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

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_15_040; Podpora zaměstnanosti cílových
skupin

Vyhlašovatel

MPSV, Odbor realizace programů zaměstnanost

Název investiční priority

1.1 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající
zaměstnání a neaktivní osoby, včetně
dlouhodobě nezaměstnaných a osob
vzdálených trhu práce, také prostřednictvím
místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a
mobility pracovníků

Alokace na výzvu v Kč

297 000 000,00 CZK

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

2 000 000,00 CZK

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

295 000 000,00 CZK

II.

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

4

Počet členů výběrové komise

7

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

12. 7. 2016

Čas jednání (od – do)

9:00 – 17:30

Místo jednání

Kartouzská 4/200, 150 99 Praha 5

Předsedající jednání

Mgr. Anna Burjánková

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

13. 7. 2016

Čas jednání (od – do)

9:00 – 17:30

Místo jednání

Kartouzská 4/200, 150 99 Praha 5

Předsedající jednání

Mgr. Anna Burjánková

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

14. 7. 2016

Čas jednání (od – do)

9:00 – 17:30

1

Místo jednání

Kartouzská 4/200, 150 99 Praha 5

Předsedající jednání

Mgr. Anna Burjánková

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

19. 7. 2016

Čas jednání (od – do)

9:00 – 19:00

Místo jednání

Kartouzská 4/200, 150 99 Praha 5

Předsedající jednání

Mgr. Anna Burjánková

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

III.
Záznam o školení členů / náhradníků členů výběrové komise
V úvodu prvního dne jednání VK proběhlo školení přítomných členů a náhradníků členů
výběrové komise zaměřené na jejich práva a povinnosti, nestrannost, způsob rozhodování o
výběru projektů vhodných pro financování, vedení průkazné evidence o procesu výběru, dále
představení dané výzvy a řešení možných problémů.
Datum a místo konání školení – viz výše v části Přehled uskutečněných jednání.
Osoba, která školení provedla: Ing. Ilona Volková
Individuální školení pro členy a náhradníky členů výběrové komise, kteří nebyli přítomni
v době zahájení 1. jednání výběrové komise, proběhlo:
Datum a místo konání školení: 19. 7. 2016, Kartouzská 4/200, 150 99 Praha 5
Osoba, která školení provedla: Ing. Ilona Volková
Seznam školených osob: Viz prezenční listina v příloze zápisu

IV.

Závěry z projednávání žádostí:

Informace o žádosti
Pořadové číslo

1.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002620

Žadatel

FOKUS České Budějovice, z.s.

Název projektu

Individual placement and support - efektivní způsob zaměstnávání
lidí s duševním onemocněním

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 330 047,50 Kč

Body z věcného hodnocení

99,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

2

Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 330 047,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

2.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002360

Žadatel

VOLONTÉ CZECH, o.p.s.

Název projektu

REVENANT

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 731 278,75 Kč

Body z věcného hodnocení

98,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

3

Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Žadatel přesune položky rozpočtu 1.1.4.3 Ověření počtu a výše exekucí a 1.1.4.4 Notářské
úkony do kapitoly 1.1.6 Přímá podpora.
VK upozorňuje žadatele, že výše uvedené položky (1.1.4.3 a 1.1.4.4) představují výhradně
příspěvky pro CS.
provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Zůstatek na
položce

Položka

Popis

Krácení

Odůvodnění

1.1.3.2.2.06

KA1, Digitální
videokamera

8 470,00 Kč

položka nezdůvodněna, není
0,00 Kč žadatelem popsáno, k čemu bude
videokamera sloužit

1.1.3.2.2.07

KA1, Stativ

1 210,00 Kč

položka nezdůvodněna, není
0,00 Kč žadatelem popsáno, k čemu bude
stativ projektu sloužit

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 719 178,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002272

Žadatel

Element Consulting s.r.o.

Název projektu

Zaměstnaní i po padesátce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 784 725,00 Kč

Body z věcného hodnocení

96,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

4

Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

VK upozorňuje žadatele, že bilanční diagnostika musí obsahem a rozsahem splňovat standard
vydaný Asociací bilanční diagnostiky.

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Zůstatek na
položce

Položka

Popis

Krácení

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

1 750,00 Kč

1.1.3.2.2.1

notebook

5 000,00 Kč

Odůvodnění
Kráceno na polovinu vzhledem k
počtu hodin zapojení členů
realizačního týmu do projektu, které
činí přibližně 0,5 pracovního
1 750,00 Kč úvazku.
Kráceno na polovinu vzhledem k
počtu hodin zapojení členů
realizačního týmu do projektu, které
činí přibližně 0,5 pracovního
5 000,00 Kč úvazku.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 776 287,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

4.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002298

Žadatel

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

Název projektu

Nácvik trasy - profesní příprava a praxe zrakově postižených v
Olomouckém kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 102 462,50 Kč

Body z věcného hodnocení

96,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

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

Příspěvek na zapracování, položka rozpočtu 1.1.6.4.1 bude přejmenován na Příspěvek na
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mentora a tato položka rozpočtu se přesune v celkové výši 83 700 Kč buď do kapitoly 1.1.1
Osobních nákladů, nebo do kapitoly 1.1.4 Nákup služeb.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 102 462,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

5.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002306

Žadatel

Aperkom, z.ú.

Název projektu

Zaměstnání na Vrbensku

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 900 125,00 Kč

Body z věcného hodnocení

96,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

1

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

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

1.1.1.1.1

1.1.1.3.1

Popis

Poradce - 1,0 úv.
Lektor kurzu
motivace - 3 běhy
po 40 hod.

Zůstatek na
položce

Krácení

402 000,00 Kč
25 080,00 Kč

Odůvodnění

Nadhodnocení pracovního úvazku
vzhledem k velikosti CS, složitosti práce
s CS a harmonogramu práce s nimi.
402 000,00 Kč Z tohoto důvodu je snížen úvazek na 0,5.
Překročení jednotkové ceny lektora na
DPP dle tabulky obvyklých mezd a platů,
24 720,00 Kč sníženo na 206 Kč/hod.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 366 275,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

6.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002263

Žadatel

LIGA o.p.s.

Název projektu

Pracovní příležitosti v Bruntále II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 954 375,00 Kč

Body z věcného hodnocení

96,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

1

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

VK upozorňuje žadatele, že cena pronájmu prostor musí odpovídat cenám v místě a čase
obvyklým.
provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

1.1.1.1.1

1.1.1.3.1

Popis

Krácení

Poradce – 1,0 úv.

Zůstatek na
položce

Nadhodnocení pracovního úvazku
vzhledem k velikosti CS, složitosti práce s
CS a harmonogramu práce s nimi. Z tohoto
402 000,00 Kč důvodu je snížen úvazek na 0,5.

402 000,00 Kč

Překročení jednotkové ceny lektora na DPP
dle tabulky obvyklých mezd a platů, sníženo
16 480,00 Kč na 206 Kč/hod.

16 720,00 Kč

Lektor-kurz motivace

Odůvodnění

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 430 975,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

7.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002399

Žadatel

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

Název projektu

Poradensko-psychologickými kroky na trh práce

7

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 542 043,75 Kč

Body z věcného hodnocení

95,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

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

Žadatel zajistí, aby byla plánovaná stáž ošetřena některou z forem pracovního vztahu s náležitou
odměnou.

-

Žadatel opraví stanovenou cílovou hodnotu Indikátoru 6 00 00 ze 40 na 35, neboť v popisu CS
žadatel odhaduje, že pouze 35 osob bude podpořeno nad rámec bagatelní podpory a 5 osob
nedosáhne na 40 hodin podpory).
Žadatel opraví stanovenou cílovou hodnotu Indikátoru 6 28 00 na 0, tento indikátor bude
sledován v průběhu realizace projektu.
Žadatel přesune položky rozpočtu 1.1.3.2.4.2 Notebook, 1.1.3.2.4.3 Tiskárna – multif. zařízení
standard, 1.1.3.2.4.4 Tablet pro CS, 1.1.3.2.4.5 Stůl pracovní kancelářský, 1.1.3.2.4.6 Skříň
policová nízká s dveřmi a položku rozpočtu 1.1.3.2.4.7 Židle kancelářská pod kapitolu 1.1.3.2.2
Neodpisovaný hmotný majetek (1.1.3.2.2).
Žadatel přesune položku 1.1.3.2.4.1 Nájem poradny pro CS v celkové výši do kapitoly 1.1.4
Nákup služeb.
Žadatel v rámci popisu KA1 uvede tablet pro CS do bodu (d), v opačném případě bude
považován za tablet pro realizační tým projektu a bude krácen dle úvazku RT projektu ve výši
0,2.

-

-

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 542 043,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

8.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002408

Žadatel

Age Management z.s.

Název projektu

Age management v praxi - nová kariéra po padesátce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 698 226,25 Kč
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Body z věcného hodnocení

95,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

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

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík SW MS
Office pro CS (BM, BO,
VY)

Krácení

Zůstatek na
položce

11 616,00 Kč

Odůvodnění
Žadatel neuvádí, jaké položky rozpočtu jsou v
rámci pořizování vybavení určeny pro žadatele a
jaké pro partnera. Má se tedy za to, že veškeré
tyto položky jsou určeny žadatelovi. Položka
1.1.3.2.1.1 je krácena na cenu obvyklou pro
7 260,00 Kč neziskový sektor.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 683 706,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

9.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002521

Žadatel

Charita Třinec

Název projektu

Flexibilní zaměstnanost pro osoby pečující a dlouhodobě
nezaměstnané

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 994 062,50 Kč

Body z věcného hodnocení

95,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

9

Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

-

-

Žadatel zajistí, že dotovaná místa z projektu nebudou zároveň financována vyrovnávacími
platbami v režimu podpory de minimis pro služby obecného hospodářského zájmu (v rámci
poskytování sociálních služeb). Konkrétní podmínky a možnost poskytování mzdových příspěvků
na pracovní místo v rámci poskytování sociálních služeb je doporučeno předem konzultovat s
jejich poskytovatelem a příslušným krajem.
Žadatel opraví cílovou hodnotu Indikátoru 6 25 00 a 6 28 00 na 0, tento indikátor bude sledován
v průběhu realizace projektu.
Žadatel ověří, zda stanovil cílovou hodnotu indikátoru 6 00 00 v souladu s Obecnými pravidly pro
žadatele a příjemce a případně upraví v souladu s těmito pravidly.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 994 062,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

10.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002642

Žadatel

Moravskoslezský klastr dynamických pohonů a konstrukcí, z. s.

Název projektu

Rekvalifikace v technice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 978 868,75 Kč

Body z věcného hodnocení

95,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

10

Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

-

VK ukládá žadateli úpravu popisu KA evaluace tak, aby bylo jasné, že evaluace bude probíhat
v průběhu celého projektu (nikoliv pouze v posledních dvou měsících) a bude zajišťována za
účelem kvalitnější práce s CS v rámci realizovaného projektu.
provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.3.2.1.1

software pro
notebook

Zůstatek na
položce

Krácení

Odůvodnění

upraveno v souladu s obvyklými
cenami pro kancelářský balík pro
2 420,00 Kč neziskové organizace

2 580,00 Kč

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 975 643,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

11.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002331

Žadatel

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.

Název projektu

Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 335 215,00

Body z věcného hodnocení

95

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

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

-

-

Žadatel zajistí, že dotovaná místa z projektu nebudou zároveň financována vyrovnávacími
platbami v režimu podpory de minimis pro služby obecného hospodářského zájmu (v rámci
poskytování sociálních služeb). Konkrétní podmínky a možnost poskytování mzdových příspěvků
na pracovní místo v rámci poskytování sociálních služeb je doporučeno předem konzultovat s
jejich poskytovatelem a příslušným krajem.
VK doporučuje žadateli vymazání jména odborného garanta u kurzu „Pracovník v sociálních
službách“ (z důvodu následného uveřejnění projektu).
Žadatel upraví položku rozpočtu 1.1.1.2.3 Lektoři kurzu „Pracovník v sociálních službách“, ve
které je prohozena cena jednotky s počtem jednotek.
provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

1.1.1.3.1

Popis

Zůstatek
na položce

Krácení

Evaluátor

19 440,00 Kč

Odůvodnění

Evaluace bude probíhat po ukončení kurzu Pracovník
v sociálních službách a po ukončení kurzu Asistent pedagoga,
a to formou vyplnění dotazníku zpětné vazby. Dalších 40h
evaluace má být provedeno až po ukončení realizace celého
0,00 Kč
projektu, což není zcela potřebné pro realizaci daného projektu
a nepřispěje ke splnění stanovených cílů projektu. Z tohoto
důvodů je krácena celá položka rozpočtu, konkrétně
o 19 440 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 310 915,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

12.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002359

Žadatel

NEAT jazyková agentura, s.r.o.

Název projektu

Do práce po padesátce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 153 170,00 Kč

Body z věcného hodnocení

95

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Žádost o podporu doporučena k financování.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 153 170,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

13.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002514

Žadatel

Pomoc - poradenství, podpora, z.s.

Název projektu

Podpora OZP k trhu práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 998 281,25 Kč

Body z věcného hodnocení

95

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

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

Žadatel upraví popis položky rozpočtu 1.1.1.2.5 tak, že namísto žadatele uvede partnera, který
má na danou rekvalifikaci platnou akreditaci, a tudíž by měly být kurzy zajišťovány partnerem.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 998 281,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

14.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002702

Žadatel

OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST a.s.

13

Název projektu

Hodnota zkušenosti

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 890 317,50 Kč

Body z věcného hodnocení

95

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

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

Žadatel upraví položku rozpočtu 1.1.1.2.1 lektor specialista, ve které je prohozena cena jednotky
s počtem jednotek.
Žadatel upraví položku rozpočtu 1.1.4.1 Pronájem učeben pro cílovou skupinu tak, že stanoví do
jednotky rozpočtu průměrnou výši nájemného odpovídající popisu KA.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 890 317,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

15.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002398

Žadatel

o.s. Ergon-Chráněná dílna

Název projektu

S Ergonem k dlouhodobému pracovnímu uplatnění

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 299 900,00 Kč

Body z věcného hodnocení

94,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka
1.1.1.2.4

Popis
Lektor
akreditovaného PC
kurzu – partner
KaPA

Krácení

Zůstatek na
položce

2 280,00 Kč

Odůvodnění

26 220,00 Kč Překročení jednotkové ceny lektora na DPČ dle
tabulky obvyklých mezd a platů, sníženo na 276
Kč/hod.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 297 050,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

16.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002468

Žadatel

Večernice o.s.

Název projektu

Nová kariéra - s Večernicí i po 50

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 991 080,00 Kč

Body z věcného hodnocení

94,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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

-

Žadatel uvede do souladu popis KA4 KVALIFIKACE PRO AKTUÁLNÍ UPLATNITELNOST NA
TRHU PRÁCE a popis indikátoru 6 26 00, ve kterém bude současně upravena cílová hodnota na
20.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 991 080,00 Kč

15

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

17.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002583

Žadatel

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří

Název projektu

Aktivní padesátka potřetí

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 999 556,25 Kč

Body z věcného hodnocení

94,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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

Žadatel zajistí, že dotovaná místa z projektu nebudou zároveň financována vyrovnávacími
platbami v režimu podpory de minimis pro služby obecného hospodářského zájmu (v rámci
poskytování sociálních služeb). Konkrétní podmínky a možnost poskytování mzdových příspěvků
na pracovní místo v rámci poskytování sociálních služeb je doporučeno předem konzultovat s
jejich poskytovatelem a příslušným krajem.

