodněné zapojení této
pozice na plný úvazek, snížit na
945 504,00 0,7 úvazku.
V souvislosti s krácením
pracovní pozice Expert rozvoje,
48 100,00 vzdělávání a koučinku.
V souvislosti s krácením
pracovní pozice Expert rozvoje,
2 960,00 vzdělávání a koučinku.

409 356,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů (opravit chybně vyplněnou
hodnotu indikátoru 67001 Kapacita podpořených služeb)
- VK navrhuje u KA4 rozepsat více aktivitu zaměstnávání. Žadatel musí rozepsat jednotlivé činnosti pracovní dobu, místo, o jakou práci se jedná, atd.
- U pracovní pozice Koordinátor (odborný pracovník), VK dává podmínku: ve fázi realizace projektu
nebude možné podpořit způsobilé výdaje vztahující se k NN.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 647 575,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

79

79

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/000853

Žadatel

Město Náchod

Název projektu

Terénní práce v Náchodě – podpora osob sociálně vyloučených či

79

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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sociálním vyloučením ohrožených
Požadovaná podpora (Kč)

2 718 637,50 Kč

Body z věcného hodnocení

77,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 718 637,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

80

80

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000978

Žadatel

Zahrada 2000 o. s.

Název projektu

Dobří sousedé II.

Požadovaná podpora (Kč)

12 340 600,- Kč

Body z věcného hodnocení

77,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

80

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

11 294 466,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

81

81

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001301

Žadatel

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.

Název projektu

Krok za krokem ke změně

Požadovaná podpora (Kč)

3 693 850,- Kč

Body z věcného hodnocení

77,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

1.1.3.2.2.2.

Rozpočet Krácení VK

Popis

Multifunkční zařízení pro
intenzivní využití - Třinec

19 000,00

Krácení celkem

Odůvodnění
krácení z důvodu neodůvodněnosti
zařízení pro intenzívní využití vzhledem
k aktivitám - kráceno na obvyklou cenu
pro multifunkční zařízení pro standardní
11 740,00 využití
11 740,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a činnosti, které vyplývají z agendy pracovní
rehabilitace a jsou realizovány prostřednictvím Úřadů práce
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 679 175,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

82

82

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001494

Žadatel

WHITE LIGHT I.

81
82

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Název projektu

JOB klub pro klienty terapeutické komunity WHITE LIGHT I
4 527 250,- Kč

Požadovaná podpora (Kč)
Body z věcného hodnocení

77,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

2

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

1.1.1.1.1

Popis
vedoucí
projektu
0,2

1.1.3.2.1.1

software
MS Office

1.1.5.1

dílna

1.1.5.2.

obytný
dům

1.1.3.1.2.1

Rozpočet

Krácení

Zůstatek na
položce ŘO

Odůvodnění

434 160,00

434 160,00

Krácení celé položky. Důvody 0,00 činnosti spadají do NN

18 000,00

10 740,00

Krátit z důvodu nadhodnocené
7 260,00 položky.
Krátit celou položku. Důvod úpravy nejsou v projektu popsány a
0,00 zdůvodněny

40 000,00

40 000,00

120 000,00

120 000,00

zahradní
traktor

51 900,00

51 900,00

0,00 dtto
Krátit celou položku. Důvod náklady nejsou v projektu popsány
0,00 a zdůvodněny

1.1.3.2.2.0

skleník

12 300,00

12 300,00

0,00 dtto

1.1.3.2.2.11

pračka
přívěs k
traktoru
štípačka na
dřevo
dílenský
stůl
ruční
tkalcovský
stav
spotřební
materiál
benzínová
pila

11 990,00

11 990,00

0,00 dtto

9 900,00

9 900,00

0,00 dtto

14 950,00

14 950,00

0,00 dtto

15 000,00

15 000,00

0,00 dtto

9 200,00

4 600,00

4 600,00 dtto

168 000,00

168 000,00

0,00 dtto

25 980,00

12 990,00

12 990,00 dtto

1.1.3.2.2.13
1.1.3.2.2.15
1.1.3.2.2.20

1.1.3.2.2.22
1.1.3.2.3
1.1.3.2.2.12

Krácení celkem

906 530,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a činnosti, které vyplývají z agendy pracovní
rehabilitace a jsou realizovány prostřednictvím Úřadů práce.
Závěr
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Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 394 087,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

83

83

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000957

Žadatel

Česká andragogická společnost, z. s.

Název projektu

Šance pro dlužníky

Požadovaná podpora (Kč)

3 277 413,- Kč

Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

1

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:

83

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 884 313,13 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

84

84

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001013

Žadatel

Spolek K-Fontána

Název projektu

Centrum pro zařazení osob ohrožených sociálním vyloučením do
majoritní společnosti

84

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Požadovaná podpora (Kč)

1 440 337,50 Kč

Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
- VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 37 400 Kč, viz tabulka
Položka

Popis položky

1.1.4.1

Vytvoření webových
stránek projektu

1.1.4.2

Webhosting po
dobu projektu

1.1.4.3

Tisk brožur a letáků
v průběhu projektu

Původní
částka

Krácení

25 000,00

25 000,00

2 400,00

2 400,00

10 000,00

10 000,00

krácení celkem PN

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

0,00 Jedná se o NN
0,00 Jedná se o NN
Není odůvodněno, aby mělo být
považováno za materiály jiného
0,00 než publicitního charakteru

37 400,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů
- U pracovní pozice Projektový manažer – personalista, VK dává podmínku: ve fázi realizace
projektu nebude možné podpořit způsobilé výdaje vztahující se k NN.
- V případě realizace projektu bude žadatel upozorněn na možnost posunutí doby realizace projektu
v čase.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 393 587,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

85

85

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001239

Žadatel

STŘED, z.s.

Název projektu

Aktivně do života!

Požadovaná podpora (Kč)

2 730 500,- Kč

85

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:

Položka

1.1.1.1.3

Popis

Rozpočet

odborný pracovník
(KA2, KA3)

192 960,00

Krácení VK

96 480,00

1.1.1.3.3

kolektor (KA 2.2)

6 400,00

6 400,00

1.1.1.3.5

externí evaluátor

80 000,00

40 000,00

multifunkční
zařízení pro
intenzivní využití
1.1.3.2.2.2 (KA 1, KA 2)

14 000,00

6 740,00

1.1.7.1

1.1.4.1

1.1.4.3

Vytvoření
konzultační
místnosti pro CS
(KA1, KA2)
doprava na
intenzívní kurz (KA
2,3)
Realizace
komunitního
setkání (KA3)

Krácení celkem

215 000,00

175 000,00

20 000,00

0,00

60 000,00

60 000,00

Zůstatek
na
položce
VK

Odůvodnění
vymezení části položky - krácení
úvazku z 0,2 na 0,1 (část aktivit
spadá do NN - publicita,
96 480,00 administrativní činnosti)
vymezení celé položky z důvodu
absence odůvodnění a popisu
0,00 náplně práce pozice
vymezení části položky na
polovinu (z 400h na 200h) z
důvodu nadhodnocení vzhledem
40 000,00 k popisu náročnosti aktivity
vymezení části položky do výše
limitu z důvodu přesáhnutí limitu
obvyklých cen (neprokázána
nutnost pořízení zařízení pro
7 260,00 intenzívní využití)
vymezení části položky vzhledem
ke skutečnosti, že se jedná o
stavební úpravu 1 místnosti a
absence zdůvodnění výše
požadované částky kráceno z
40 000,00 důvodu nadhodnocení
Přeřazení položky z důvodu
0,00 zařazení do kap. Přímá podpora
vymezení celé položky, aktivitu
0,00 nelze zařadit do přímých nákladů

384 620,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a činnosti, které vyplývají z agendy pracovní
rehabilitace a jsou realizovány prostřednictvím Úřadů práce
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 249 725,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
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stanovené výběrovou komisí

s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

86

86

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000798

Žadatel

Jihočeská rozvojová o.p.s.