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.1.2.4

Lektor specialista specifické rekvalifikační
kurzy VŠ vzdělání
(výuka včetně přípravy)

Zůstatek na
položce

Krácení

33 075,00 Kč

Odůvodnění
Krácení lektora specialisty na horní
úroveň ostatních lektorů v projektu - 275
Kč/ 1 hod. V Žádosti není potřeba lektora
specialisty popsána a v popisu členů
realizačního týmu zastává lektor
specialista stejné činnosti jako klasický
40 425,00 Kč lektor.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 958 212,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
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Pořadové číslo

18.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002325

Žadatel

GASTRONOMICKÁ AKADEMIE, z. s.

Název projektu

Náš společný cíl = zaměstnání

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 795 437,50 Kč

Body z věcného hodnocení

93,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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

Žadatel přesune náklady z položky 1.1.3.2.3.2 Pracovní oblečení do kapitoly 1.1.6 Přímá
podpora.

-

Žadatel zdůvodní nezbytnost položky 1.1.4.2 Pojištění účastníků projektu v rámci KA a náklady
z této položky přesune do kapitoly 1.1.6 Přímá podpora.

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

1.1.1.1.1

Popis

Zůstatek
na
položce

Krácení

Odborný garant

560 000,00 Kč

Odůvodnění

V popisu pracovní náplně odborného
garanta převažují činnosti (administrativní
0,00 Kč
aktivity), které patří svým charakterem do
nepřímých nákladů.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 095 437,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

19.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002492

Žadatel

RUBIKON Centrum, z.s.

Název projektu

Čas pracovat

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 979 846,95 Kč

Body z věcného hodnocení

93,75

17

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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

-

Žadatel ověří, zda stanovil cílovou hodnotu indikátoru 6 00 00 v souladu s Obecnými pravidly pro
žadatele a příjemce a upraví popis hodnoty tak, aby korespondoval s údaji v popisech klíčových
aktivit. Do indikátoru se počítají osoby, kterým bude poskytnuto v rámci všech projektových aktivit
alespoň 40 hodin podpory.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 979 846,95 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

20.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002682

Žadatel

TIVIT spol. s r.o.

Název projektu

Nová příležitost - s podporou za lepším uplatněním na trhu práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 995 010,00 Kč

Body z věcného hodnocení

93,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

18

Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Položka 1.1.1.1.5 Jiné osobní náklady bude zrušena a náklady z ní přesunuty do jednotlivých
položek mezd osobních nákladů.

-

Cílovou hodnotu indikátoru 62600 žadatel navýší na 80 % z předpokládaného počtu osob
zapojených do rekvalifikačních kurzů, tj. na 32 podpořených osob.

-

Žadatel upraví výstupy klíčové aktivity Zprostředkování zaměstnání tak, že bude zprostředkováno
zaměstnání bez mzdové podpory celkem 15 osobám.

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.1.2.1

Lektor/Lektorka

Krácení
188 160,00 Kč

Zůstatek na
položce

Odůvodnění
Stanovená hodinová sazba lektora na DPČ na
556 Kč/hod. není v žádosti popsána. Z tohoto
185 472,00 Kč důvodu je kráceno v souladu s tabulkou
obvyklých mezd a cen u lektora na DPČ na
276 Kč/hod.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 759 810 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

21.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002420

Žadatel

FOKUS Tábor, z. s.

Název projektu

Podpora zaměstnanosti lidí s duševním onemocněním

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 590 410,00 Kč

Body z věcného hodnocení

93,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

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

Položku rozpočtu 1.1.6.5 Jiné je třeba rozklíčovat. Žadatel vytvoří podpoložku a pojmenuje ji
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v souladu s popisem klíčové aktivity Podpora vzniku a udržitelnosti pracovních míst
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 590 410 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

22.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002509

Žadatel

Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Šumperk

Název projektu

Nová kariéra - s praxí za praci II.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 965 275,00 Kč

Body z věcného hodnocení

93,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

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

Kariérní poradce (KA 2,5) položka rozpočtu 1.1.1.3.03 nebude provádět závěrečnou evaluaci
projektu. Z popisu jeho činností v části „Popis realizačního týmu projektu“ bude vyjmuta
závěrečná evaluace, která není potřebná pro realizaci daného projektu a splnění stanovených
cílů projektu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 965 275,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

23.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002358

Žadatel

BEVE, spol. s r.o.
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Název projektu

Nová příležitost v okresu Blansko a Vyškov

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 625 948,75 Kč

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

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

Žadatel upraví poměry spolufinancování dle pravidel OPZ. 15% z celkových způsobilých výdajů
projektu bude financováno z vlastních zdrojů žadatele.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 625 948,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

24.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002656

Žadatel

EUFORALL o.s.

Název projektu

Šance pro všechny

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 061 022,50 Kč

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

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

Žadatel nemá potřebné povolení ke zprostředkování dle § 60 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004
Sb. Podmínkou realizace klíčové aktivity 06 Podpora zaměstnání je získání povolení ke
zprostředkování na straně žadatele nebo zajištění zprostředkování zaměstnání prostřednictvím
služeb agentury práce hrazených z vlastních zdrojů žadatele.

-

V klíčové aktivitě Podpora zaměstnání žadatel specifikuje výstupy tak, aby bylo zřejmé, že dojde
ke zprostředkování minimálně 10 pracovních míst podpořených mzdovým příspěvkem, a to
v souladu s přehledem nákladů této aktivity.

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.1.2.2

Lektor Poradenského
programu

Zůstatek na
položce

Krácení
63 504,00 Kč

1.1.3.2.2.1

Notebook

16 440,00 Kč

1.1.3.2.1.1

Software MS Office

40 275,40 Kč

139 104,00 Kč

Odůvodnění
snížení hodinové sazby v souladu s
tabulkou obvyklých mezd na 276 Kč/hod

10 pro CS v rozpočtu zůstává, krácení
se týká notebooku pro realizační tým na
127 560,00 Kč 0,63 úvazku, notebooky pro realizační
tým se tedy krátí na 0,63 úvazku, tzn. o
16 440 Kč
Snížení ceny dle cen obvyklých pro
neziskový sektor (2420 Kč za kus)
25 724,60 Kč
kráceno na 10 kusů a dále sníženo na
základě krácení položky Notebook

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 910 748,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

25.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002363

Žadatel

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné
přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Název projektu

Cesta za prací

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 226 085,00 Kč

Body z věcného hodnocení

91,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Upozornění: Koordinátor a poradce mají v popisu činnosti uvedenu přípravu podkladů pro
monitorovací zprávy za danou KA2. Uvedené činnosti spadají do nepřímých nákladů. Dle
metodiky tedy bude nutné předkládat výkazy práce.

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka
1.1.1.3.01

Popis
Lektor/ka Základní
program A1 A2

Krácení

Zůstatek na
položce

14 400,00 Kč

20 600,00 Kč

Odůvodnění
Nadhodnocená sazba DPP 350Kč/h, kráceno
na sazbu lektora 206Kč/h

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 208 085,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

26.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002451

Žadatel

POMOC Týn nad Vltavou, z.s.

Název projektu

Pomocná ruka

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 937 450,00 Kč

Body z věcného hodnocení

91,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

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

Upozornění: Absolventy kurzu, který bude pořádán Úřadem práce ČR, nelze započítat do
indikátoru 6 26 00 Počet účastníků, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
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Krácení

Zůstatek na
položce

Položka

Popis

Odůvodnění

1.1.1.2.2

Lektor

1 368,00 Kč

snížení hodinové sazby v souladu s tabulkou
94 392,00 Kč obvyklých mezd na 276,- Kč/hod

1.1.1.3.1

Psycholog

6 600,00 Kč

snížení hodinové sazby v souladu s tabulkou
41 400,00 Kč obvyklých mezd na 345,- Kč/hod

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 927 490,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

27.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002635

Žadatel

Agentura ATHENA s.r.o.

Název projektu

Znovu do práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 998 675,00 Kč

Body z věcného hodnocení

91,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 998 675,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

28.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002312

Žadatel

Edukana, spolek
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Název projektu

Nová šance a zkušenost pro 50 +

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 302 775,00 Kč

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

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

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Zůstatek na
položce

Krácení

Popis

Odůvodnění

Pracovní pozice Organizační garant RK dle
pracovní náplně je z větší části shodná s
pracovní náplní Projektového manažera.
0,00 Kč Zpracovává harmonogram, organizačně,
materiálně, administrativně zajišťuje RK,
monitoruje, vede záznamy CS, upozorňuje
na problémy apod. (vše se týká RK).

1.1.1.2.2

organizační garant
rekvalifikačních kurzů

1.1.6.5.2

pojištění po dobu praxe
v rekvalifikačním kurzu

7 500,00 Kč

0,00 Kč

Jde o náklad, který by měl být již součástí
nakupovaného rekvalifikačního kurzu.

1.1.6.5.3

pracovní oděv, obuv a
ochranné, pomůcky pro
rekvalifikace

45 000,00 Kč

0,00 Kč

Jde o náklad, který by měl být již součástí
nakupovaného rekvalifikačního kurzu.

108 000,00 Kč

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 102 150 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

29.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002318

Žadatel

REMISVIT, z.ú.

Název projektu

Přes hendikep do práce!

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 997 675,00 Kč

Body z věcného hodnocení

91,25
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

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

Zrušit položku 1.1.1.3.3. Pečovatelka na hlídání dětí a vytvořit novou položku v kapitole 1.1.6.
Příspěvek na hlídání dětí.

-

Vzhledem k nejasnému popisu zajištění zprostředkování zaměstnání v KA08 (prostřednictvím
spolupracovníků z agentur práce v RT), výběrová komise upozorňuje žadatele na nutnost
zajištění zprostředkování v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 997 675,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

30.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002326

Žadatel

Rytmus Benešov, o.p.s.

Název projektu

S Rytmusem do práce II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 542 624,00 Kč

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

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

Upozornění: Žadatel uvádí, že bude cíl projektu naplňovat prostřednictvím registrované sociální
služby Sociální rehabilitace. Bude tedy muset zajistit, že z projektu nebudou hrazeny činnosti
financované vyrovnávací platbou v režimu podpory de minimis pro služby obecného
hospodářského zájmu. Pokud je žadatel financován takovouto vyrovnávací platbou, bude
v průběhu realizace projektu vést oddělené vykazování účastníků, při čemž jedna podpora
nemůže být vykázána v obou systémech (evidence indikátorů OPZ a výkazy za sociální službu).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 542 624,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

31.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002460

Žadatel

bfz o.p.s.

Název projektu

Vyšší vzdělání - můj cíl v Plzeňském kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 622 785,00 Kč

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

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

Položka 1.1.6.2 Cestovné - V případě nevyčerpání částky na položce, je možné částku využít
pouze v rámci přímé podpory (kapitola 1.1.6). Případnou nevyčerpanou částku nebude
umožněno změnou projektu přesunout do jiných kapitol rozpočtu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 622 785,00 Kč
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

32.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002471

Žadatel

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

Název projektu

Pracovnímu uplatnění nadosah i s hendikepem

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 817 057,50 Kč

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 817 057,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

33.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002591

Žadatel

Siglavy, z.s.

Název projektu

Dobrý vítr

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 995 325,00 Kč

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti
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Zdrželo se

7

0

0

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

VK požaduje přejmenování klíčové aktivity 3 z „Dílčí kvalifikace“ na „Profesní kvalifikace. Dle
zákona 179/2006 Sb. již není používán pojem dílčí kvalifikace, používá se pojem profesní
kvalifikace.

-

Položka 1.1.4.2 DK lektor a zkouška bude přejmenována tak, aby odpovídala aktuálně platné
legislativě. Jedná se o nákup autorizované osoby k provedení zkoušky.

-

Do výpočtu indikátoru 6 26 00 byly započítány i osoby, které projdou KA 04: Orientace na trhu
práce. Jedná se o KA zaměřenou na rozvoj základních kompetencí, která není zaměřena na
zvýšení kvalifikace. V rámci této KA došlo k započítání navíc 64 úspěšných účastníků KA 04 do
indikátoru 6 26 00. Žadatel opraví cílovou hodnotu indikátoru a popis KA 04.
provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

-

Položka

1.1.1.3.1

Popis

Zůstatek na
položce

Krácení

15 120,00 Kč

Lektor specialista

Odůvodnění

Krácení dle obvyklých cen a mezd na 415
Kč na hodinu. Původně 550Kč x 112
46 480,00 Kč
hodin = 61 600 Kč. Po krácení 415Kč x
112 hodin = 46 480 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 976 425,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

34.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002605

Žadatel

CERPOS

Název projektu

Cesta k práci sociálně vyloučených občanů Benešovska

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 001 144,30 Kč

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Žadatel upraví cílovou hodnotu indikátoru 6 00 00 na hodnotu 12, protože i indikátor 6 26 00 je
12.

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

Krácení o

1.1.1.2.1.

Evaluátor,
CERPOS

83 200,00 Kč

1.1.4.8

Telefonní
služby pro TR

14 400,00 Kč

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Původně 320 Kč x 520 hodin = 166 400 Kč. Po krácení
320Kč x 260 hodin = 83 200 Kč. Nezdůvodněná počáteční
evaluace vzhledem k velikosti CS, situace by měla být
83 200,00 Kč
vyhodnocena již v počátku projektu na základě předložené
analýzy. Dle popisu lze podpořit evaluaci v polovičním
rozsahu.
0,00 Kč Jedná se o nepřímé náklady

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 879 144,30 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

35.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002292

Žadatel

JOB ASISTENT s.r.o.

Název projektu

CESTA ZA PRACÍ

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 907 300,00 Kč

Body z věcného hodnocení

90,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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

Žadatel upraví poměry spolufinancování dle pravidel OPZ. 15% z celkových způsobilých výdajů
projektu bude financováno z vlastních zdrojů žadatele.
provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Zůstatek na
položce

Položka

Popis

Krácení

1.1.1.1.1.

Koordinátor cílové
skupiny a
realizačního týmu

112 000,00 Kč

Úvazek zkrácen z 0,3 na 0,2. Vzhledem k
224 000,00 Kč počtu pracovních míst a duplikace pracovní
náplně s pozicí specialista trhu práce.

1.1.1.1.2.

Specialista/ka trhu
práce/ Organizační
pracovník/ce

129 600,00 Kč

Úvazek zkrácen z 0,4 na 0.2. Vzhledem k
129 600,00 Kč počtu pracovních míst a duplikace pracovní
náplně s pozicí koordinátora

1.1.3.2.1.1

Nákup 4 x software
MS Office 2016 (pro
CS)

16 000,00 Kč

0,00 Kč Neodůvodněný, neefektivní výdaj

1.1.3.2.2.1

Nákup 4 x notebook
pro účastníky (MAC)

40 000,00 Kč

0,00 Kč Neodůvodněný, neefektivní výdaj

1.1.4.3

pronájem prostor pro
MAC

183 000,00 Kč

1.1.5.1

Drobné stavební
úpravy SAC (pro
účastníky)

25 000,00 Kč

0,00 Kč

Odůvodnění

Nejasné odůvodnění kalkulace na pronájem
prostor, výdaj je neefektivní. Doložená
příloha nenavazuje na popis v klíčových
aktivitách.