Název projektu

ŠANCE PRO RODINU (nové přístupy při práci s rodinou v
Jihočeském kraji)

Požadovaná podpora (Kč)

2 804 660,- Kč

Body z věcného hodnocení

76, 25 bodů

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

9/0 (9 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování (hlasování
per rollam)

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře bez krácení rozpočtu a s následujícími připomínkami:
- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 804 660,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

87

87

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000816

Žadatel

Centrum MARTIN o.p.s.

Název projektu

Sociální začlenění osob vystavených institucionalizaci

Požadovaná podpora (Kč)

9 928 382,50 Kč

Body z věcného hodnocení

75,63

86
87

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek
na
položce

1.1.1.1.1

odborný
metodik 1
úvazek

1 784 880,00

892 400,00

892 480,00

Krácení na 0,5 úvazku. Důvody nadhodnocené zapojení do projektu

1.1.1.1.2

diagnostik 1
úvazek

1 139 000,00

569 500,00

569 500,00

Krácení na 0,5 úvazku - Důvody nadhodnocené zapojení do projektu

1.1.1.1.3

mentor 2
úvazky

1 848 396,00

924 198,00

924 198,00

Krácení na 1 úvazek - Důvody nadhodnocené zapojení do projektu

1.1.3.2.2.5

Notebook pro
mentory
a asistenta

39 000,00

13 000,00

26 000,00

Krátit v souladu s krácením prac.
úvazků

1.1.3.2.2.9

Kuch. linka pro
cvič. dom.

15 000,00

-15 000,00

30 000,00

přesun z 1.1.7 do 1.1.3.2.2

1.1.3.2.2.10

Stůl a 4 židle
pro
kuchyni ve
cvičné
domácnosti

8 500,00

-8 500,00

17 000,00

přesun z 1.1.7 do 1.1.3.2.2

1.1.3.2.2.11

Nábytek pro
obývací
pokoj cvičné
domácnosti

20 000,00

-20 000,00

40 000,00

přesun z 1.1.7 do 1.1.3.2.2

1.1.3.2.2.12

Stůl + 2 židle
pro
účastníky do
učebny
pro skupinové
aktivity

5 900,00

-5 900,00

11 800,00

přesun z 1.1.7 do 1.1.3.2.2

1.1.3.2.2.13

Stůl + 2 křesla
do
učeben pro
individuální
konzultace

5 900,00

-5 900,00

11 800,00

přesun z 1.1.7 do 1.1.3.2.2

1.1.7.1

Stav. úpravy
prostor pro
cvič.domácnost

98 500,00

48 500,00

50 000,00

Krácení + podmínkou pro
uznatelnost nákladů musí být
technické zhodnocení budovy

1.1.7.2

Kuch. linka pro
cvič. dom.

15 000,00

15 000,00

0,00

přesun z 1.1.7 do 1.1.3.2.2

1.1.7.3

Stůl a 4 židle
pro
kuchyni ve
cvičné
domácnosti

8 500,00

8 500,00

0,00

přesun z 1.1.7 do 1.1.3.2.2

1.1.7.4

Nábytek pro
obýv.
pokoj cvič.dom.

20 000,00

20 000,00

0,00

přesun z 1.1.7 do 1.1.3.2.2

1.1.7.5

Stůl + 2 židle do
učebny
pro skupinové
aktivity

5 900,00

5 900,00

0,00

přesun z 1.1.7 do 1.1.3.2.2

1.1.7.6

Stůl + 2 křesla
do
učeben pro
individ.
konzultace

5 900,00

5 900,00

0,00

přesun z 1.1.7 do 1.1.3.2.2

Položka

Popis

Krácení celkem

Odůvodnění

2 447 598,00
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- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 868 885,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

88

88

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000888

Žadatel

BFZ o.p.s.

Název projektu

Vzděláváním k lepší péči

Požadovaná podpora (Kč)

9 993 500,- Kč

Body z věcného hodnocení

75, 63 bodů

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

1.1.1.1.3

evaluátor

361 800,00

361 800,00

1.1.3.2.2.1

notebook

52 500,00

13 125,00

88

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění
VK krátí celou položku..
Pozice dle své náplně
nespadá mezi odborné
pracovníky pracující
0,00 přímo s CS.
VK krátí položku ve výši
1/4 požadované částky
ve vztahu k úvazkům
39 375,00 pracovníků v přímé práci

.
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1.1.4.3

odborná
konference

1.1.6.2.2

Stravné
účastníků
soubor

20 000,00

10 000,00

125 000,00

125 000,00

1.1.3.2.4.1

Pronájem
školicích
prostor

720 000,00

655 000,00

1.1.6.3.1

Příspěvek na
péči o dítě a
další závislé
osoby

812 500,00

812 500,00

Krácení celkem

VK krátí položku o
polovinu, neboť náklad
je narozpočtován také
pro širokou veřejnost, s
níž je počítáno, že se
10 000,00 zúčastní konference
VK krátí položku, která
svou povahou dle platné
metodiky OPZ náleží do
0,00 nepřímých nákladů
VK krátí dle vzorce 26
kurzů x 5 hodin = 130
hodin x 500 Kč za
hodinu pronájmu = 65
000 Kč. Částka nad tuto
65 000,00 výši je krácena.
VK krátí položku v celém
rozsahu, neboť uznáním
položky k podpoře z
OPZ by došlo k duplicitě
s účelovým příspěvkem
na péči vypláceným
závislé osobě či
opatrovníkovi dle zák.
0,00 108/2006 Sb.

1 977 425,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- VK poukazuje na chybějící detailnější kalkulaci a odůvodnění požadované výše nákladů u pronájmu
školicích prostor a nájmu poradenských středisek, neboť není zřejmé, zda do nájmu jsou započteny i
energie. Není navrženo krácení, ovšem případné provozní náklady nemohou být při realizaci projektu
hrazeny z přímých nákladů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 521 718,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

89

89

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001430

Žadatel

METODICA, institut pro další vzdělávání

Název projektu

Třetí noha - opora ve vlastním životě

Požadovaná podpora (Kč)

3 215 400,- Kč

89

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Body z věcného hodnocení

75,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

1.1.6.2.2

Stravné pro CS

240 000,00

240 000,00

1.1.1.2.01

Odborný garant
(0,5 úvazku)

643 200,00

257 280,00

nebude se vždy jednat o práci s
385 920,00 CS, krácení úvazku na 0,3

283 200,00

podle popisu nebude vždy
pracovat s CS, krácení úvazku
na 0,4/mzda neodpovídá
metodice/ dle popisu není nutná
taková odbornost - navrhuji
360 000,00 stejné krácení jako H2

1.1.1.2.02

Odborný
asistent KA1 a
KA2 (0,5
úvazku)

643 200,00 Kč

Krácení celkem

0,00 přesunout do NN

780 480,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 239 800,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

90

90

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000867

Žadatel

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

Název projektu

Aktivizační a profesní příprava osob se zrakovým postižením v
Olomouckém kraji

Požadovaná podpora (Kč)

4 500 975,- Kč

Body z věcného hodnocení

75

90

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 500 975,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

91

91

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000962

Žadatel

InHelp, o.p.s.

Název projektu

Cesta k cíli

Požadovaná podpora (Kč)

1 999 929,- Kč

Body z věcného hodnocení

75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

0

6

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK navrhuje následující krácení :

91

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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VK – projekt vyřazen z financování vzhledem ke krácení, po němž celková výše dotace nedosahuje
jednoho milionu korun, což je nejnižší limit projektu dle výzvy.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt nedoporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

0

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt nedoporučen k podpoře
z důvodu nedodržení nejnižšího limitu minimální částky projektu

Informace o žádosti
Pořadové číslo

92

92

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001151

Žadatel

Česká asociace vzdělávacích institucí, o.s.

Název projektu

Podpora osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním
vyloučením v obci Větřní

Požadovaná podpora (Kč)

12 086 070,- Kč

Body z věcného hodnocení

75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

1

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami :
Položka
1.1.4.01
92

Popis
Kurz - Rodičovské
kompetence

Rozpočet
695 750,00
Kč

Krácení VK
347 875,00

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

nadhodnocena jednotková
347 875,00 cena

.
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1.1.4.02

Kurz - Rodinný
rozpočet

713 900,00
Kč

356 950,00

nadhodnocena jednotková
356 950,00 cena

1.1.4.03

Kurz - Moje práva

713 900,00
Kč

356 950,00

nadhodnocena jednotková
356 950,00 cena

1 001 880,00
Kč

500 940,00

nadhodnocena jednotková
500 940,00 cena

1 490 720,00
Kč

745 360,00

1.1.4.10

Kurz - IT dovednosti
včetě mobilní učebny
Výchovně vzdělávací
setkání rpo mládež
ve věku 15+
Drobné stavební
úpravy
Rodinné komunitní
aktivity
Exkurze k
potencionálním
zaměstnavatelům

1.1.6.1.01

Terénní pracovník 2x

601 392,00
Kč

601 392,00

1.1.6.1.02
Krácení
celkem

Domovník 4x

861 888,00
Kč

861 888,00

1.1.4.04

1.1.4.09
1.1.5
1.1.4.07

78 892,00 Kč
399 784,00
Kč

199 892,00

186 582,00
Kč

93 291,00

78 892,00

nadhodnocena jednotková
745 360,00 cena
nezdůvodněno, poskytnuty
0,00 zdarma prostory partnera
nadhodnocena jednotková
199 892,00 cena
nadhodnocena jednotková
93 291,00 cena
v rámci OPZ
nepodporujeme vytváření
nových pracovních míst,
ale pouze jejich
0,00 tréninkovou variantu
v rámci OPZ
nepodporujeme vytváření
nových pracovních míst,
ale pouze jejich
0,00 tréninkovou variantu

4 143 430,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 906 782,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

93

93

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001323

Žadatel

Gender Studies o.p.s.

Název projektu

Vzděláváním k inkluzi: podpora zvyšování uplatnitelnosti

Požadovaná podpora (Kč)

12 528 420,48 Kč

Body z věcného hodnocení

75 bodů

Shrnutí projednání žádosti

93

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

1.1.1.1.1.

odborný
garant/hlavní lektor

1 587 096,00

529 032,00

1 058 064,00

1.1.1.1.2

Odborný garant
Zpravodaje

1 343 484,00

1 343 484,00

0,00

1.1.1.1.7

informační
specialista

938 268,00

938 268,00

0,00

1.1.1.1.8

evaluátor

1 125 921,00

562 960,80

562 960,20

1.1.3.2.2.1

kancelářský balík
SW

12 584,00

7 744,00

4 840,00

1.1.3.2.2.2.

nákup odborné
literatury

26 000,00

26 000,00

0,00

1.1.4.03

grafická úprava
podoby Zpravodaje

2 500,00

2 500,00

0,00

1.1.4.01

pronájem prostor
pro semináře a TK

189 000,00

9 000,00

180 000,00

1.1.4.02

pronájem techniky a
vybavení pro
semináře a TK

37 800,00

1 800,00

36 000,00

1.1.1.04

grafický návrh
materiálů poradny

15 000,00

15 000,00

0,00

1.1.4.05

tisk materiálů
poradny

30 000,00

30 000,00

0,00

Odůvodnění
VK krátí položku na 0,7 úvazku,
neboť pro rozsah práce s CS (10
běhů semináře - každý rozdělen na 6
částí v délce 8 hod/3 roky,
odpovědnost za obsah seminářů,
komunikace s experty v oblasti
poradenství a lektorování) není
zapojení na celý úvazek dostatečně
odůvodněno.
VK krátí položku v celém rozsahu,
neboť je zařazena do aktivity, jejíž
popis nenaplňuje znaky přímé práce
s CS a obsah výstupů KA svou
povahou odpovídá šíření publicity
projektu, obsah KA je popsán v
obecné rovině, chybí zdůvodnění
konkrétního přínosu pro CS.
VK krátí položku v celém rozsahu
neboť je zařazena do aktivity, jejíž
popis nenaplňuje znaky přímé práce
s CS a obsah výstupů KA svou
povahou odpovídá šíření publicity
projektu, obsah KA je popsán v
obecné rovině, chybí zdůvodnění
konkrétního přínosu pro CS
VK vzhledem vzhledem k zapojení
pozice do aktivit projektu a její
pracovní náplni snižuje úvazek na
polovinu, tj. na 0,3.
VK krátí na cenu obvyklou pro
neziskový sektor, tj. 2420 Kč/ks
kancelářekého balíku.
VK krátí v celém rozsahu. Položka je
narozpočtována na 40 ks za 650
Kč/ks. Chybí odůvodnění položky a
návaznost na KA projektu, chybí
konkrétní rozpis požadované
literatury a vyčíslení hodnoty
jednotlivých knih.
VK krátí celou položku, neboť nemá
přímý dopad na CS.
VK krátí ve výši 9000 Kč jako
poměrnou část pro KA 04, tiskovou
kampaň, jež bude určena pro širokou
veřejnost a svou povahou
nenaplňuje znaky podpory z PN.
VK krátí ve výši 1800 Kč jako
poměrnou část na KA 04, tiskovou
kampaň, jež bude určena pro širokou
veřejnost a svou povahou
nenaplňuje znaky podpory z PN.
Náklady na jednotlivé kusy techniky
bude dále nutné rozepsat.
VK krátí položku v celém rozsahu,
neboť nemá přímý dopad na CS.
VK krátí v celém rozsahu, neboť
náklady na tisk spadají do NN,
nejedná se o tisk pro CS, ale pro
poradnu. Výstup není popsán a
odůvodněn pro využití CS, z tohoto
důvodu je navrhováno krácení v
plném rozsahu.
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1.1.4.06

grafická úprava
inzerce v
regionálních
médiích

1.1.4.07

placená inzerce v
regionálních
médiích

1.1.4.08

redesign webu
poradny

1.1.4.09

grafický návrh
informačních letáků
a plakátů

1.1.4.10

12 000,00

12 000,00

0,00

VK krátí celou položku, neboť nemá
přímý dopad na CS.
VK krátí celou položku, neboť nemá
přímý dopad na CS.