0,00 Kč Neodůvodněný, neefektivní výdaj

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 275 300,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

36.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002310

Žadatel

MARLIN, s.r.o.

Název projektu

Technické obory pro nezaměstnané

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 634 750,00 Kč

Body z věcného hodnocení

90,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

31

Zdrželo se

6

0

0

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

-

Žadatel upraví poměry spolufinancování dle pravidel OPZ. 15% z celkových způsobilých výdajů
projektu bude financováno z vlastních zdrojů žadatele.
Vytvoření nové položky SW, počet kusů 5, jednotková cena 5 200 Kč. Celkem 26 000 Kč.
Upozornění: Časová dotace na bilanční diagnostiku není dostatečná. VK upozorňuje žadatele, že
bilanční diagnostika musí obsahem a rozsahem splňovat standard vydaný Asociací bilanční
diagnostiky.
provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.1.3.3

Lektor rekvalifikace Základy
obsluhy osobního počítače

1.1.1.3.4

Zůstatek na
položce

Krácení

Odůvodnění

9 776,00 Kč

21 424,00 Kč

snížení hodinové sazby Lektora (nejedná
se o lektora specialistu) na 206 Kč/hod.

Lektor profesní kvalifikace
Obsluha CNC obráběcích
strojů

46 560,00 Kč

49 440,00 Kč

snížení hodinové sazby Lektora (nejedná
se o lektora specialistu) na 206 Kč/hod.

1.1.1.3.5

Lektor profesní kvalifikace
Zámečník

54 126,00 Kč

57 474,00 Kč

snížení hodinové sazby Lektora (nejedná
se o lektora specialistu) na 206 Kč/hod.

1.1.1.3.6

Odvody sociálního a
zdravotního pojištění u DPP
nad 10 tis. Kč

50 000,00 Kč

S krácením DPP souvisí i krácení nákladů
za odvody sociálního a zdravotního
50 000,00 Kč pojištění u DPP nad 10 tis. Kč.
Krácení položky na polovinu (poměrná
částka).

1.1.3.2.2.1

Notebook (včetně software)

85 000,00 Kč

Vzhledem k velikosti CS a počtu měsíců
85 000,00 Kč realizace projektu krácení notebooku na
5 ks z celkově 10 ks.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 327 922,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

37.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002392

Žadatel

Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

Název projektu

Podpora nezaměstnaných na území MAS Hříběcí hory

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 998 075,00 Kč

Body z věcného hodnocení

90,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

32

Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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

Žadatel v souladu s popisem klíčových aktivit navýší cílovou hodnotu indikátorů 6 00 00 a 6 26 00
na hodnotu 28.

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.1.3.2

Odborný lektor rekvalifikace (MAS)

1.1.1.3.3

Odborný lektor praktická výuka v rámci
rekvalifikace (MAS)

1.1.1.3.6

Odborný lektor rekvalifikace (MARLIN)

1.1.3.2.2.3

Zůstatek na
položce

Krácení

set klávesnice + myš

Odůvodnění

87 636,00 Kč

Krácení na obvyklé mzdy a ceny. Nejedná
se o specialistu. Původně 340kč x 654 hodin
134 724,00 Kč
= 222 360 Kč. Po krácení na 206 Kč za
hodinu 206 Kč x 654 hodin = 134 724Kč.

50 250,00 Kč

Krácení na obvyklé mzdy a ceny. Nejedná
se o specialistu. Původně 340kč x 375 hodin
77 250,00 Kč
= 127 500 Kč. Po krácení na 206 Kč za
hodinu 206 Kč x 375 hodin = 77 250 Kč.

44 220,00 Kč

Krácení na obvyklé mzdy a ceny. Nejedná
se o specialistu. Původně 340 kč x 330
67 980,00 Kč
hodin = 112 200 Kč. Po krácení na 206 Kč
za hodinu 206 Kč x 330 hodin = 67 980 Kč.

22 500,00 Kč

Položka 1.1.3.2.2.3 obsahuje samostatně
náklady na sety klávesnici a myš, jenž může
být obsažena v rámci pořízení PC v položce
0,00 Kč
1.1.3.2.2.1. Náklady na sety klávesnice a
myš v položce proto doporučuji z rozpočtu
zcela vyjmout.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 742 317,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

38.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002425

Žadatel

Centrum odborného rozvoje, z.ú.

Název projektu

Kvalifikace, kognitivní trénink a zaměstnání pro zkušené

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 959 012,50 Kč

Body z věcného hodnocení

90,63
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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

VK upozorňuje žadatele, že kurzy na které má sám akreditaci, nelze nakupovat jako službu.

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Zůstatek na
položce

Položka

Popis

1.1.1.3.1

Kouč/individuální
poradce (Corzu)

1 890,00 Kč

124 740,00 Kč

1.1.1.3.2.

Moderátor (Corzu)

1 240,00 Kč

4 120,00 Kč

1.1.1.3.3.

1.1.1.3.4

Krácení o

Lektor rekval. 1 (corzu)

Lektor rekval. 2 (bfz)

Odůvodnění
Snížena poměrná část připadající na 1
hodinu (max. 462,-) Původně 469 Kč x
270 hodin = 126 630 Kč. Po krácení
462 Kč x 270 hodin = 124 740K č.
Krácení na obvyklé mzdy a ceny. 206,Kč/hod při DPP Původně 268 Kč x 20
hodin= 5360 Kč. Po krácení 206 Kč x
20 hodin = 4 120 Kč.

19 840,00 Kč

Krácení na obvyklé mzdy a ceny. 206,Kč/hod při DPP. Původně 268Kč x 320
65 920,00 Kč
hodin = 85 760 Kč. Po krácení 206 Kč x
320 hodin = 65 920 Kč.

12 896,00 Kč

Krácení na obvyklé mzdy a ceny.
Původně 268Kč x 208 hodin = 55 744
42 848,00 Kč
Kč. Po krácení na 206 kč za hodinu 206
Kč x 208 hodin = 42 848 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 914 180,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

39.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002455

Žadatel

EDUCO CENTRUM s.r.o.

Název projektu

Nové profesní obzory v hospodářsky problémovém regionu

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 831 785,00 Kč

Body z věcného hodnocení

90,63
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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

-

VK upozorňuje, že praxe mimo kurz musí být odměňována. Žadatel tedy zajistí, že praxe bude
probíhat na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Zůstatek na
položce

Krácení

Popis

118 560,00 Kč

1.1.1.2.1

Lektor, specialista (RK)

1.1.3.2.2.2

Kancelářská židle pro CS

5 340,00 Kč

1.1.3.2.2.4

Flipchart

4 840,00 Kč

1.1.3.2.2.6

Magnetická tabule

3 500,00 Kč

Odůvodnění

Krácení sazby na 400 Kč
Vzhledem k rozsahu uvedeném v
projektové žádosti a typu kurzů.
304 000,00 Kč
Původně 556 Kč x 760 hodin = 422
560 Kč. Po krácení 400 Kč x 760
hodin = 304 000 Kč.

36 300,00 Kč

Krácení jednotkové ceny na
z 2 776 Kč na 2 420Kč, z důvodu
překročení obvyklé ceny. Krácení u
15kusů o 5 340 Kč.

Není zdůvodněn nákup více
zařízení. V souladu s návrhem
2 420,00 Kč hodnotitele je snížen počet kusů na
jeden kus zařízení. Krácení o dva
kusy. Jednotková cena 2 420 Kč.
Není zdůvodněn nákup více
zařízení. V souladu s návrhem
3 500,00 Kč hodnotitele je snížen počet kusů na
jeden kus zařízení. Krácení o jeden
kus, jednotková cena 3 500 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 666 485,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

40.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002535

Žadatel

ANNA KK, z. s. (Asociace nevládních neziskových aktivit
Karlovarského kraje)

35

Název projektu

Začni znovu

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 995 420,00 Kč

Body z věcného hodnocení

90,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

1.1.1.1.5

Popis

Zůstatek na
položce

Krácení

Evaluátor
(úv.0,1) ANNA
KK

64 722,00 Kč

Odůvodnění

Z popisu činností pozice nevyplývá, že bude vykonávat
činnosti potřebné pro věcnou realizaci projektu (např.
uzpůsobování aktivit výstupům evaluace apod.),
popsané činnosti jsou součástí obecného projektového
0,00 Kč řízení, které spadá do nepřímých nákladů.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 914 517,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

41.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002651

Žadatel

Sdružení Práh

Název projektu

Podpora zaměstnávání 3

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 992 797,50 Kč

Body z věcného hodnocení

90,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

36

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

Žadatel ověří, zda stanovil cílovou hodnotu indikátoru 6 00 00 v souladu s Obecnými pravidly pro
žadatele a příjemce (zda vzal v úvahu pravidlo překročení bagatelní podpory)

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

1.1.1.1.9

Popis

Krácení

Psychiatrická sestra

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Popis pracovní pozice je nedostatečný a
činnost je spíše podpůrná, a to zejména v
oblasti zdravotní péče, což není výzvou
podporovaná aktivita. Z tohoto důvodu je
385 250,00 Kč krácena pozice na úvazek 0,5.

154 100,00 Kč

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 800 172,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

42.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002342

Žadatel

Národní centrum pro rodinu

Název projektu

P_ANIMA: vzdělávání pečujících na cestě k jejich uplatnění

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 856 783,75 Kč

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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

Žadatel navýší v rámci KA5 počet zaměstnaných osob z cílové skupiny na 18 plných pracovních
úvazků a upraví položku v kapitole rozpočtu 6.1.1 Mzdové příspěvky tak, aby bylo jasné, že se
jedná o 18 osob.

-

Žadatel doplní jednotky ke všem položkám rozpočtu.

-

VK upozorňuje žadatele, že v rámci popisu KA2 se nejedná o Casemanagement jakožto o
metodu sociální práce a přejmenuje KA2 na Poradenství. V souladu s tím upraví další části
projektové žádosti.

-

Příspěvek na péči bude poskytován pouze na pokrytí nutných výdajů spojených s péčí o závislé
osoby (po dobu účasti CS na projektových aktivitách), které nejsou pokryty příspěvkem na péči
dle zákona 108/2006 Sb.
Žadatel navýší cílové hodnoty indikátoru 6 26 00 na 18.
Žadatel vysvětlí jaký je rozdíl mezi tzv. „pohovorem“ v KA1 Informační a komunikační aktivity a
KA2 Casemanagement tak, aby mezi nimi byl jasný rozdíl.

-

-

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 856 783,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

43.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002421

Žadatel

SocioFactor s.r.o.

Název projektu

Pracovat může každý - pracovní uplatnění pro osoby nejhůře
umístitelné na trhu práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 906 637,50 Kč

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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

Žadatel upraví poměry spolufinancování dle pravidel OPZ tak, aby 15% z celkových způsobilých
výdajů projektu bylo financováno z vlastních zdrojů žadatele.
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.1.3.3

Odborný pracovník
- konzultant

1.1.1.2.1

Krácení

Evaluátor

Zůstatek na
položce

25 500,00 Kč

37 500,00 Kč

Odůvodnění
Krácení položky na 150 hodin. Činnost není
považována za nezbytnou vzhledem k ostatním
pracovním pozicím uplatňovaným v projektu a
pozice odborného pracovníka - konzultanta se
částečně kryje s činností odborného
51 000,00 Kč pracovníka zprostředkování.

25 000,00 Kč

V popisu činnosti evaluátora se vyskytují
nepřímé náklady a zároveň je tato položka
nadhodnocena a je krácena na maximálně 100
hodin.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 827 887,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

44.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002476

Žadatel

Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.

Název projektu

S handicapem do práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 615 838,75 Kč

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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

Žadatel navýší počet zaměstnaných osob v rámci klíčové aktivity Zprostředkování zaměstnání a
aktivní výkon zaměstnání se mzdovou podporou na počet 5 (při poskytování max. 12 měsíců
podpory na mzdové příspěvky) a zajistí tak komplexní podporu vyššímu počtu účastníků. Cíl
zprostředkovat zaměstnání dalším 6 osobám bez finanční podpory na mzdu v projektu zůstává.

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.1.1.1.

Asistent při zaměstnání (úvazek
0,852 - 2 osoby

Zůstatek na
položce

Krácení

84 427,00 Kč

Odůvodnění
Úvazek je krácen z 0,875 na 0,7 z
důvodu charakteru činností, které
spadají do nepřímých výdajů po
1 242 283,00 Kč dobu 7 měsíců.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 510 305,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

45.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002569

Žadatel

EDLiT Human o.p.s.

Název projektu

Změň to!

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 999 418,75 Kč

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.1.3.2

Lektoři - specialisté motivační a aktivizační
program

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění
Snížení hodinové sazby lektora na DPP v
souladu s tabulkou obvyklých mezd na 206,Kč/hod. V žádosti není potřeba lektora
11 124,00 Kč specialisty žadatelem zdůvodněna.

5 616,00 Kč

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 992 398,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

46.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002607

Žadatel

Střední škola EDUCHEM, a.s.

Název projektu

Vzděláním k úspěchu

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 545 416,25 Kč

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.3.2.2.1

Notebook - projektový a
finanční manažer

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík pro
NTB - projektový a
finanční manažer

Zůstatek na
položce

Krácení

Odůvodnění

13 310,00 Kč

Kancelářské vybavení pro členy RT, kteří
jsou hrazeni z nepřímých nákladů nelze
0,00 Kč nárokovat v přímých nákladech projektu

6 292,00 Kč

Kancelářské vybavení pro členy RT, kteří
jsou hrazeni z nepřímých nákladů nelze
0,00 Kč nárokovat v přímých nákladech projektu

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 520 913,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

47.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002367

Žadatel

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.

Název projektu

Podpora zaměstnanosti OZP v Jihomoravském kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 955 000,00 Kč

Body z věcného hodnocení

89,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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

Žadatel stanoví cílové hodnoty indikátorů 6 25 00 a 6 28 00 na 0. Uvedené indikátory budou
vykazovány a sledovány až v průběhu realizace projektu.

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

Krácení

1.1.1.1.1

Pracovní poradce vedoucí kanceláře

360 000,00 Kč

1.1.1.2.1

Koordinátor aktivit odborný asistent

288 000,00 Kč

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

60 000,00 Kč

1.1.3.2.2.1

Notebook pro CS

130 000,00 Kč

1.1.3.2.2.2

Tiskárna pro CS

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Vzhledem k počtu účastníků (20 osob) a
pracovní náplni je kráceno na 0,5 úvazku neopodstatněný plný úvazek v projektu.
Některé činnosti v popisu pracovní náplně
360 000,00 Kč Pracovního poradce nejsou relevantní,
vzhledem k tomu, že je v žádosti uvedeno, že
se všemi 20 vybranými účastníky bude
uzavřena pracovní smlouva na pozici
distributor euroklíče u žadatele projektu.