600 000,00

600 000,00

0,00
VK krátí celou položku, neboť nelze
určit poměrnou část webu pro
veřejnost a pro CS v projektu.

35 000,00

35 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

tisk informačních
letáků a plakátů0

45 000,00

40 000,00

5 000,00

1.1.4.11

grafická úprava
informační brožury

15 000,00

15 000,00

0,00

1.1.4.12

tisk informační
brožury

85 000,00

85 000,00

0,00

VK krátí celou položku, neboť nemá
přímý dopad na CS.
VK krátí celou položku, neboť je
určena k šíření publicity projektu
mezi širokou veřejnost a svou
povahou spadá do NN.

1.1.4.13

grafický návrh novin
Gender Studies

45 000,00

45 000,00

0,00

VK krátí celou položku, neboť nemá
přímý dopad na CS.

1.1.4.14

tisk novin Gender
Studies

72 000,00

72 000,00

0,00

1.1.4.15

honoráře textů pro
zpravodaj pro
externí autorky

60 000,00

60 000,00

0,00

1.1.4.16

honoráře textů pro
noviny pro externí
autorky

36 000,00

36 000,00

0,00

VK krátí celou položku, neboť nemá
přímý dopad na CS a jsou určeny
obecně veřejnosti.
VK krátí celou položku, neboť spadá
pod aktivitu, jejíž popis nenaplňuje
znaky přímé práce s CS a obsah
výstupů KA svou povahou odpovídá
šíření publicity projektu, obsah KA je
popsán v obecné rovině, chybí
zdůvodnění konkrétního přínosu pro
CS.
VK krátí celou položku, neboť spadá
pod aktivitu, jejíž popis nenaplňuje
znaky přímé práce s CS a obsah
výstupů KA svou povahou odpovídá
šíření publicity projektu, obsah KA je
popsán v obecné rovině, chybí
zdůvodnění konkrétního přínosu pro
CS.

1.1.4.17

1.1.4.18

správa webu
poradny a
programování
korektury
projektových
výstupů

Krácení celkem

VK krátí celou položku, neboť nemá
přímý dopad na CS.
VK krátí celou položku, neboť je
určena k šíření publicity projektu
mezi širokou veřejnost a svou
povahou spadá do NN.

120 000,00

120 000,00

0,00

VK krátí celou položku, neboť nelze
určit poměr v projektu a mimo
projekt.

33 000,00

33 000,00

0,00

VK krátí celou položku, neboť spadá
do NN.

4 569 885,60

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 338 081,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
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Pořadové číslo

94

94

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001350

Žadatel

Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace

Název projektu

Bezpečná náruč

Požadovaná podpora (Kč)

4 077 825,- Kč

Body z věcného hodnocení

75 bodů

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

1.1.1.1.1

Vedoucí
střediska

1 440 000,00

432 000,00

1.1.1.1.2

Sociální
pracovník

1 260 000,00

378 000,00

1.1.3.2.2.04

postele pro
CS

1.1.3.2.2.05

Povlečení

18 000,00

4 200,00

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění
VK krátí úvazek pozice na 0,7, neboť popis
odborné práce vedoucího střediska s CS v počtu
1 008 000,00 45 osob neodpovídá úvazku 1,0.
VK krátí pozici na 0,7, protože popis odborné
práce sociálního pracovníka s CS v počtu 45 osob
882 000,00 neodpovídá úvazku 1,0.

18 000,00

0,00

4 200,00

0,00

VK krátí položku v celém rozsahu. Položka není
odůvodněna, schází její provázání s KA projektu.
VK krátí položku v celém rozsahu. Položka není
odůvodněna, schází její provázání s KA projektu.
VK krátí položku v celém rozsahu. Položka není
odůvodněna, schází její provázání s KA projektu.

360,00

360,00

1.1.3.2.2.07

Ručníky 6 ks
Set deka a
polštář

3 000,00

3 000,00

VK krátí položku v celém rozsahu. Položka není
0,00 odůvodněna, schází její provázání s KA projektu.

1.1.3.2.2.08

Set nádobí

2 000,00

2 000,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

1 500,00

1 500,00

VK krátí položku v celém rozsahu. Položka není
0,00 odůvodněna, schází její provázání s KA projektu.

1.1.3.2.2.06

1.1.3.2.2.10

Sporák s
troubou
Mikrovlnná
trouba

1.1.3.2.2.11

Rychlovarná
konvice

1.1.3.2.2.12

Set stůl a 4
židle pro CS

1.1.3.2.2.13

Šatní skříň
pro CS

1.1.3.2.2.09

Krácení celkem

800,00
8 000,00

4 000,00

0,00

800,00

0,00

8 000,00

0,00

4 000,00

0,00

VK krátí položku v celém rozsahu. Položka není
odůvodněna, schází její provázání s KA projektu.
VK krátí položku v celém rozsahu. Položka není
odůvodněna, schází její provázání s KA projektu.

VK krátí položku v celém rozsahu. Položka není
odůvodněna, schází její provázání s KA projektu.
VK krátí položku v celém rozsahu. Položka není
odůvodněna, schází její provázání s KA projektu.
VK krátí položku v celém rozsahu. Položka není
odůvodněna, schází její provázání s KA projektu.

857 860,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
94

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky : v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a činnosti vyplývající z činnosti orgánů SPOD dle
zák.359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 005 500,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

95

95

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001393

Žadatel

Oblastní charita Most

Název projektu

Bydlení a práce

Požadovaná podpora (Kč)

8 137 625,- Kč

Body z věcného hodnocení

75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a činnosti, které vyplývají z agendy pracovní
rehabilitace a jsou realizovány prostřednictvím Úřadů práce
Závěr
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Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

8 090 850,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

96

96

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001476

Žadatel

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

Název projektu

Hurá do práce

Požadovaná podpora (Kč)

3 952 237,- Kč

Body z věcného hodnocení

75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:

Položka

Popis

Věcný manažer
1.1.1.1.1.2 KA 3
Odborný garant
Asistent
manažera KA
1.1.1.3.8
1,2, a 3
Software-office
1.1.3.2.1.1 pro CS
Krácení celkem
1.1.1.3.4.

Rozpočet

Krácení VK

216 000,00

216 000,00

225 000,00

225 000,00

180 000,00

180 000,00

12 000,00

2 320,00
623 320,00

Zůstatek
na
položce
VK

Odůvodnění
VK krátí, resp. přesunuje položku do
nepřímých nákladů, nejedná se o práci s
0,00 CS.
VK krátí, resp. přesunuje položku do
nepřímých nákladů, nejedná se o práci s
0,00 CS..
VK krátí, resp. přesunuje položku do
nepřímých nákladů, nejedná se o práci s
0,00 CS..