0,00 Kč

Pozice Koordinátor aktivit - odborný asistent –
spadá popisem činnosti do nepřímých nákladů.
Jedná se o administrativní pozici bez přímé
práce s CS.

Neopodstatněný výdaj. V žádosti je uvedeno,
0,00 Kč že notebooky budou pro účastníky projektu
využívány ke vzdělávání a k vykonávání
pracovní činnosti. Jedná se o vybavení
0,00 Kč zaměstnavatele a veškeré kurzy jsou
nakupovány jako služba.
0,00 Kč Položka není dostatečně popsána a
odůvodněna.

6 000,00 Kč

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 900 000,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

48.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002423

Žadatel

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

Název projektu

50 PLUS

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 451 050,00 Kč

Body z věcného hodnocení

89,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

43

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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

Žadatel doplní jednotky k položkám rozpočtu.

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.1.3.1

Koordinátor pro
odborné praxe

1.1.6.2.2

Stravné pro
účastníky projektu
(90 osob MPP + 40
osob RK)

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

18 000,00 Kč

0,00 Kč

Činnosti v popisu pracovní pozice spadají svým
charakterem do nepřímých nákladů.

148 400,00 Kč

0,00 Kč

Položka spadá svým charakterem do nepřímých
nákladů projektu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 243 050,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

49.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002376

Žadatel

MAS Vladař o.p.s.

Název projektu

ČAS NA ZMĚNU

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 971 750,00 Kč

Body z věcného hodnocení

88,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

44

Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:

-

Žadatel upraví v souladu s informacemi v žádosti zapojení partnera na „Partnera s finančním
příspěvkem“.
Položka 1.1.6.3.1 bude v souladu s popisem klíčové aktivity 09 přejmenována na Příspěvek na
péči o závislé osoby.
Žadatel specifikuje termín „ochutnávky práce“ tak, aby z popisu KA bylo jasné, že se jedná o
plánované exkurze nebo praxe CS skupiny. VK upozorňuje, že jestliže ochutnávky práce
(exkurze) představují praxe mimo rekvalifikační kurz, nemohou být tyto vykovávány cílovou
skupinou zdarma. Žadatel v takovém případě zajistí, že tyto praxe budou probíhat na základě
pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

-

Položka

1.1.1.1.2

1.1.1.1.3

Popis

Krácení

Individuální
poradce

Specialista trhu
práce

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

252 000,00 Kč

V žádosti je popsána stejná pracovní náplň
Individuálního poradce, specialisty trhu práce a
Vedoucího CS. Z tohoto důvodu je krácen úvazek
420 000,00 Kč individuálního poradce z 0,8 na 0,5 úvazku.

88 000,00 Kč

V žádosti je popsána stejná pracovní náplň
Individuálního poradce, specialisty trhu práce a
Vedoucího CS. Z tohoto důvodu je krácen úvazek
440 000,00 Kč specialisty trhu práce z 0,6 na 0,5 úvazku.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 546 750,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

50.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002659

Žadatel

Centrum mentoringu, o.p.s.

Název projektu

NOVOU CESTOU

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 265 125,00 Kč

Body z věcného hodnocení

88,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

45

Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK upozorňuje žadatele, že mzdové příspěvky nemohou být poskytovány na pracovní místo,
které bude financováno z jiných veřejných zdrojů, konkrétně se v tomto případě jedná o pracovní
pozici projektového manažera.
- Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Položka

Popis

1.1.1.3.2

lektoři motivačních
kurzů

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Krácení lektora na DPP v souladu s limitem
9 888,00 Kč obvyklých mezd pro OPZ na 206 Kč/hod.

6 912,00 Kč

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 256 485,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

51.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002665

Žadatel

Grafia, společnost s ručením omezeným

Název projektu

S jazyky za prací v Plzeňském a Karlovarském kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 999 495,00 Kč

Body z věcného hodnocení

88,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
V rámci KA „Zprostředkování zaměstnaní“ bude zvýšen výstup o dalších 16 osob umístěných na
pracovní místo.
Žadatel přesune položky rozpočtu 1.1.3.2.2.3 SW do kapitoly 1.1.3.2.1 Neodpisovaný nehmotný
majetek.
Žadatel přesune položky rozpočtu, 1.1.4.01 Skripta motiv. kurzu 1.1.4.02 učebnice PC kurzu
excel, 1.1.4.03 Skripta jazykového kurzu, 1.1.4.09 učebnice PC kurzů word a 1.1.4.11 skripta
rekvalifikačních kurzů do kapitoly rozpočtu 1.1.3.2.3 Spotřební materiál.
- Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Položka

1.1.1.1.3

Popis

odborný poradce 3

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

V Žádosti není dostatečně zdůvodněna
potřebnost a pracovní náplň 3 poradců. Z
tohoto důvodu je krácena položka odborného
0,00 Kč poradce 3 v plné výši.

393 960,00 Kč

Položka není v žádosti dostatečně
konkretizována a zdůvodněna, z tohoto důvodu
0,00 Kč je krácena v plné výši.

60 000,00 Kč

1.1.1.2.1

Jiné osobní náklady
Lektor
rekvalifikačního
kurzu

1.1.3.2.2.1

notebook

13 310,00 Kč

Kráceno o 1 ks výpočetní techniky v návaznosti
26 620,00 Kč na krácení pol. 1.1.1.1.3.

1.1.3.2.2.3

SW

6 292,00 Kč

Kráceno o 1 ks výpočetní techniky v návaznosti
12 584,00 Kč na krácení pol. 1.1.1.1.3.

1.1.6.5.1

příspěvek na
nezbytné náklady

5 000,00 Kč

Položka není v žádosti dostatečně
konkretizována a zdůvodněna, z tohoto důvodu
0,00 Kč je krácena v plné výši.

1.1.1.1.5

38 940,00 Kč

Kráceno v souladu s tabulkou obvyklých mezd
182 160,00 Kč a cen lektora na DPČ na 276 Kč/hod.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 352 617,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

52.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002296

Žadatel

CEDR Pardubice o.p.s.

Název projektu

Trh práce dostupný všem - rozvojem k úspěchu

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 524 041,25 Kč

Body z věcného hodnocení

88,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

47

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK upozorňuje žadatele, že v případě zaměstnání osoby z CS na pracovní pozici zemědělského
dělníka nebude moci být daná podpora vyplácena v režimu obecné podpory de minimis.
- Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Položka

Popis

1.1.4.09

Zkouška profesní
kvalifikace -opravný
termín - KA 02

1.1.4.10

Zkouška profesní
kvalifikace -opravný
termín - KA 03

1.1.4.11

1.1.3.2.2.6

Zůstatek na
položce

Krácení

Zkouška profesní
kvalifikace -opravný
termín - KA 04
Fotoaparát - koordinátor
cílové
skupiny/sociální
pracovník

Odůvodnění

7 500,00 Kč

Jedná se o neodůvodněný náklad ve
vztahu k popisu klíčové aktivity a není v
0,00 Kč souladu s metodikou OPZ.

13 500,00 Kč

Jedná se o neodůvodněný náklad ve
vztahu k popisu klíčové aktivity a cílové
0,00 Kč hodnotě indikátoru

10 500,00 Kč

Jedná se o neodůvodněný náklad ve
vztahu k popisu klíčové aktivity a cílové
0,00 Kč hodnotě indikátoru
Nedostatečně odůvodněný náklad ve
vztahu k práci koordinátora s cílovou
0,00 Kč skupinou

1 825,00 Kč

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 482 385,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

53.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002352

Žadatel

Contact Line, o.p.s.

Název projektu

"Vzděláváním k zaměstnání"

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 995 372,50 Kč

Body z věcného hodnocení

88,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
Žadatel přesune chybně zařazenou rozpočtu 1.1.3.2.1.2 Skříň policová nízká s dveřmi za
3 388 Kč do podkapitoly rozpočtu 1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný majetek.
VK stanovuje podmínkou realizace zvýšení cílové hodnoty indikátoru 6 26 00 na hodnotu 40, a
to v návaznosti na počet rekvalifikačních kurzů uvedených v rozpočtu projektu (43).
- Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Položka

Popis

1.1.1.1.2

Odborný asistent
motivačních a
rekvalifikačních
programů
Notebook
(dovybavení
účebny)

1.1.3.2.2.1

Krácení

Office software pro
1.1.3.2.1.1. neziskovky
Lektor programu
počítačové
1.1.1.3.2
gramotnosti
Lektor - sociální
psycholog
1.1.1.3.1
(motivační modul)

192 960,00 Kč

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Činnosti v popisu pracovní náplně pracovní pozice
spadají duplicitně i do náplně práce položky
1.1.1.1.1 Odborný asistent pro poradenství a
192 960,00 Kč zprostředkování zaměstnání. Kráceno na polovinu.

2 560,00 Kč

Je krácen notebook vzhledem k výši zapojení
12 990,00 Kč lektora do projektu.
Na základě krácení nooteboku je nutné zkrátit i
odpovídající kancelářský balík a snížit jeho cenu o
70 Kč s ohledem na obvyklé ceny zařízení a
2 420,00 Kč vybavení

3 520,00 Kč

Krácení jednotkové ceny lektora na DPP dle tabulky
16 480,00 Kč obvyklých mezd a platů na 206 Kč/hod.

5 500,00 Kč

Krácení jednotkové ceny psychologa na DPP dle
34 500,00 Kč tabulky obvyklých mezd a platů na 345 Kč/hod.

12 990,00 Kč

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 723 460,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

54.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002386

Žadatel

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.

Název projektu

Podpora cizinců při hledání pracovního uplatnění

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 983 005,00 Kč

Body z věcného hodnocení

88,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti
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Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
Žadatel doplní jednotky k položkám rozpočtu.
Žadatel upraví sazbu Kouče v přehledu nákladů u všech KA tak, aby byla v souladu s rozpočtem
projektu u pracovní pozice Kouč.
Žadatel uvede náklady na 2 Notebooky a kancelářský balík do přehledu nákladů příslušných
klíčových aktivit tak, aby bylo zřejmé, že jejich využití nespadá do činností hrazených
z nepřímých nákladů (informační kampaň).
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Zůstatek
na
položce

Položka

Popis

1.1.4.4

tisk a grafika informačních
letáků o projektu pro klienty

Krácení
8 000,00 Kč

1.1.4.5

překlad informačních letáků
pro klienty

3 600,00 Kč

Odůvodnění

0,00 Kč Náklady na informační kampaň
a publicitu projektu patří do
0,00 Kč nepřímých nákladů projektu

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 968 505,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

55.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002462

Žadatel

DŽIVIPEN o.p.s.

Název projektu

Pomoc romským obyvatelům Opavy k pracovní integraci

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 447 550,00 Kč

Body z věcného hodnocení

88,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování.
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 447 550,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

56.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002212

Žadatel

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.

Název projektu

Podpora zaměstnanosti osob 50+

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 935 175,00 Kč

Body z věcného hodnocení

87,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 935 175,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

57.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002334

Žadatel

Attavena, o.p.s.

Název projektu

Zpátky ve hře

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 998 800,00 Kč

Body z věcného hodnocení

87,5

Shrnutí projednání žádosti

51

Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
Cílová hodnota indikátoru 6 26 00 bude navýšena na 30 v souladu s popisem KA 5.3. Současně
je při dosahování cílové hodnoty nutno dodržet definici tohoto indikátoru dle pravidel OPZ, tj.
jedná se pouze o kvalifikační kurzy, nikoliv o neakreditované školení.
VK upozorňuje žadatele, že bilanční diagnostika musí obsahem a rozsahem splňovat standard
vydaný Asociací bilanční diagnostiky.
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Položka

Popis

Krácení

1.1.1.1.2

Lektor

388 800,00 Kč

1.1.1.2.1

Lektor specialista

534 440,00 Kč

1.1.1.2.3

Kouč

38 016,00 Kč

1.1.3.2.1.1

Mobilní učebna SW

31 200,00 Kč

1.1.3.2.2.1

Mobilní učebna HW

200 900,00 Kč

Zůstatek na
položce

Odůvodnění
Nadhodnocený počet hodin zapojení lektora
včetně neúměrně vysokého podíl přípravy,
přestože žadatel deklaruje, že se jedná o aktivity,
které má v praxi osvědčené (krácen v průměru 1
571 860,00 Kč h přípravy před každou výukovou aktivitou)
Kráceno na sazbu lektora, neboť v žádosti není
specifikována potřeba specialisty. Je kráceno na
sazbu obvyklých mezd a cen lektora na DPČ na
195 960,00 Kč 276 Kč/hod.
Kráceno na sazbu odborného konzultanta na
199 584,00 Kč DPČ na 462 Kč/hod.
Na základě absence bližšího zdůvodnění
pořízení mobilní učebny je krácena celá položka
0,00 Kč rozpočtu.
Na základě absence bližšího zdůvodnění
pořízení mobilní učebny je krácena celá položka
0,00 Kč rozpočtu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 507 105,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

58.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002350

Žadatel

Za kulturní Třinecko, o. s.

Název projektu

AKTIVNĚ DO PRÁCE

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 523 398,75 Kč

Body z věcného hodnocení

87,5
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
- Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Krácení

Zůstatek na
položce

Položka

Popis

Odůvodnění

1.1.1.2.2

lektor DPČ

3 792,00 Kč

1.1.1.1.3

odměny -odborný
garant

8 908,00 Kč

Odměny kráceny v plné výši. Nejedná se o
0,00 Kč výdaj nutný k dosažení cíle projektu.

1.1.1.1.4

odměny -odborný
pracovník

6 460,00 Kč

Odměny kráceny v plné výši. Nejedná se o
0,00 Kč výdaj nutný k dosažení cíle projektu.

1.1.3.2.2.2

notebook

6 655,00 Kč

kráceno v souladu s úvazky realizačního týmu,
19 965,00 Kč tzn. Na maximální výši 1,5 ks.

1.1.3.2.2.3

Software pro
notebook

1 210,00 Kč

kráceno v souladu s úvazky realizačního týmu,
3 630,00 Kč tzn. Na maximální výši 1,5 ks.

Krácení jednotkové ceny lektora na DPČ dle
43 608,00 Kč tabulky obvyklých mezd a platů na 276 Kč/hod.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 489 617,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

59.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002361

Žadatel

OREK z.s.

Název projektu

Rekvalifikace - klíč k zaměstnání

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 907 862,50 Kč

Body z věcného hodnocení

87,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5
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Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
Žadatel přesune náklady z položky 1.1.3.2.2.2 Pracovní oblečení do kapitoly 1.1.6 Přímá
podpora.
-

Žadatel zdůvodní nezbytnost položky 1.1.4.2 Pojištění účastníků projektu v rámci KA a náklady
z této položky přesunout do kapitoly 1.1.6 Přímá podpora.

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.1.1.1

Odborný garant

1.1.3.2.2.1

Tablet realizační
tým

Krácení

Zůstatek na
položce

V popisu pracovní náplně odborného garanta
0,00 Kč převažují činnosti (administrativní aktivity), které
patří svým charakterem do nepřímých nákladů.