9 680,00 VK krátí na cenu obvyklou

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky : v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěr
Vhodný k financování

96
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Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 173 087,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

97

97

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001537

Žadatel

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú.

Název projektu

Komplexní terapeutický program pro podporu rodinné stability

Požadovaná podpora (Kč)

1 756 172,50 Kč

Body z věcného hodnocení

75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

1.1.3.2.2.1

Popis

Tablet

Rozpočet

5 032,00

Krácení celkem

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění
vymezení části položky z důvodu
dodržení limitu obvyklých cen (cena z
DPH 6050 Kč, požadováno 0,8 ks 4 840,00 přepočtena poměrná část

192,00
192,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a
realizovány činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona
č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a činnosti, které vyplývají z agendy pracovní
rehabilitace a jsou realizovány prostřednictvím Úřadů práce
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 755 932,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

98

98

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001557

Žadatel

SYMPHATEA, o.p.s.

Název projektu

RODIČE SOBĚ II – Svépomocné skupiny rodičů potomků

Požadovaná podpora (Kč)

4 057 562,50 Kč

Body z věcného hodnocení

75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/0 (6 členů, 0 náhradníků)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
Položka

Popis
Ubytování včetně plné
penze v rámci
rekondičního pobytu s
odborným programem (3x
1.1.6.2.3 za projekt)
Krácení celkem

Rozpočet

180 000,00

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

180 000,00

Odůvodnění

vymezení celé položky, nelze
podporovat realizační tým z přímých
0,00 nákladů

180 000,00

- VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru indikátorů ve
vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnoty indikátorů
- VK stanovuje pro relevantní aktivity tyto podmínky: v aktivitách projektu nesmí být řešeny a realizovány
činnosti shodné se základními činnostmi při poskytování sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a činnosti, které vyplývají z agendy pracovní rehabilitace a jsou realizovány
prostřednictvím Úřadů práce
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 832 562,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s doplněním.
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V.

Přehled projektů doporučených k financování:

Číslo projektu

Název projektu

Žadatel

Č.
1.

2.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001025

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000967

3.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001318

4

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001485

5.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000809

6.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001023

Romský mentoring

RUBIKON
Centrum

Program bydlení
CENTROM

CENTROM,
občanské
sdružení

RECOVERY

VOLONTÉ
CZECH, o.p.s.

Odstartuj svou kariéru

JURTA, o.p.s.

Patron - podpora sociální
integrace mládeže ze
zařízení náhradní výchovy

Liga otevřených
mužů, z.s.

Na cestě

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001397
Motivační a vzdělávací
program pro rodiče
samoživitele-Kruhy

8.
9.

Člověk v tísni,
o.p.s.
APERIO Společnost pro
zdravé
rodičovství

10. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001286

Šance 22

Attavena, o.p.s.
"ŠANCE
P.R.O."

8 475 656,25

14 620 721,28

10 069 743,75

14 291 664,00
3 984 426,25

DOTYK II,
o.p.s.

11. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001073

13. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001024

7 359 656,25

1 977 187,50
V jednom kole

Služby schizofrenikům v
domácím prostředí

12. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000904

10 324 895,00

GAUDE z.s.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000723
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001159

9 215 502,13

6 967 775,00

Tři klíče k silné rodině
7.

Max. celkové
způsobilé
výdaje
projektu v Kč

4 487 957,50
Papuče s sebou

Aktivní rozvoj
o.p.s.

Práce a dluhy - komplexní
model podpory osob s
trestní minulostí v
uplatnění na trhu práce a
ve společnosti

RUBIKON
Centrum

2 006 766,25

13 054 371,55
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Integrační vzdělávání
vietnamských
odsouzených ve Věznici
Kynšperk

South East
Asia - liaison,
z.s.

14. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000865

3 012 413,75
Finanční svoboda pro
osoby se zrakovým
postižením zodpovědně

TyfloCentrum
Jihlava, o.p.s.

15. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001017

4 947 875,00
Podpora neformální péče
o umírající a nevyléčitelně
nemocné

ANULIKA z.s.

16. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001079

1 918 137,50
Doprovod na cestě k
samostatnosti

17. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001086
Cesta za sebedůvěrou
18. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001158
Zapojením peer
konzultantů proti
stigmatizaci
19. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001122
20. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000998

ŽenyPRO

Pečuj doma a s námi
21. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001090
Zkusíme to jinak pokračujeme
22. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001199

23. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000827
24. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001181

Centrum pro
rozvoj péče o
duševní zdraví,
z. s.
Oblastní charita
Pardubice
Diakonie
Českobratrské
církve
evangelické
Vzdělávací
centrum
Genesia,
zapsaný spolek

Podpora komunitní práce a Město Nový
APK
Bydžov

5 983 250,00

3 783 276,10

6 173 787,50
6 064 303,75

9 563 225,00

5 655 690,00

3 195 402,50

Chceme se uplatnit

Sdružení
TULIPAN

5 862 000,00

I my rádi pracujeme II.

Denní centrum
Barevný svět,
o.p.s.

2 882 565,00

25. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000981
Motivační a podpůrné
aktivity pro mládež
26. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001029

Vzdělávací
centrum
Genesia,
zapsaný spolek
Evropská
kontaktní
skupina

Člověk v tísni,
o.p.s.
10 601 850,00
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Naše nová cesta - AMARO DROM, romské
NEVO DROM
středisko
27. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001078

5 584 551,25

Rozvoj a trénink klíčových
sociálních, ekonomických
a rodičovských
kompetencí do života bez
drog.

SANANIM z. ú.

28. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001547

29. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000776

11 623 325,00
Centrum vzdělávání a
práce

Asociace
TRIGON

Aktivizační a motivační
programy pro osoby s
autismem

MIKASA z.s.

30. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000872

31. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001033

4 335 062,50

8 492 100,00
Oddlužením ke
spravedlnosti

Člověk v tísni,
o.p.s.

12 455 587,50

Moje první práce program sociálního
začleňování pro mladé lidi
Tripitaka, o. s.
opouštějící dětské domovy
či vyrůstající v
dysfunkčních rodinách

32. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001493
33. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001486
34. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000844

35. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000881

36. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001332

5 972 235,00
Nový start
Anabell_online

EDLiT Human
o.p.s.
Centrum
Anabell, z. s.

Cesta od násilí k
důstojnosti a
soběstačnosti.

SPONDEA,
o.p.s.

Sociální začleňování
formou zlepšení
uplatnitelnosti na trhu
práce a ve společnosti

Občanské
sdružení Světlo
Kadaň (OSS
Kadaň)

1 415 825,00
7 851 274,25

4 911 487,50

5 025 525,00
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PODPORA RODIN A DĚTÍ
V OHROŽENÍ V
ICOS Český
REGIONU
Krumlov, o.p.s.
ČESKOKRUMLOVSKA a
KAPLICKA
37. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001351
38. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001611
39. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000856

6 768 687,90
Rozvíjíme svět kolem nás

Spiralis

Je mi líp

Masopust, z.s.
Evropská
kontaktní
skupina

Hledejme po-volání
40. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001157

DOMA - Diakonie Otevírá
Možnosti Azylantům/kám

6 552 650,00
4 512 275,00

7 910 246,00

Diakonie ČCE Středisko
celostátních
programů a
služeb

41. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001327

9 525 662,50

Lepší budoucnost pro
osoby ve věku nad 50 let
ASOCIACE
prostřednictvím zlepšení
VZDĚLÁVÁNÍ,
jejich uplatnitelnosti ve
o.s.
společnosti a na trhu práce

42. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001390

4 600 875,00
Mozaika: zajištění
komplexní sítě služeb

43. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001474

Kolpingovo dílo
České
republiky z.s.

Generace - podpora
pečujících rodin

Generace Care
z.ú.

Fénix

Attavena, o.p.s.

Podpora sociálního
začleňování klientů
Renarkon, o.p.s.

Renarkon, o. p.
s.

44. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000949
45. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001353

1 999 562,50

46. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001614

6 543 612,50

3 667 695,00
Zvyšování kompetencí
osob ohrožených
předlužeností v
Jihočeském kraji

47. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001641

3 575 347,50

THEIA - krizové
centrum o.p.s.
2 811 987,50
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Práce s rodinami
dlouhodobě duševně
nemocných
48. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001004

49. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001045

Komunitní centrum
ROUTA

FOKUS
MLADÁ
BOLESLAV Sdružení pro
péči o duševně
nemocné
Rodinné
centrum
ROUTA, z.s.

11 571 915,00

7 878 475,00

Finanční stabilita,
Sdružení
zodpovědné vztahy a život
Neratov, o.s.
bez závislostí pro OZP
50. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001305

51. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001490

3 586 340,00
Šance na zaměstnání na
Vltavotýnsku

POMOC Týn
nad Vltavou,
z.s.

(ne)VIDÍME pracovní
uplatnění

SLEPÍŠI sdružení, které
provozuje
Mezinárodní
centrum
Axmanovy
techniky
modelování pro
zdravotně
postižené

52. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001036

Poradenství v rámci
získávání bydlení a
prevence a komunitní
práce PORTAVITA

2 056 945,00

2 228 333,75

Spolek
PORTAVITA

53. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001111

1 578 515,00
Podpora neformální péče v CHRISTIANIA,
Moravskoslezském kraji
o.p.s.

54. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001426

1 761 312,50
Farní charita Beroun
pomáhá neformálním
pečovatelům

Farní charita
Beroun

55. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001588

2 663 597,50
Sociální začleňování v
regionu obce s rozšířenou
působností Králíky

56. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000801

Město Králíky
2 665 057,50
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Absence rodiny není
bfz o.p.s.
překážkou kvalitního života
57. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000890

5 618 432,06
Pryč ze začarovaného
kruhu sociálního vyloučení

Český západ,
o.p.s.

Světlá šance

VOLONTÉ
CZECH, o.p.s.

Vzdělávání neformálních
pečovatelů pečujících o
osoby s Alzeimerovou
nebo Parkinsonovou
chorobou

Meridiem o.p.s.

58. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000961
59. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000852

3 653 481,26

60. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001072

7 333 339,63
Prevence sociálního
vyloučení a kriminality ve
Varnsdorfu

Město
Varnsdorf

61. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001205

6 664 150,00

Tvorba podpůrné sítě pro
osoby opouštějící
pobytové sociální služby

SKPCENTRUM,
o.p.s.

62. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001227

63. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001577

64. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001248

65. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001341

6 675 318,75

4 225 647,50
Sociální bydlení Mezi
proudy

Mezi proudy
o.p.s.

Komplexní motivační
program

DŮM ROMSKÉ
KULTURY
o.p.s.

Atelier ART - kreativní
komunitní práce na
Jesenicku

Občanské
sdružení
SALET

3 517 990,00

8 026 225,00

7 554 625,00
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Vznik a pilotní program
aktivizačního střediska pro
osoby ohrožené na trhu
ENVERO, z.s.
práce v suburbánních
oblastech Středočeského
kraje

66. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001007

1 999 040,00
Krok správným směrem

bfz o.p.s.

67. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001133

4 000 570,00

celkem 397 874 983,66 Kč
VI.

Č.

Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů:
Max. celkové
způsobilé
výdaje
projektu v Kč

Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000947

Komplexní pomoc na trhu
práce pro osoby se
zdravotním postižením

bfz o.p.s.

11 882 650,00

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001047

Komplexní péče o pečující
rodiče s dětmi se
zdravotním postižením

Alfa Human
Service, z.s.

11 888 400,00

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000749

Dobrovolnické a
komunitní centrum na
Vysočině

TREMEDIAS,
spolek

4.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000834

Podpora "zdravého"
pracovního a osobního
života

5.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000980

S Labyrintem z labyrintu

Magdaléna,
o.p.s.
Oblastní charita
Uherské
Hradiště

6.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001034

Rozjezd pro život

For Family.cz,
z. s.

1 984 607,50

Společně to dokážeme

Svazek obcí v
regionu
Krušných hor

3 325 950,00

1.

2.

3.

7.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001217

2 723 760,00

10 657 561,75

4 289 002,50
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8.

9.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000912

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001003

Preventivní profesionální a
dobrovolnická práce s
rodiči v rodinách
ohrožených sociálním
HoSt - Homevyloučením a sociální
Start Česká
patologií
republika

Čas změny

Mateřské a
rodinné
centrum Krůček
Svitavy, z.s.

3 434 732,50

6 647 575,00

10. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000853

Terénní práce v Náchodě podpora osob sociálně
vyloučených či sociálním
MĚSTO
vyloučením ohrožených
NÁCHOD

11. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000978

Dobří sousedé II.

12. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001301

Krok za krokem ke změně

13. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001494

JOB klub pro klienty
terapeutické komunity
WHITE LIGHT I

14. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000957

Šance pro dlužníky

WHITE LIGHT
I.
Česká
andragogická
společnost, z.
s.

15. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001013

Centrum pro zařazení
osob ohrožených
sociálním vyloučením do
majoritní společnosti

Spolek KFontána

1 393 587,50

16. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001239

Aktivně do života!

STŘED, z. ú.

2 262 225,00

Centrum
MARTIN o.p.s.

6 868 885,00

Jihočeská
rozvojová o.p.s.

2 804 660,00

Zahrada 2000
o. s.
Kvalifikační a
personální
agentura, o. p.
s.

2 718 637,50
11 294 466,25

3 679 175,00

3 394 087,50

2 884 313,13

18. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000798

Sociální začlenění osob
vystavených
institucionalizaci
Šance pro rodinu (nové
přístupy pro práci
s rodinou v Jihočeském
kraji)

19. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000888

Vzděláváním k lepší péči

bfz o.p.s.

7 521 718,75

20. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001430

Třetí noha - opora ve
vlastním životě

METODICA,
institut pro další
vzdělávání

2 249 725,00

17. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000816
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21. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000867

Aktivizace a profesní
příprava osob se zrakovým
postižením v Olomouckém TyfloCentrum
kraji
Olomouc, o.p.s.