560 000,00 Kč

6 000,00 Kč

Odůvodnění

Krácen 1 ks tabletu vzhledem k nedostatečnému
6 000,00 Kč zdůvodnění a popisu využití v rámci realizace
projektu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 200 362,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

60.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002395

Žadatel

EuroProfis, s.r.o.

Název projektu

Senior pool

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 259 320,75 Kč

Body z věcného hodnocení

87,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

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

-

-

Žadatel upraví poměry spolufinancování dle pravidel OPZ. 15% z celkových způsobilých výdajů
projektu bude financováno z vlastních zdrojů žadatele.
VK stanovuje žadateli závazek zprostředkovat 70 pracovních míst osobám z cílové skupiny
projektu. Při zprostředkování zaměstnání musí žadatel splňovat všechny podmínky vyplývající ze
zákona o zaměstnanosti.
VK upozorňuje žadatele, že bilanční diagnostika musí obsahem a rozsahem splňovat standard
vydaný Asociací bilanční diagnostiky.
Žadatel vysvětlí a popíše položku rozpočtu Nájem kanceláří pro kurzy v příslušné klíčové
aktivitě. Pokud se jedná o nájem kanceláří, bude položka vyjmuta z přímých nákladů rozpočtu
projektu. Pokud se jedná o nájem prostor pro rekvalifikační kurzy, žadatel položku rozpočtu
přejmenuje na Nájem učebny.
Žadatel uvede výchozí hodnotu „0“ u indikátorů 6 25 00, 6 26 00 a 6 28 00.
žadatel uvede cílovou hodnotu „0“ u indikátoru 6 25 00 a 6 28 00, neboť tyto indikátory budou
sledovány teprve v průběhu realizace projektu.
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.4.4

nájem pro info
schůzky pro
zájemce

1.1.3.2.2.1

notebook pro
účastníky

1.1.3.2.2.2

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění
V popisu KA 03 Oslovení cílové skupiny a
zaměstnavatelů žadatel uvádí, že se budou
informační schůzky konat v jeho prostorách, nebo
prostorách ÚP. Z tohoto důvodu je náklad na
nájem prostor na tuto aktivitu považován za
0,00 Kč nadbytečný.

16 000,00 Kč

133 100,00 Kč

133 100,00 Kč

kancelářský balík

62 920,00 Kč

62 920,00 Kč

1.1.3.2.2.5

Tablety

66 550,00 Kč

0,00 Kč

1.1.1.3.5

lektor rekval. kurzů
DPP

250 600,00 Kč

288 400,00 Kč

Nákup 20 ks výpočetní techniky je neefektivní s
ohledem na rozsah výuky. Z tohoto důvodu je
krácena položka rozpočtu notebook pro účastníky
na polovinu, tzn. na 10 ks.
Nákup 20 ks výpočetní techniky je neefektivní s
ohledem na rozsah výuky. Z tohoto důvodu je
krácena položka rozpočtu kancelářský balík na
polovinu, tzn. na 10 ks.
Nákup tabletů v projektu je nedostatečně
zdůvodnění a z tohoto důvodu je krácen v plné
výši.
V žádosti nebyla dostatečně specifikována
potřeba vyšší sazby lektora. Z tohoto důvodu je
mzda lektora na DPP krácena na základě mezd
obvyklých na 206 Kč/hod.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 597 858,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

61.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002418

Žadatel

Počítačová služba s.r.o.

Název projektu

DO PRÁCE PO PADESÁTCE II
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Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 941 057,50 Kč

Body z věcného hodnocení

87,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

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

Žadatel upraví poměry spolufinancování dle pravidel OPZ. 15% z celkových způsobilých výdajů
projektu bude financováno z vlastních zdrojů žadatele.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 941 057,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

62.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002467

Žadatel

Oblastní spolek ČČK Rychnov nad Kněžnou

Název projektu

Pochopení a podpora

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 111 022,50 Kč

Body z věcného hodnocení

87,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

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

Žadatel nemá potřebné povolení ke zprostředkování dle § 60 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004
Sb. Podmínkou realizace klíčové aktivity 06 Podpora zaměstnání je získání povolení ke
zprostředkování na straně žadatele nebo zajištění zprostředkování zaměstnání prostřednictvím
služeb agentury práce hrazených z vlastních zdrojů žadatele.

-

V klíčové aktivitě Podpora zaměstnání žadatel specifikuje výstupy tak, aby bylo zřejmé, že dojde
ke zprostředkování minimálně 10 pracovních míst podpořených mzdovým příspěvkem, a to
v souladu s přehledem nákladů této aktivity.
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

-

Položka
1.1.1.2.2

Popis
Lektor
Poradenského
programu

1.1.3.2.2.1

notebook

1.1.3.2.1.1

Software MS Office

Krácení

Zůstatek na
položce

63 504,00 Kč

139 104,00 Kč

16 440,00 Kč

127 560,00 Kč

Odůvodnění
snížení hodinové sazby v souladu s
tabulkou obvyklých mezd na 276,- Kč/hod

10 ks pro cílovou skupinu, krácení v rámci
notebooků pro realizační tým dle úvazků
členů realizačního týmu na 0,63 úvazku,
tzn. položku krátit na120 000 Kč +7 560Kč
Snížení ceny dle cen obvyklých pro
25 725,60 Kč neziskový sektor na 2420 Kč/ks a dále
kráceno na 10 kusů a dle krácení položky
notebook

40 275,40 Kč

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 960 748,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

63.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002278

Žadatel

LEADER ACADEMY o.p.s.

Název projektu

NOVÝ SMĚR

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 997 925,00 Kč

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Žadatel specifikuje termín „ochutnávky práce“ tak, aby z popisu KA bylo jasné, že se jedná o
plánované exkurze nebo praxe CS skupiny. VK upozorňuje, že jestliže ochutnávky práce
(exkurze) představují praxe mimo rekvalifikační kurz, nemohou být tyto vykovávány cílovou
skupinou zdarma. Žadatel tedy zajistí, že tyto praxe bude probíhat na základě pracovní smlouvy
nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

-

Žadatel uvede do souladu popis hodnoty indikátoru 6 26 00 s popisem KA 10 Rekvalifikační
kurzy.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 997 925,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

64.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002308

Žadatel

Buď klíčem obecně prospěšná společnost

Název projektu

Flexibilní podpora práce pro rodiče na Kladensku

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 357 840,00 Kč

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů / náhradníků
7
členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
VK upozorňuje žadatele, že bilanční diagnostika musí obsahem a rozsahem splňovat standard
vydaný Asociací bilanční diagnostiky.
VK dále upozorňuje žadatele, že aplikační výuka AJ a NJ musí mít specializaci. Obecná výuka
cizích jazyků není v rámci výzvy č. 40 možná.
-

Žadatel odstraní z popisu klíčové aktivity „PZP – Program získání praxe“ část 2) Praktická
organizace akce CS včetně všech přímých nákladů, které byly na danou činnost rozpočtovány.
Část této klíčové aktivity spadá do nepřímých nákladů projektu a neslučuje se s textem výzvy.
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-

Žadatel přesune položku 1.1.1.3.3 pracovnice na hlídání dětí do kapitoly 1.1.6 přímá podpora.

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.1.3.3

Pracovní konzultant (2x0,5
úvazku)
Pracovně právní poradce
(KA Sdílené poradenství –
0,2 úvazku)
Pracovnice hlídání dětí
(doprovodné opatření ke
všem KA)

1.1.1.3.4

1.1.1.1.2

1.1.1.1.3

Zůstatek na
položce

Krácení

Odůvodnění

337 680,00 Kč

337 680,00 Kč Krácení o 1 x 0,5 úvazku

154 100,00 Kč

154 100,00 Kč Krácení o 0,1 úvazku

5 600,00 Kč

Krácení o 40 hod v souvislosti s redukcí
242 200,00 Kč položky 1.1.4.6

Lektoři kurzů přípravy na
zaměstnání

89 628,00 Kč

Snížení ze 400 Kč/hod na 206 Kč/hod
95 172,00 Kč (DPP)

1.1.1.3.5.

Lektoři kvalifikačního kurzu v
oblasti Práce v sociálních
službách

29 100,00 Kč

Snížení ze 400 Kč/hod na 206 Kč/hod
30 900,00 Kč (DPP)

1.1.1.3.2

Diagnostik (KA Aktivizace a
profilace)

24 250,00 Kč

Korekce o 40 hodin, snížení ze 400
51 750,00 Kč Kč/hod na 345 Kč/hod

Vedoucí workshopů (KA
Aktivizace a profilace)
Notebook (hlavní konzultant
+ prac. konzultanti – 2,0
1.1.3.2.2.01 úvazku)
Kancelářský balík (hlavní
konzultant + prac.
1.1.3.2.2.02 konzultanti – 2,0 úvazku)
Mobilní telefon(hlavní
konzultant + prac.
1.1.3.2.2.03 konzultanti – 2,0 úvazku)
1.1.1.3.1

1 248,00 Kč
6 500,00 Kč

19 500,00 Kč Snížení na základě zkrácení úvazků

1 210,00 Kč

3 630,00 Kč Snížení na základě zkrácení úvazků

1 200,00 Kč

3 600,00 Kč Snížení na základě zkrácení úvazků

4 800,00 Kč

4 800,00 Kč není specifikován důvod nákupu 4 ks

1 200,00 Kč

3 600,00 Kč Snížení na základě zkrácení úvazků

3 250,00 Kč

9 750,00 Kč Snížení na základě zkrácení úvazků

1 650,00 Kč

4 950,00 Kč Snížení na základě zkrácení úvazků

1.1.3.2.2.13

Diktafon (Flexi kancelář - pro
CS)
Židle kancelářská (hlavní
konzultant + prac.
konzultanti – 2,0 úvazku)
Stůl pracovní (hlavní
konzultant + prac.
konzultanti – 2,0 úvazku)
Skříň policová nízká (hlavní
konzultant + prac.
konzultanti – 2,0 úvazku)

1.1.4.1.

Vytvoření dětského koutku
(doprovodné opatření hlídání dětí)

130 000,00 Kč

1.1.4.7

Služby agentury práce

110 000,00 Kč

1.1.4.6.

Služby pro zajištění akce
cílovou skupinou

200 000,00 Kč

1.1.3.2.2.09

1.1.3.2.2.10

1.1.3.2.2.11

Snížení ze 400 Kč/hod na 348 Kč/hod
8 352,00 Kč (DPP)

Není specifikován rozpad nákladů na
0,00 Kč vytvoření dětského koutku
Ve výstupech je uvedeno
50 000,00 Kč zprostředkování 10 míst
Aktivita není v souladu s podporovanými
0,00 Kč aktivitami v rámci výzvy

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

3 981 070,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

65.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002357

Žadatel

Rovnovážka, z.s.

Název projektu

Pokladnice poznání pro úspěch v zaměstnání

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 968 851,00 Kč

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
Žadatel uvede do souladu cílovou hodnotu indikátoru 6 26 00 s popisem cíle projektu a
s výstupem KA, tzn. na hodnotu 26.
- Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Položka

Krácení

Zůstatek na položce

1.1.1.2.8

Popis
Koordinátor aktivit,
specialista náboru a
kontaktní osoba pro CS
(KA 1-5)

1.1.3.2.3.1

Ochranné a pracovní
pomůcky pro CS (KA 4)

4 000,00 Kč

64 000,00 Kč

1.1.4.8

Služby personální
agentury –
zprostředkování PM (KA
5)

167 040,00 Kč

Odůvodnění
Nadhodnocení výše úvazku a
mzdy (snížení na max. 1200 hod.
283 200,00 Kč
při 236 Kč/hod /odb. pracovník
asistent/)
4 000,00 Kč Položka snížena na 500 Kč/osoba
Krácení položky na
80 000,00 Kč 5 000 Kč/osoba na základě cen
v místě a čase obvyklých

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 675 051,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

66.

60

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002431

Žadatel

Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.

Název projektu

Druhá šance

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 795 220,00 Kč

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
- Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Položka

Popis

1.1.1.1.1

Osobní poradce

Zůstatek na
položce

Krácení

449 972,00 Kč

Odůvodnění
Nedostatečně zdůvodněna velikost
úvazku 1,0. Z hlavní náplně
poradenství vyplývá, že je plánováno
449 972,00 Kč
cca 80 hodin měsíčně. Úvazek 1
osobního poradce je neefektivní a je
krácen na 0,5.

16 800,00 Kč

Nedostatečně popsáno a zdůvodněno
- není zdůvodněna náplň (z jakého
16800,00 Kč důvodu 7 dotazování, po jakých
aktivitách apod.), alespoň část činností
spadá do nepřímých nákladů.

Kancelářský balík pro NTB
projektový a finanční
manažer

6 292,00 Kč

Spadá do nepřímých nákladů,
0,00 Kč plánováno pro pozice, které jsou
hrazené z nepřímých nákladů.

1.1.3.2.1.2

Kancelářský balík pro NTB
- osobní poradce

3 146,00 Kč

1.1.3.2.2.1

Notebook - projektový a
finanční manažer

1.1.3.2.2.2

Notebook - osobní poradce

1.1.1.3.1

Evaluační pracovník

1.1.3.2.1.1

13 310,00 Kč
6 550,00 Kč

3 146,00 Kč

Krácení na 0,5 dle krácení položky
osobní poradce na 0,5.

Spadá do nepřímých nákladů,
0,00 Kč plánováno pro pozice, které jsou
hrazené z Nepřímých nákladů.
Krácení na 0,5 dle krácení položky
6 550,00 Kč
osobní poradce na 0,5.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 175 132,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

67.

61

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002440

Žadatel

RCI, z. s.

Název projektu

Zvládneme to v menšině v Jihomoravském kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 409 312,50 Kč

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Položka

Popis

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění
Krácení 4ks SW x 5 800 Kč v souvislosti
s krácením položky 1.1.3.2.2.2.

SW-kancelářský
1.1.3.2.1.1
balík

23 200,00 Kč

5 800,00 Kč

Notebook pro
1.1.3.2.2.2 cílovou skupinu
projektu

52 000,00 Kč

0,00 Kč

11 500,00 Kč

Žadatel poukazuje na využití ve více klíčových
aktivitách, avšak vzhledem k možnosti pronajmutí již
0,00 Kč
plně vybavených prostor pro práci s cílovou skupinou,
lze tento nákup považovat za nehospodárný.

3 200,00 Kč

Žadatel poukazuje na využití ve více klíčových
aktivitách, avšak vzhledem k možnosti pronajmutí již
0,00 Kč
plně vybavených prostor pro práci s cílovou skupinou,
lze tento nákup považovat za nehospodárný.

1.1.3.2.2.4 Dataprojektor

1.1.3.2.2.5 Projekční plátno

1.1.3.2.2.6 Externí disk

700,00 Kč

Žadatel poukazuje na využití ve více klíčových
aktivitách, avšak vzhledem k možnosti pronajmutí již
plně vybavených prostor pro práci s cílovou skupinou,
lze tento nákup považovat za nehospodárný.

0,00 Kč Položka spadá do nepřímých nákladů projektu.
V rozpočtu projektu uvedena položka 1.1.4.1
Pronájem učebních prostor 3 500 Kč x 105 dní =
367 500 Kč, týkající se KA 01 - 05. Dle popisu u
jednotlivých klíčových aktivit se jedná o plně
0,00 Kč vybavenou počítačovou učebnu. PC učebna je třeba
pouze pro KA 04 Počítačová gramotnost. (Rozpočet
tedy 3 500 Kč za hodinu). Pro ostatní aktivity není
nutná učebna s počítači (Rozpočet tedy 1 500 Kč za
hodinu). Celkové krácení pronájmu 140 000Kč.

1.1.4.1

Pronájem učebních
prostor

1.1.4.8

Pronájem učebních
prostor KA 4
Počítačová
gramotnost

nová položka

122 500,00 Kč

1.1.4.9

Pronájem učebních
prostor KA 01, 02,
03, 05

nová položka

Pronájem učebních prostor vybavených
105 000,00 Kč dataprojektorem a plátnem ovšem bez PC
vybavení. 1 500 Kč x 70 dní = 105 000 Kč.

367 500,00 Kč
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Pronájem plně vybavené PC učebny.
3 500 Kč x 35 dní = 122 500 Kč.

1.1.4.7

Nákup_
zprostředkování
zaměstnání

120 000,00 Kč

Žadatel nespecifikuje požadavky na zprostředkování,
ani blíže neobjasňuje výši ceny této položky. Krácení
40 000,00 Kč jednotkové ceny na 5 000Kč. Původně 20 000Kč x 8
ks = 160 000 Kč. Po krácení 5 000 Kč x 8ks =
40 000Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 971 062,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

68.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002525

Žadatel

Borůvka Praha o.p.s.

Název projektu

Pracuji, tedy jsem 2016-2018

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 989 437,50 Kč

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Žadatel opraví cílovou hodnotu Indikátoru 6 28 00 na 0, tento indikátor bude sledován v průběhu
realizace projektu.

-

VK upozorňuje žadatele, že praxe mimo kurz musí být odměňována. Žadatel tedy zajistí, že
praxe bude probíhat na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr.

-

VK upozorňuje žadatele na nutnost vlastnit povolení ke zprostředkování při zaměstnávání u
třetích organizací, nebo nutnost zajištění nákupu služeb agentury práce.
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

-
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Položka

1.1.1.1.1

Popis

Zůstatek na
položce

Krácení

Hlavní trenérka
a vedoucí
tréninkového
programu – 0,5
úvazku

273 360,00 Kč

Odůvodnění

V případě hlavního trenéra a sociálního terapeuta
dochází k překryvu jednotlivých činností, které budou
oba pracovníci pro potřeby cílové skupiny vykonávat
nebo nemají jasnou vazbu na podporu s CS (např.
rozvrhy služeb, evidence docházky, organizace akcí
apod.). Pozice realizačního týmu projektu je zkrácena
273 360,00 Kč na úvazek 0,25.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 647 737,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

69.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002603

Žadatel

OMNI TEMPORE o.p.s.

Název projektu

Po padesátce znovu na trh práce – NÁVRAT

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 987 750,00 Kč

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Vzhledem k neodůvodnění délky poskytování mzdových příspěvků na 12 měsíců VK stanovuje
podmínku, že mzdové příspěvky budou jednotlivým účastníkům poskytovány maximálně po dobu
6 měsíců. V souvislosti s tím dojde ke zvýšení počtu osob umístěných na dotované pracovní
místo, celkem na 16 osob.

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

1.1.1.1.1

1.1.1.1.2

Zůstatek na
položce

Krácení

Popis

Odůvodnění

Osobní poradce č. 1
KPC Most - KA 03 (PS
- úvazek 1)

Neefektivní výdaj vzhledem k velikosti
cílové skupiny, vzdálenosti obou
kontaktních pracovišť a potřebám CS.
Pozice realizačního týmu projektu je
450 240,00 Kč 450 240,00 Kč zkrácena na úvazek 0,5.

Osobní poradce č. 2
KPC Obrnice - KA 03
(PS - úvazek 1)

Neefektivní výdaj vzhledem k velikosti
cílové skupiny, vzdálenosti obou
kontaktních pracovišť a potřebám CS.
Pozice realizačního týmu projektu je
450 240,00 Kč 450 240,00 Kč zkrácena na úvazek 0,5.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 862 150,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

70.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002284

Žadatel

Tkalcovské muzeum z.s.

Název projektu

S řemesly k zaměstnání

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 815 300,00 Kč

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

-

-

Žadatel sníží cílovou hodnotu indikátoru 6 00 00 na 30 (do cílové hodnoty je možno započítat
pouze osoby, jejichž podpora překročí míru bagatelní podpory, tj. získají alespoň 40 hodin
podpory).
Žadatel stanoví hodnotu „0“ v cílových hodnotách indikátorů 6 25 00 a 6 28 00, neboť tyto
indikátory budou sledovány teprve v průběhu realizace projektu.
Žadatel přesune položku 1.1.6.5.1 Příspěvek podpořeným osobám na praxi pod položku 1.1.6.1
Mzdové příspěvky. Praxe bude probíhat na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr.
Žadatel převede jednotku u položky 1.1.1.2.1 Odborný lektor praxe na hodiny (při dodržení
obvyklé mzdy dle pravidel OPZ).
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

Krácení

1.1.1.1.1

Asistent

1 000,00 Kč

1.1.3.2.1.1

Kancelářský program

3 780,00 Kč

Zůstatek na položce

Odůvodnění
Nutno rozdělit do dvou položek, aby odpovídaly
popisu v KA "MA - Základy řemeslných technik"
390 000,00 Kč tím dojde ke krácení o 1 000 Kč.
Kráceno na cenu obvyklou - kancelářský balík
2 420,00 Kč pro neziskový sektor

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 809 325,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

71.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002348

Žadatel

Centrum Kašpar, z.s.

Název projektu

Rodiče hladce do práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 999 995,00 Kč

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Žadatel specifikuje položku 1.1.3.2.3.1 Výukový materiál a vysvětlí, co bude obsahem balíčku pro
jednotlivé rekvalifikační kurzy.

-

VK upozorňuje na to, že do přímých nákladů nelze zahrnout činnosti hrazené z nepřímých
nákladů (např. u lektorů rekvalifikačních kurzů).

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

PC sestava
1.1.3.2.2.05 do učebny

1.1.3.2.1.1

Zůstatek na
položce

Krácení

MS Office

Antivirový SW
Stůl pro
motivační
1.1.3.2.2.08 programy
1.1.3.2.1.2

Židle do
1.1.3.2.2.10 učebny

172 900,00 Kč

Odůvodnění
PC učebny má centrum vybavené z předchozích projektů
realizovaných v OP LZZ. Kráceno všech 13 ks PC do
0,00 Kč učebny.

26 000,00 Kč

Na základě krácení položky 1.1.3.2.1.1 je krácen MS Office
8 000,00 Kč o 13 ks, tzn. o 26 000 Kč.

13 000,00 Kč

Na základě krácení položky 1.1.3.2.1.1 je Antivirový SW o
4 000,00 Kč 13 ks, tzn. o 13 000 Kč.

7 800,00 Kč

PC učebny má centrum vybavené z předchozích projektů
0,00 Kč realizovaných v OP LZZ.

18 876,00 Kč

PC učebny má centrum vybavené z předchozích projektů
0,00 Kč realizovaných v OP LZZ.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 701 775,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

72.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002393

Žadatel

bit cz training, s.r.o.

Název projektu

E-podnikání

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 506 467,50 Kč

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

67

Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Žadatel upraví poměry spolufinancování dle pravidel OPZ. 15% z celkových způsobilých výdajů
projektu bude financováno z vlastních zdrojů žadatele.

-

Žadatel zdůvodní položky 1.1.4.2 studijní materiály 300 ks za 475 Kč, doplní obsah balíčku
studijní materiál a pokrátí na 100 ks dle počtu účastníků.

-

VK upozorňuje, že dosažení indikátorů OSVČ bude sledováno informačním systémem ČSSZ a
ukládá dosažení 50 osob OSVČ dle popisu v žádosti. Dále VK požaduje doložení Jednotného
formuláře a ŽL.

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

1.1.1.1.1.1

koordinátor

1.1.1.2.1

lektor PC gramotnost

1.1.1.2.2.

lektor daňová evidence

1.1.1.2.4

lektor administrátor www

Odůvodnění

50 150,00 Kč

V popisu pozice jsou i aktivity spadající
do nepřímých nákladu, je kráceno na 0,5
453 456,00 Kč úvazku.
Překročení jednotkové ceny lektora na
DPČ dle tabulky obvyklých mezd a platů,
234 600,00 Kč sníženo na 276 Kč/hod.

90 860,00 Kč

Překročení jednotkové ceny lektora na
DPČ dle tabulky obvyklých mezd a platů,
425 040,00 Kč sníženo na 276 Kč/hod.

71 980,00 Kč

Překročení jednotkové ceny lektora na
DPČ dle tabulky obvyklých mezd a platů,
336 720,00 Kč sníženo na 276 Kč/hod.

397 600,00 Kč

Není zdůvodněno, proč je lektor uváděn
391 920,00 Kč jako specialista, kráceno na 276,- Kč/hod

100 320,00 Kč

Není zdůvodněno, proč je lektor uváděn
jako specialista, kráceno na cenu
klasického lektora na DPP na 206,98 880,00 Kč Kč/hod

453 456,00 Kč

lektor základy podnikání

1.1.1.2.3

Zůstatek na
položce

Krácení

Popis

1.1.1.3.3

lektor digitální gramotnost

1.1.3.2.2.2

notebook koordinátor

6 655,00 Kč

6 655,00 Kč Kráceno dle úvazku koordinátora na 0,5

1.1.3.2.2.3

kancel. balík koordinátor

3 146,00 Kč

1.1.4.2

studijní materiály

3 146,00 Kč Kráceno dle úvazku koordinátora na 0,5
Kráceno na 100 ks studijních materiálů
47 500,00 Kč dle počtu účastníků.

95 000,00 Kč

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 038 758,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

73.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002397

Žadatel

Filiánek, z.s.

68

Název projektu

Realizace kvalifikačních zkoušek s akreditací MPSV a podpora
aktivit k získání pracovních zkušeností v oblasti péče o děti.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 038 436,25 Kč

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Žadatel stanoví hodnotu „0“ ve výchozích hodnotách indikátorů 6 25 00 a 6 28 00, neboť tyto
indikátory budou sledovány teprve v průběhu realizace projektu.

-

Žadatel přesune položky 1.1.3.2.3.01 – 1.1.3.2.3.03 a 1.1.3.2.3.05 – 1.1.3.2.3.11 do podkapitoly
1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný majetek.

-

Žadatel přesune položku 1.1.3.2.3.05 podkapitoly 1.1.3.1.2 Odpisovaný hmotný majetek.

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.1.3.8

Odborní lektoři KA6
Pronájem prostor pro ředitelku
a koordinátorku vzdělávání
KA1
Pronájem prostor pro
koordinátorku vzdělávání KA2
Pronájem prostor pro
koordinátorku vzdělávání KA3
Pronájem prostor pro
koordinátorku vzdělávání KA4
Pronájem prostor pro
koordinátorku vzdělávání KA5
Pronájem prostor pro
koordinátorku vzdělávání a
poradenství KA6

1.1.4.09
1.1.4.10
1.1.4.11
1.1.4.12
1.1.4.14

1.1.4.16

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění
Překročení jednotkové ceny lektora na DPP
dle tabulky obvyklých mezd a platů, sníženo
19 364,00 Kč na 206 Kč/hod.

13 536,00 Kč
8 000,00 Kč

0,00 Kč

22 400,00 Kč

0,00 Kč

10 000,00 Kč

0,00 Kč

19 200,00 Kč

0,00 Kč

10 000,00 Kč

0,00 Kč

26 000,00 Kč

0,00 Kč

Pronájem prostor pro realizační tým mimo
práci s cílovou skupinou. Uvedené položky
jsou kráceny v plném rozsahu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 902 016,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
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Pořadové číslo

74.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002482

Žadatel

DUHA Klub Rodinka

Název projektu

Rodina není překážkou

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 648 225,00 Kč

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Žadatel přesune náklady na položku 1.1.1.1.1 Pečovatelka do kapitoly 1.1.6 přímá podpora.

-

VK upozorňuje žadatele, že CS nemůže být v rámci projektu podporována na stávajících
pracovních místech (po ukončení rodičovské dovolené se vrátí do svého původního zaměstnání).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 648 225,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

75.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002511

Žadatel

Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095

Název projektu

Práce a dítě - podpora návratu do zaměstnání

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 732 337,50 Kč

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

70

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

VK ukládá, že případné přesuny prostředků z položky 1.1.6.3.1 Hlídání dětí nejsou možné do
jiných položek, než v rámci přímé podpory pro CS.

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

1.1.3.2.1.1

1.1.3.2.2.1

1.1.3.2.2.2

1.1.4.11

Popis

Krácení

Kancelářský balík

Mobilní telefon

Zůstatek na
položce

1 950,00 Kč

Snížení v souvislosti s mírou zapojení
realizačního týmu v přímých osobních
1 950,00 Kč nákladech. Kráceno na 0,5 úvazku.

1 000,00 Kč

Snížení v souvislosti s mírou zapojení
realizačního týmu v přímých osobních
1 000,00 Kč nákladech. Kráceno na 0,5 úvazku.
Snížení v souvislosti s mírou zapojení
realizačního týmu v přímých osobních
5 000,00 Kč nákladech. Kráceno na 0,5 úvazku.
Snížení jednotkové ceny za
zprostředkování práce na 5 000,80 000,00 Kč Kč/osoba.

5 000,00 Kč

Notebook
Zprostředkování
zaměstnání agentura práce

Odůvodnění

6 400,00 Kč

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 714 400,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

76.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002588

Žadatel

Rodinné centrum Pohádková chaloupka, z. s.

Název projektu

Komplexní poradenský program a praxe pro mladé do 25 let v
Ústeckém kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 862 448,00 Kč

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

VK upozorňuje, že praxe mimo kurz musí být odměňována. Žadatel tedy zajistí, že praxe bude
probíhat na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

Zůstatek na
položce

Krácení

1.1.1.2.4 Mentor I.

20 900,00 Kč

254 100,00 Kč

1.1.1.2.1 Lektor I.

129 920,00 Kč

160 080,00 Kč

1.1.1.2.2 Lektor II

17 920,00 Kč

22 080,00 Kč

1.1.1.2.3 Lektor III.

53 760,00 Kč

66 240,00 Kč

29 144,00 Kč

20 000,00 Kč

300 000,00 Kč

450 000,00 Kč

1.1.4.2

Zajištění tisku
školících
materiálů

1.1.4.3

Nákup
rekvalifikačních
kurzů

Odůvodnění
Dle popisu klíčové aktivity se jedná o psychologa. V tomto
případě se jedná o překročení obvyklých mezd na DPČ,
snížení sazby na 462 Kč/hod.
Snížení hodinové sazby lektora na DPČ v souladu s tabulkou
obvyklých mezd na 276,- Kč/hod. Speciální zaměření činnosti
lektora nebylo v žádosti ani v její příloze popsáno a
zdůvodněno.
Snížení hodinové sazby lektora na DPČ v souladu s tabulkou
obvyklých mezd na 276,- Kč/hod. Speciální zaměření činnosti
lektora nebylo v žádosti ani v její příloze popsáno a
zdůvodněno.
Snížení hodinové sazby lektora na DPČ v souladu s tabulkou
obvyklých mezd na 276,- Kč/hod. Speciální zaměření činnosti
lektora nebylo v žádosti ani v její příloze popsáno a
zdůvodněno.
Krácení na základě doporučení hodnotitele. V projektu není
zdůvodněna výše položky a zároveň se nejedná o cenu
obvyklou.
Dle návrhu hodnotitele krácení ceny jednoho rekvalifikačního
kurzu. Žadatel v době sepsání žádosti nezná jednotlivé
rekvalifikační kurzy, pouze jmenuje možné pracovní uplatnění
(číšník, svářeč, chůva,…). Krácení ceny jednoho kurzu na
15 000 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 172 893,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

77.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002415

Žadatel

Via Lucis Praha, o.p.s.