4 500 975,00

22. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001151

Podpora osob sociálně
vyloučených či ohrožených Česká asociace
sociálním vyloučením v
vzdělávacích
obci Větřní
institucí, o.s.

6 906 782,50

23. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001323

Vzděláváním k inkluzi:
podpora zvyšování
uplatnitelnosti pečujících
osob na trhu práce

Gender studies,
o.p.s.

7 338 081,00

24. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001350

Bezpečná náruč

Dětské centrum
Kladno,
příspěvková
organizace

3 005 500,00

25. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001393

Bydlení a práce

Oblastní charita
Most

8 090 850,00

Hurá do práce

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

3 173 087,50

27. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001537

Komplexní terapeutický
program pro podporu
rodinné stability

Krizové
centrum pro
děti a rodinu v
Jihočeském
kraji, z.ú.

1 755 932,50

28. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001557

RODIČE SOBĚ II Svépomocné skupiny
rodičů potomků
nemocných schizofrenií

SYMPATHEA ,
o.p.s.

3 832 562,50

26. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001476

VII.

Přehled projektů nedoporučených k financování

Č.

Registrační číslo

1.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001383 Modrými dveřmi do práce

Občanské sdružení Modré
dveře

Podpora osob sociálně
vyloučených či ohrožených
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001110
sociálním vyloučením
v Ralsku

GreenDot - ústav pro udržitelný
rozvoj a vzdělávání, z.ú.

2.

Název projektu

Žadatel
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3.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000962

Cesta k cíli

InHelp, o.p.s.

4.

Vzdělávání - cesta k sociální
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001370 integraci
Ústav sociální integrace, z.ú.

5.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000686 Nový start

Aktivně životem o.p.s.

6.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000955 Klíč k úspěšné budoucnosti
Systém podpory sociálního
začleňování osob se
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001037 zdravotním postižením

PROSPERITA Písek, o. s.

7.

8.

Asociace pracovní rehabilitace
ČR z.s.
EUROPEAN INITIATORY
INSTITUTE o.s.

9.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001065 P-I-P SAMUEL
Posílení rodičovských
kompetencí - nezbytný
předpoklad prevence
sociálního vyloučení a
zvýšení uplatnitelnosti ve
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001190 společnosti a na trhu práce

10.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001429 Inklubátor pro ženy

Institut pro ženy, z. s.

11.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000832 Krok k samostatnosti

Burma Center Prague, o.p.s.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001096 Startujeme nový život

Domovy sociálních služeb
Litvínov, příspěvková
organizace

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

Vincentinum Šternberk: Můj
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001100 život, moje práce.
Malá řemesla - práce jako
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001342 šance
Podporujeme sociální
začleňování v regionu
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000830 Moravský Krumlov
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000919 Život ve vlastních rukách
Podpora sociálního
začleňování při specifických
problémech rodin s
ohroženými dětmi a mladými
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001220 dospělými
První krok k nastartování
transformace psychiatrické
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001442 péče v Libereckém kraji

Místo pro děti - spolek

Vincentinum - poskytovatel
sociálních služeb Šternberk,
příspěvková organizace
Diecézní charita Brno
Město Moravský Krumlov
Rozběh mysli, z.s.

Poradna pro
občanství/Občanská
práva

FOKUS Liberec o.p.s.
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a lidská

19.

20.

21.

Začleňování lidí s duševním
onemocněním a
neformálních pečovatelů na
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001504 Znojemsku
Rozvoj kompetencí a
dovedností obyvatel
sociálně vyloučených lokalit
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001513 v Ústí nad Labem
DAIDALOS - prevence
sociálního vyloučení osob s
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001526 duševním onemocněním

Sdružení Práh

Kleja
Společnost Mana, o.p.s.

22.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001238 Život bez dluhů

Poradna pro
občanství/Občanská
práva

23.

SLACK LINE - Podpora,
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001488 stabilita, rovnost

SPOLEČNOST TADY A TEĎ,
o.p.s.

24.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001161 Pomožme si k růstu

Ostrov přírody z.s.

25.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001322 Komunitní Jiříkov

CEDR - komunitní centrum,
občanské sdružení

26.

27.

28.

Poradenské centrum pro
sluchově postižené Kroměříž,
o.p.s.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000716 Lépe slyšet, lépe žít
Zapojení lidí s duševní
nemocí do vzdělávání jako
účinná destigmatizační a
Centrum pro rozvoj péče o
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000759 antidiskriminační strategie
duševní zdraví, z. s.
Posílení sociálních a profes.
dovedností dětí z DD, NRP
a v péči OSPOD v
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000835 Olom.kraji
Sdružení D, z.ú.

30.

Komunitní centra Cerebra
pro rodiny pečující o osoby s
poškozením mozku- máme
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000909 společnou cestu.
Podpora sociálního
začleňování obětí domácího
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001039 násilí v Magdaleniu

31.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001118 Jak duše pracuje

29.

34.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001231 O krok blíže k práci
Most pro rodiny - podpora
participace, adaptability a
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001470 fungování rodin
Sociální začleňování rodin s
postiženými dětmi s
poruchou autistického
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001099 spektra - Ivančice

35.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001449 Cesta k integraci

32.

33.

a lidská

CEREBRUM - Sdružení osob
po poranění mozku a jejich
rodin, z.s.

MAGDALENIUM
AGENTURA PONDĚLÍ
Akademie Jana Amose
Komenského, z.s. - oblast
Kladno

EUROTOPIA Opava o.p.s.
Sbor Jednoty bratrské
v Ivančicích

CEDR Pardubice o.p.s.
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36.

Program podpory osob
ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně
vyloučených v začlenění do
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000682 společnosti i na trh práce

Naděje - M, o.p.s.

37.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000893 Život s handicapem

Asociace sociálního
poradenství

38.

Finanční poradenství pro
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001098 zadlužené občany Liberecka Déčko Liberec z.s.

39.

Kvalitní motivace jako klíč k
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001112 inkluzi.

PROSPERITA Písek, o. s.

41.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001466 Život na zkoušku
Sociální začleňování ve
správním obvodu Města
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000814 Lanškroun

42.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000911 Na chvilku a pro život

Oblastní charita Teplice v
Čechách

43.

Ještě jsem neskončil,
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000921 dýchám II

In nostrum posterus, z.s.

44.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001068 Talentem k vyšším cílům

ALMA VIS z.s.

45.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001105 NEPOVALEČ

LEADER ACADEMY o.p.s.

46.

47.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001378 Program podpory rodičů
SEDUKON, o.p.s.
Zkvalitnění a rozšíření
služeb zaměřených na
osoby pečující o své blízké v
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001559 terminálním stadiu nemoci
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

48.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001622 Porozuměním k toleranci

40.

Charita Hrabyně
Město Lanškroun

EUROTOPIA Opava o.p.s.

51.

Sociální začleňování v
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000818 regionu Ústí nad Orlicí
Podpora rodičovských
dovedností u rodin ze
sociálně znevýhodněného a
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000847 kulturně odlišného prostředí
Vzdělávací a podpůrné
aktivity pro osoby s
handicapem a pečující
osoby vedoucí ke zvýšení
jejich sociálního začlenění
do společnosti a na trh
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001123 práce.