Název projektu

S námi máte šanci získat práci

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 529 283,75 Kč

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne
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Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

VK upozorňuje na nutnost vlastnit povolení ke zprostředkování při zaměstnávání u třetích
organizací, nebo nutnost zajištění nákupu služeb agentury práce.

-

Žadatel rozdělí rekvalifikační kurzy na 3 položky dle ceny kurzů, viz tabulka:

Položka Popis

1.1.4.2

1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.4.5

Krácení

Rekvalifikační kurzy
(KA3)

Rekvalifikační kurzy Specialista marketingu
Rekvalifikační kurzy Pracovník grafického
studia
Rekvalifikační kurzy Tvorba www stránek

828 000,00 Kč

Zůstatek na
položce

Odůvodnění
V KA 4 je popsána realizace formou veřejné zakázky
tří rekvalifikačních kurzů pro celkem 36 osob (po 12
osobách) - Specialista marketingu, Pracovník
grafického studia, Tvorba www stránek. Žadatel uvádí
průměrné ceny jednotlivých kurzů (23 000 Kč, 14 000
Kč a 22 000 Kč). Dle popisu je předpoklad realizovat
všechny 3 kurzy (popř. 2x kurz č.1), nárokuje v
rozpočtu souborem 3x nejnákladnější kurz č.1 pro
0,00 Kč všech 36 osob.
Na základě doporučení hodnotitele je třeba vyčíslit
rekvalifikace dle uvedených kurzů a částek (kurz č.1 Specialista marketingu = 276 000 Kč, kurz č. 2 - 14
000 Kč x 12 osob = 168 000 Kč a kurz č.3. 22 000 Kč
x 12 osob = 264 000 Kč a položky v rozpočtu
rozklíčovat. Cena celkem za rekvalifikace je 708
000Kč Celkově vychází krácení na rekvalifikacích 120
000Kč z původní hodnoty 828 000Kč.

nová položka

276 000,00 Kč Kurz č. 1 Specialista marketingu - 23 000 Kč x 12 osob

nová položka

168 000,00 Kč

nová položka

264 000,00 Kč Kurz č. 3 - Tvorba www stránek 22 000 Kč x 12 osob

Kurz č. 2 - Pracovník grafického studia 14 000 Kč x 12
osob

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 379 283,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

78.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002453

Žadatel

Diecézní charita Brno

Název projektu

Něco do života

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 526 068,75 Kč
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Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Žadatel doplní jednotky k položkám rozpočtu.

-

Žadatel převede položku 1.1.1.3.4 Hlídání dětí do kapitoly 1.1.6 Přímá podpora.

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.1.3.1

Psycholog specialista - BD
Profesionální kouč specialista

1.1.1.3.3

Krácení
17 600,00 Kč
41 920,00 Kč

1.1.3.2.3.1 Materiál a nářadí KA4

30 000,00 Kč

Stravné

16 000,00 Kč

1.1.4.4

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

110 400,00 Kč Krácení na obvyklou sazbu 345 Kč/h
Krácení na obvyklou sazbu 345 Kč/h (vzhledem
22 080,00 Kč k tomu, že se nejedná o individuální koučink)
Krácení materiálu pro cvičné aktivity, jejichž
prostřednictvím si mají účastníci upevnit
získané dovednosti. Jedná se o barvy, úklidové
prostředky, hrábě a pod, což je v rozporu s tím,
že ve vzdělávacích setkáních měli klienti PC,
0,00 Kč právo, osobní finance.
Stravné je nepřímý náklad (u cílové skupiny i
0,00 Kč realizačního týmu)

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 394 168,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

79.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002464

Žadatel

InHelp, o.p.s.

Název projektu

Hendikep netvoří bariéry

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 999 847,50 Kč

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

74

Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.1.1.1

Odborný garant

1.1.1.1.2

Odborný asistent 1

1.1.1.1.3

Odborný asistent 2

Zůstatek na
položce

Krácení

Odůvodnění
Cenově nadhodnocené z hlediska cílů
projektu. Snížen úvazek odborného garanta
98 490,00 Kč 492 450,00 Kč na 0,5.
Cenově nadhodnocené z hlediska cílů
projektu. Snížen úvazek odborného
135 072,00 Kč 202 608,00 Kč asistenta na 0,3.
Cenově nadhodnocené z hlediska cílů
projektu. Snížen úvazek odborného
135 072,00 Kč 202 608,00 Kč asistenta na 0,3.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 539 055,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedeným krácením.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

80.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002500

Žadatel

Centrum Petrklíč z.s.

Název projektu

Třetí klíč k práci

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 416 475,00 Kč

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Žadatel přesune položku 1.1.1.2.1 Pečovatelky pod položku 1.1.6 přímá podpora. Položka je
krácena dle níže uvedené tabulky. Při nevyčerpání částky během realizace projektu, nelze tuto
částku přesouvat do jiných položek.

-

VK upozorňuje žadatele, že CS nemůže být v rámci projektu podporována na stávajících
pracovních místech (po ukončení rodičovské dovolené se vrátí do svého původního zaměstnání).

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.1.2.1

Pečovatelky

1.1.3.2.2.1

1.1.3.2.2.2

Notebook pro CS
Kancelářský balík
(MS Office)
Multifunkční
zařízení

1.1.3.2.2.3

Židle do učebny

1.1.3.2.1.1

Krácení

492 800,00 Kč

Zůstatek na
položce

Odůvodnění
Nadhodnocená je položka 1.1.1.2.1 Pečovatelky s 4
800 hodinami. Jedná dle žádosti o 3 osoby, ale
nikde není zmíněn počet dětí, které budou mít na
starosti, čímž není počet pečovatelek odůvodněn.
Položku krátit na 1 pečovatelku, tj. děleno 3 o 492
800 Kč. Zároveň položku přesunout do 1.1.6.3
246 400,00 Kč Přímá podpora.

112 500,00 Kč

0,00 Kč

21 780,00 Kč

0,00 Kč

10 000,00 Kč

0,00 Kč

11 200,00 Kč

0,00 Kč

Žadatel hodlá aktivity projektu nakupovat jako
službu. I když předpokládá, že kurzy budou probíhat
v jeho prostorách (bude zřejmě chtít za nájem svých
prostor), tak nákup techniky za účelem pronájmu
není možný, i když na ní bude pracovat CS. Totéž
platí i u židlí. Důvod pořízení multifunkčního zařízení
není nikde zmíněn. Notebooky zřejmě již žadatel dle
fotografií na svém webu pořídil v předchozím
projektu.

Další způsob uplatnění nákladů není řádně podložen
a představuje to obcházení obvyklých mezd
schováváním mezd poradců za nákup služeb. Místo
maximálních 462 Kč/h jsou tak náklady na hodinu
1000 Kč definované jako nákup služeb. Cena
20 928,00 Kč krácena na 436 Kč/ hod.

1.1.4.1

Poradenství pro
zahájení SVČ

1.1.4.4

Pracovně právní
besedy-konzultace

9 024,00 Kč

6 976,00 Kč viz.1.1.4.1

1.1.4.5

IT konzultace

27 072,00 Kč

20 928,00 Kč viz 1.1.4.1

1.1.4.6

Motivační semináře

90 240,00 Kč

69 760,00 Kč viz 1.1.4.1

1.1.4.2
1.1.4.3

E-mailová
pracovně-právní
poradna
E-mailová finanční
poradna

1.1.5.1

Drobné stavební
úpravy

27 072,00 Kč

60 000,00 Kč

Aktivity emailová poradna (pracovně-právní a
finanční) s měsíčním nákladem 2 500 Kč
0,00 Kč x 2 jsou považovány za nadbytečné. Z tohoto
důvodu je položka krácena v plné výši.
0,00 Kč

40 000,00 Kč

Není zdůvodněna potřeba drobných stavebních
úprav. Zvláště pokud se nejedná o cílovou skupinu,
0,00 Kč u které by byly nutné drobné stavebné provést.

60 000,00 Kč

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 214 365,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

81.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002550

Žadatel

IVRO, v.o.s.

Název projektu

Padesátka není překážkou

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 976 126,25 Kč

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Zůstatek na
položce

Položka

Popis

Krácení

1.1.1.2.1.

276 000,00 Kč

276 000,00 Kč

1.1.1.3.6

Odborný poradce
Poradce pro
prezentaci

30 000,00 Kč

30 000,00 Kč

1.1.3.2.1.1.

kancelářský balík

1 573,00 Kč

1 573,00 Kč

1.1.3.2.2.1

Stolní PC

3 327,50 Kč

3 327,50 Kč

Odůvodnění
V návaznosti na popis a realizaci klíčových aktivit je
redukována velikost úvazku odborného poradce z 0,5
úvazku na 0,25 úvazek.
V KA7 snížení doby na sestavení profilu klienta o 50 %
na 7,5 hodiny
V návaznosti na krácení úvazků krácení i zařízení a
vybavení o 0,5.
V návaznosti na krácení úvazků krácení i zařízení a
vybavení o 0,5

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 587 500,62 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedeným krácením.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

82.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002565

Žadatel

AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství

Název projektu

Podpora zaměstnanosti osob ve věku 50 a více let na Krnovsku a
Bruntálsku

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 788 375,00 Kč
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Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Žadatel bude hradit Klíčovou aktivitu 6 - vyhodnocení projektu z nepřímých nákladů.

-

Žadatel rozdělí položku 1.1.3.2.2.1 Notebook včetně kancelářského balíku zvlášť do položek pod
.Neodpisovaný nehmotný majetek a Neodpisovaný hmotný majetek.

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.1.1.1

Garant poradenství,
vzdělávání a
zaměstnávání

1.1.4.4

Pronájem poradenské
místností pro
práci s CS mimo Krnov

1.1.4.5

Pronájem poradenské
místností pro
práci s CS v Krnově

Krácení

Zůstatek na položce Odůvodnění
Část činností (výběr lektorů, garantuje
kvalitu výuk. materiálů a vzdělávacích
metod v rekvalifikačních. kurzech) spadá
do nepřímých nákladů, do přímých nákladů
spadá pouze práce s CS. Krácení úvazku
na 0,5. Vzhledem k vyškrtnutí KA6 je
zkráceno zapojení do projektu na 23
462 500,00 Kč
425 500,00 Kč měsíců
Krácení počtu hodin pronájmu na 90. 5h
připadá na KA1, ve které se s CS
nepracuje, a 5h připadá na KA6, která
1 000,00 Kč
9 000,00 Kč bude hrazena z nepřímých nákladů
Krácení počtu měsíců pronájmu na 22. 1
měsíc připadá na KA1, ve které se s CS
nepracuje, a 1 měsíc připadá na KA6, která
12 000,00 Kč
132 000,00 Kč bude hrazena z nepřímých nákladů

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 194 000,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

83.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002597

Žadatel

WomenNet o.s.

Název projektu

AKORD

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 229 255,00 Kč

Body z věcného hodnocení

85,63

78

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Žadatel v popisu indikátoru 6 00 00 upraví počet osob, které vstoupí do projektu (v popisu uvádí
340 na rozdíl od indikátoru - 30).

-

Žadatel přesune položku 1.1.3.2.4.1 Pronájem AHD z kapitoly 1.1.3 Zařízení a vybavení do
kapitoly 1.1.4 Nákup služeb, kam tato položka svým charakterem patří.

-

VK upozorňuje žadatele, že při nevyčerpání částky položek přímé podpory během realizace
projektu, nebude možno tuto částku přesunout do jiných položek.

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.3.2.2.1

Notebook - projektový a a
finanční manažer

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík pro NTB projektový a finanční manažer

Zůstatek na
položce

Krácení

Odůvodnění

13 310,00 Kč

0,00 Kč Jedná se o nepřímé náklady.

6 292,00 Kč

0,00 Kč Jedná se o nepřímé náklady.

1.1.3.2.2.2

Notebook - osobní poradce

6 655,00 Kč

1.1.3.2.1.2

Kancelářský balík pro NTB osobní poradce

5 082,00 Kč

1.1.1.1.1

Osobní poradce

449 972,00 Kč

Jedná se o Notebook pro osobního poradce
s úvazkem 0,5. Z projektu je možné hradit
6 655,00 Kč maximálně odpovídající výši notebooku.
Jedná se o kancelářský balík k notebooku,
krácen na 0,5, Z projektu je možné hradit
maximálně odpovídající výši úvazku člena
realizačního týmu. Navíc cena neodpovídá
obvyklým cenám. Cena je krácena na cenu
1 210,00 Kč kancelářského balíku pro neziskový sektor.
Krácení pozice osobního poradce na
úvazek 0,5. Vzhledem k počtu osob cílové
skupiny (30) a zapojení dalších osob
realizačního týmu, je úvazek 0,5
dostačující. Navíc se v popisu jeho činnosti
objevují u činnosti, které spadají do
449 972,00 Kč nepřímých nákladů.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 627 616,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

84.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002683

79

Žadatel

o.s.Mosty - sociálně psychologické centrum

Název projektu

COOL JOB PROGRAM II. pro nezaměstnanou mládež z
Ústeckého kraje

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 956 312,50 Kč

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Žadatel změní jednotku u položky 1.1.3.2.2.1 křovinořez na kusy (dle popisu 3 kusy). Položka
bude krácena dle níže uvedené tabulky.

-

Žadatel upraví položku 1.1.6.1.1 Mzdové příspěvky. Položku v souboru upraví žadatel tak, aby
byl jasný počet jednotek a cena za jednotku. Není zdůvodněna délka poskytování mzdových
příspěvků.

-

Žadatel opraví cílovou hodnotu monitorovacího indikátoru 6 26 00, který je chybně nastaven.
Cílová hodnota indikátoru bude opravena na hodnotu 26 (namísto 60).