52.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001147 Všichni máme šanci

?Shambala o.s."

53.

Šance pro mladé ze
sociálně znevýhodněného
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001374 prostředí

"Byznys pro společnost, fórum
odpovědných firem"

49.

50.

Město Ústí nad Orlicí

SCHOLA EMPIRICA

Občanské sdružení rodičů a
přátel dětí s handicapem
ORION
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54.

Reintegrace Příbram program asistovaného
návratu osob po výkonu
trestu odnětí svobody do
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001637 společnosti

Centrum podpory podnikání
Praha, o.p.s.

55.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000902 Začni inspirací

Centrum Inspirace, z.ú.

56.

STARTOS - Podpora vstupu
do samostatného života a
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000929 prevence předlužení
DŽIVIPEN o.p.s.
Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří

58.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001201 Pomocná ruka
Péče jako partnerský
projekt: podpora mužů v roli
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001382 primárních pečovatelů

59.

Mosty z chudoby - cesta k
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001517 lepší budoucnosti

Centrum pro komunitní práci
východní Morava

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001548 Jdeme do života
Aktivní začleňování osob
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000837 z řad národnostních menšin

EUFORALL o.s.

57.

60.
61.

Liga otevřených mužů, z.s.

DŽIVIPEN o.p.s.

64.

Šance pro OZP - Podpora
sociálního začleňování osob
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001209 se zdravotním postižením
Šance na vzdělání, o.p.s.
Začít včas aneb na trh práce
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000986 bez obav!
ZVONEK, z. s.
Koordinační a informační
středisko pro osoby se
zdravotním postižením a
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001358 Pečuji a jak na to
seniory, o.p.s.

65.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001349 PRÁVO ZÁŽITKEM

ICOS Český Krumlov, o.p.s.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001198 Jsme pány svých financí

Národní rada osob se
zdravotním postižením České
republiky, z.s.

62.
63.

66.

DaR - Centrum pro dítě a
rodinu, o.p.s., zkratka
společnosti: DaR, o.p.s.

68.

SPOLU PRO RODINU mezioborová spolupráce na
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001367 podporu rodin v Pardubicích
Komplexní program
reintegrace osob po výkonu
trestu odnětí svobody ve
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001648 věznici Nové Sedlo

69.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001436 Integrace - to je práce.

Astras, o.p.s.

70.

71.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001592 I s dítětem do práce
Podpora aktivit a programů
Azylového domu v
Petrovicích v rámci
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001461 sociálního začleňování

72.

Albinna pomáhá
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001539 neformálním pečovatelům

67.

Centrum podpory podnikání
Praha, o.p.s.

IVZ - Institut pro vzdělávání a
sociální začleňování, z. s.

Obec Petrovice
Jana Zedková
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73.
74.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001576 Cesta
Dobrá motivace=základ
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000770 úspěchu.

75.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001320 Mám dítě s ADHD, jak dál?

Charita Jablunkov
Caplík, z.s.
Centrum pro rodinu a sociální
péči

78.

Předcházení ekonomické
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001015 nestability neslyšících
Vzdělávání neformálních
pečovatelů pečujících o
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001057 vážně nemocné děti
Z dětského domova do
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001138 práce

79.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001362 Záchranná spirála

Charita Olomouc

80.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001404 Cesta z kruhu

IQ Roma servis, o.s.

81.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001627 Na svobodě znovu a lépe!

SVI AJAK z.s.

76.

77.

Tichý svět, o.p.s.

Meridiem o.p.s.
SCHOLA EMPIRICA

84.

Rozvoj komunitních
programů v Multikulturním
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000833 centru Mozaika v Prostějově
Uplatnitelnost osob
ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve společnosti
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000862 na trhu práce
Program právní a finanční
gramotnosti a prevence
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000892 předlužení

85.

Rozvoj a podpora
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001265 rodičovských kompetencí

Centrum pěstounských rodin
o.s.

86.

Dobrovolnictví jako nástroj
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001392 sociální inkluze

Centrum pro komunitní práci
Moravskoslezský kraj

82.

83.

87.

88.

Atol - aktivizační program
pro obyvatele Domova
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001492 Laguna
Podpora sociálního
začlenění matek
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001569 samoživitelek

Žebřík, o. s.

Česká abilympijská asociace,
o.s.
Asociace občanských poraden

Domov Laguna Psáry,
poskytovatel sociálních služeb

ROZVOJ, z.s.
MESADA, občanské sdružení

90.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001623 Křižovatky života
Komunitní sociální práce v
RKC Chaloupka Ostrava ve
spolupráci s městskými
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001596 obvody pomocí OSPOD

91.

Získávání a rozvíjení
kompetencí nutných k
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000803 udržení se na trhu práce

IZAP - sdružení pro integraci
zdravých a postižených dětí a
mládeže "Chceme žít s vámi"

89.

Rodinné a komunitní centrum
Chaloupka o.s.
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92.
93.

Finanční a právní
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001285 gramotnost

Centrum uznávání a
celoživotního učení
Pardubického kraje, o.p.s.
Sociální agentura

94.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001395 LUMEN
Stop domácímu násilí a
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001139 dluhům

95.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001484 Nejste v tom sami

Asociace integrativních koučů,
z. s.

96.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000913 StreetWorkout Brno

Classic Workout Praha z.s.

97.

98.
99.

100.
101.

102.
103.

104.

Rozvoj romské komunity ve
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001074 Šluknově
Aktivní peer program pro
vozíčkáře s poraněním
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001204 míchy
Sociální začleňování s
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000970 Amaltheou
Rozvoj komunitní práce v
Olomouckém, Zlínském a
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001233 Jihomoravském kraji
BAZALKA - Vezmi si svůj
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001420 život zpátky
Nová šance pro důstojný
život, posílení integrace
osob ohrožených sociálním
vyloučením ve společnosti a
na trhu práce, aktivní pomoc
při řešení obtížných
životních situací spojených s
bydlením komplexním
programem s individuálním
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001444 přístupem
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001455 S rodinou proti vyloučení
Podpora aktivit a programů
v rámci sociálního
začleňování Šance pro
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001619 Tebe, o.s.

Respondeo, o. s.

Oblastní charita Šluknov
Česká asociace paraplegiků –
CZEPA
Amalthea o.s.
Společnost Podané ruce o.p.s.
Fokus Labe

Institut moderního vzdělávání,
o.p.s.
Rodina v centru, o.s.

Šance pro Tebe, o.s.

Důvody nedoporučení projektů k financování jsou k projektům v řádcích č. 1 až 3 uvedeny
v části IV. tohoto zápisu (Závěry z projednávání žádostí). U ostatních řádků (č. 4 - 104) byla
důvodem nedoporučení k financování skutečnost, že tyto projekty nebyly vzhledem
k dosaženému bodovému zisku z věcného hodnocení projektů výběrovou komisí
projednávány; na projednávání byly zařazeny pouze projekty, které ve věcném hodnocení
dosáhly vyššího bodového zisku.
VIII.

Přílohy:
 Prezenční listiny
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