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Krácení

Zůstatek na
položce

Položka

Popis

1.1.3.2.2.3

PC sestava pro Cool Job
Centrum (kouč 1)

6 190,00 Kč

13 310,00 Kč

1.1.3.2.2.4

PC sestava pro Cool Job
Centrum (kouč 2)

3 095,00 Kč

6 655,00 Kč

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík (Kouč č.1)

3 680,00 Kč

2 420,00 Kč

1.1.3.2.1.2

Kancelářský balík (Kouč č.2)

1 840,00 Kč

1 210,00 Kč

1.1.3.2.2.1

Křovinořezy

13 500,00 Kč

13 500,00 Kč

Odůvodnění
překročení obvyklé ceny, krácení na cenu
obvyklou dle tabulky obvyklých cen na
13 310 Kč za ks
překročení obvyklé ceny, krácení na cenu
obvyklou dle tabulky obvyklých cen na
6 655 Kč za ks
překročení obvyklé ceny, krácení na cenu
obvyklou dle tabulky obvyklých cen na
2 420 Kč za ks
překročení obvyklé ceny, krácení na cenu
obvyklou dle tabulky obvyklých cen na 2 420
Kč za ks (1 210 Kč za položku).
Krácení na poloviční jednotkovou cenu
4 500 Kč za kus vzhledem k ceně v místě a
čase obvyklé.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 920 931,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením.

80

Informace o žádosti
Pořadové číslo

85.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002256

Žadatel

CHRISTIANIA, o.p.s.

Název projektu

Pracovník v sociálních službách = pracovní uplatnění pro osoby
nejhůře umístitelné na trhu práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 996 312,50 Kč

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Žadatel zajistí, že dotovaná místa z projektu nebudou zároveň financována vyrovnávacími
platbami v režimu podpory de minimis pro služby obecného hospodářského zájmu (v rámci
poskytování sociálních služeb). Konkrétní podmínky a možnost poskytování mzdových příspěvků
na pracovní místo v rámci poskytování sociálních služeb je doporučeno předem konzultovat s
jejich poskytovatelem a příslušným krajem.

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.1.1.4

Odborný pracovník asistent
Odborný gestor a
metodik

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

1.1.3.2.2.1

Notebook do
konzultační místnosti

1.1.3.2.2.2

Mobilní telefon

1.1.1.1.3

Krácení

Zůstatek na
položce

78 750,00 Kč

78 750,00 Kč

77 400,00 Kč

77 400,00 Kč

532,40 Kč

1 887,60 Kč

2 928,20 Kč

10 381,80 Kč

532,40 Kč

1 887,60 Kč

Odůvodnění
Krácení odborného pracovníka vzhledem k velikosti
cílové skupiny a popsané náplni práce na úvazek
0,125.
Krácení odborného gestora vzhledem k velikosti cílové
skupiny a popsané náplni práce na úvazek 0,1.
S krácením realizačního týmu souvisí finanční
způsobilost vybavení pro realizační tým (jednotka se
sníží na 0,78).
S krácením realizačního týmu souvisí finanční
způsobilost vybavení pro realizační tým (jednotka se
sníží na 0,78)
S krácením realizačního týmu souvisí finanční
způsobilost vybavení pro realizační tým (jednotka se
sníží na 0,78)

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 796 133,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením.

81

Informace o žádosti
Pořadové číslo

86.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002273

Žadatel

Základní škola a mateřská škola Raškovice

Název projektu

Příležitost pro mladé na začátku profesního života

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 793 587,50 Kč

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

Krácení

1.1.3.2.1.1

MS Office

2 475,00 Kč

1.1.3.2.2.1

Notebook pro RT

7 150,00 Kč

Zůstatek na
položce

Odůvodnění
Krácení dle zapojení realizačního týmu.
2 025,00 Kč Tomu odpovídá 0,45 úvazku.
Krácení dle zapojení realizačního týmu.
5 850,00 Kč Tomu odpovídá 0,45 úvazku.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 781 556,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedeným krácením.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

87.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002279

Žadatel

KRUH pomoci, o.p.s.

Název projektu

Dokážu to

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 999 650,00 Kč

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti

82

Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Žadatel doplní ke všem položkám rozpočtu názvy jednotek.

-

Žadatel nemá potřebné povolení ke zprostředkování dle § 60 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004
Sb. Podmínkou realizace klíčové aktivity Zprostředkování zaměstnání a uplatnění na TP je
získání povolení ke zprostředkování na straně žadatele nebo zajištění zprostředkování
zaměstnání prostřednictvím služeb agentury práce hrazených z vlastních zdrojů žadatele.

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.3.2.1.1

MS Office

1.1.3.2.2.03 multifunkční tiskárna

Krácení

Zůstatek na
položce

14 320,00 Kč

9 680,00 Kč

1 740,00 Kč

7 260,00 Kč

1.1.4.1

zpracování pracovního
sešitu MK vč. graf. úpravy

13 000,00 Kč

0,00 Kč

1.1.4.2

zpracování pracovního
sešitu OTP vč.graf. úpravy

9 000,00 Kč

0,00 Kč

1.1.4.3

zpracování pracovního
sešitu FG vč. graf. úpravy

14 000,00 Kč

0,00 Kč

Odůvodnění
Krácení na jednotkovou cenu 2 420 Kč za ks,
které je pravidly OPZ stanoveno jako cena
obvyklá pro neziskový sektor.
Krácení na cenu obvyklou pro Multifunkční
zařízení pro standardní využití dle pravidel OPZ.
V rámci projektu je plánován nákup lektorských
služeb MK, výukové materiály jsou již součástí
této nakupované služby. Zpracování a grafickou
úpravu pracovního sešitu je nutné hradit z
nepřímých nákladů.
V rámci projektu je plánován nákup lektorských
služeb OTP, výukové materiály jsou již součástí
této nakupované služby. Zpracování a grafickou
úpravu pracovního sešitu je nutné hradit z
nepřímých nákladů.
Pracovní sešit bude dle žádosti shodný s textem
výukových materiálů. Není zřejmé, o jaké
zpracování a grafickou úpravu se jedná. Tyto
náklady však je nutné hradit z nepřímých
nákladů.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 934 575,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

88.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002368

Žadatel

Rodinné centrum ROUTA, z.s.

Název projektu

S ROUTOU zpátky do práce!

83

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 998 968,75 Kč

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Žadatel uvede do souladu popis KA 9 a celkovou cenu položky dle rozpočtu 1.1.4.13. V popisu
klíčové aktivity žadatel píše o celkové ceně položky 36 000 Kč, zatímco v rozpočtu kalkuluje
32 000 Kč.

-

Žadatel uvede do souladu popis KA 10 a popis položky rozpočtu 1.1.6.1.2 mzdový příspěvek 0,75 úvazek 10 x 6 měsíců, zatímco v popisu KA je napsáno 6 x 6 měsíců.

-

Žadatel přesune položky 1.1.4.02, 1.1.4.03 a 1.1.4.05 kompletní zajištění hlídání dětí do kapitoly
1.1.6 přímá podpora.

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Krácení

Popis

1.1.4.09

rekvalifikační kurz pro CS cena pro 1 osobu kurz - KA 8

16 000,00 Kč

1.1.4.10

rekvalifikační kurz pro CS cena pro 1 osobu kurz - KA 8

24 000,00 Kč

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Krácení je požadováno na základě
neodůvodněné vysoké částky na položce
rekvalifikaci oproti položce 1.1.4.08, ve které
56 000,00 Kč je stanovena cena rekvalifikace 14 000 Kč.
Krácení je požadováno na základě
neodůvodněné vysoké částky na položce
rekvalifikaci oproti položce 1.1.4.08, ve které
56 000,00 Kč je stanovena cena rekvalifikace 14 000 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 948 968,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

89.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002410

Žadatel

Nová místa 2012, o.p.s.

Název projektu

Nová pracovní místa

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 946 750,00 Kč

Body z věcného hodnocení

85

84

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Žadatel upraví položku 1.1.4.2 Služby pracovní agentury. Položka bude rozklíčována na osobu
za předpokladu dodržení obvyklých cen za tuto službu (není možná paušální částka bez vazby
na počet jednotek).

-

Žadatel přejmenuje položku 1.1.3.2.3.1 Sada tonerů a kancel. potřeby pro práci s cíl. Sk. Z přímé
podpory je možno hradit pouze tonery do multifunkčního zařízení pro cílové skupiny. Kancelářské
potřeby spadají do nepřímých nákladů projektu.

-

Názvy jednotek „produkt“ neodpovídají skutečnému charakteru jednotky. Z toho důvodu je nutné
jednotky přejmenovat individuálním názvem „projekt“.

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Zůstatek na
položce

Položka

Popis

Krácení

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík pro
notebook

3 580,00 Kč

1.1.3.2.2.3

Telefon -pro odb.
konzultanta poradce

2 400,00 Kč

Odůvodnění
Kráceno na cenu obvyklou pro
kancelářský balík pořizovaný neziskovým
2 420,00 Kč sektorem
Telefon neodpovídá úvazkům realizačního
0,00 Kč týmu

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 939 275,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

90.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002465

Žadatel

Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním
postižením a seniory, o.p.s.

Název projektu

"50+ - no a co? Péče a práce - naše příležitost."

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 407 012,50 Kč

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

85

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Žadatel rozklíčuje položku v souboru 1.1.4.1 materiál pro CS (KA 02) - tvorba, grafika,
předtisková příprava.

-

Žadatel stanoví hodnotu „0“ v cílových hodnotách indikátorů 6 25 00 a 6 28 00, neboť tyto
indikátory budou sledovány teprve v průběhu realizace projektu.

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

Krácení

1.1.1.1.1

metodik projektu

384 000,00 Kč

1.1.4.5

osobní asistence

180 000,00 Kč

Zůstatek na
položce

Odůvodnění
Vzhledem ke svému zapojení v projektu je
384 000,00 Kč položka metodika krácena na 0,5 úvazku
Osobní asistence není zmíněna v žádosti a není
zdůvodněna její potřebnost k dosažení cíle
0,00 Kč projektu

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 702 012,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

91.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002519

Žadatel

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Název projektu

S dobrým startem do práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 169 225,00 Kč

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

86

Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.1.1.1

Poradce

1.1.1.1.2

Průvodce

Krácení

Zůstatek na
položce

192 960,00 Kč

Odůvodnění
Úvazek pracovníků je s ohledem na počet
účastníků a KA nadhodnocen, navíc dle popisu
pracovní pozice pol. 1.1.1.1.1 jsou nepřímé
578 880,00 Kč náklady. Kráceno na 0,75 úvazku.

192 960,00 Kč

Úvazek pracovníků je s ohledem na počet
účastníků a KA nadhodnocen, navíc dle popisu
pracovní pozice pol. 1.1.1.1.2 jsou nepřímé
578 880,00 Kč náklady, Kráceno na 0,75 úvazku.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 686 825,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedeným krácením.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

92.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002534

Žadatel

FOKUS - Písek, o.s.

Název projektu

Nové metody zaměstnávání lidí s duševním onemocněním - IPS

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 794 096,25 Kč

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Žadatel změní v rozpočtu projektu u položky 1.1.6.1 Mzdové příspěvky jednotku ze „souboru“ na
jednotku „osoboměsíc“.

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

1.1.3.2.1.1

1.1.1.1.4

Popis
SW MS Office pro
Pracovní
konzultanty a
PEER konzultanta

Krácení

PEER konzultant
(0,3)

3 580,00 Kč

61 350,00 Kč

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Překročení jednotkové ceny dle tabulky obvyklých
mezd a cen. Krácení kancelářského balíku pro
2 420,00 Kč neziskový sektor na cenu 2420 Kč.
Není popsáno v jednotlivých aktivitách. V náplni práce
Peer konzultanta se k zajištění míst pro klienty
projektu vztahuje pouze poskytování individuální
podpory klientům v procesu získávání a udržení
práce. Toto ale peer konzultant provádí v rámci KA 2
Poradenství a podpora klientům projektu a jsou v této
KA vyčísleny jeho náklady na zajištění potřebných
činností. V KA 3 Zajištění pracovních míst pak další
činnosti peer konzultant nevykazuje, ačkoliv si
nárokuje částku 61 350 Kč jako náklad na zajištění
této KA. Z tohoto důvodu je částka na 61 350 Kč
91 276,00 Kč krácena jako neefektivní a ne nezbytně nutná.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 712 933,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

93.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002585

Žadatel

IMPULS TŘEBÍČ, spolek

Název projektu

Podpora pracovního uplatnění pro mladé

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 991 850,00 Kč

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

VK upozorňuje žadatele, že aktivitu Směr podnikání nelze započítat do indikátoru 6 26 00, neboť
se nejedná o akreditovaný re/kvalifikační kurz.

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.1.3.1

Lektor Modulu A

1.1.1.3.2

Psycholog Modulu B

1.1.1.3.3

Zůstatek na
položce

Krácení
8 448,00 Kč

27 192,00 Kč

79 360,00 Kč

176 640,00 Kč

Lektor Modulu D1

6 144,00 Kč

19 776,00 Kč

1.1.1.3.4

Lektor Modulu D3

6 144,00 Kč

19 776,00 Kč

1.1.1.3.5

Kouč/poradce Modulu
E

74 400,00 Kč

165 600,00 Kč

1.1.4.5

Poradenství pro
začínající podnikatele
Modul D4

35 200,00 Kč

44 800,00 Kč

Odůvodnění
Překročení jednotkové ceny lektora na
DPP dle tabulky obvyklých mezd a platů,
sníženo na 206 Kč/hod.
Překročení jednotkové ceny psychologa na
DPP dle tabulky obvyklých mezd a platů,
sníženo na 345 Kč/hod.
Překročení jednotkové ceny lektora na
DPP dle tabulky obvyklých mezd a platů,
sníženo na 206 Kč/hod.
Překročení jednotkové ceny lektora na
DPP dle tabulky obvyklých mezd a platů,
sníženo na 206 Kč/hod.
Překročení jednotkové ceny specialisty na
DPP dle tabulky obvyklých mezd a platů,
sníženo na 345 Kč/hod.
U nákupu služby poradenství byla snížena
jednotková cena na hodnotu 280 Kč/hod
tak, aby nárokováním služby nedocházelo
k obcházení tabulky obvyklých cen a mezd.
Zároveň se jedná o cenu v regionu
obvyklou.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 729 730,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

94.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002615

Žadatel

AGAPO, o.p.s.

Název projektu

Příležitost pro rodinu

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 997 613,13 Kč

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

89

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.1.1.1.

pracovní
konzultant

1.1.3.2.1.1.

kancelářský balík

1.1.3.2.2.01

notebook

1.1.3.2.2.02

Krácení

Zůstatek na
položce

946 710,00 Kč

1 577 850,00 Kč

3 630,00 Kč

7 260,00 Kč

19 965,00 Kč

39 930,00 Kč

mobilní telefon

3 630,00 Kč

7 260,00 Kč

1.1.3.2.2.10

židle do učebny

14 520,00 Kč

0,00 Kč

1.1.3.2.2.11

stůl pracovní
kancelářský

9 982,50 Kč

19 965,00 Kč

21 175,00 Kč

0,00 Kč

10 164,00 Kč

0,00 Kč

5 000,00 Kč

0,00 Kč

1.1.3.2.2.13

stůl do učebny
skříň policová
vysoká s dveřmi

1.1.3.2.2.14

koberec

1.1.3.2.2.12

Odůvodnění
Úvazky pracovních konzultantů jsou vzhledem k
popisu pracovních pozic a náplni práce nadsazené
a celkový úvazek 4 je krácen na 2,5.
Kráceno v souladu s krácením položky pracovní
konzultant tak, aby odpovídalo výši úvazků členů
realizačního týmu.
Kráceno v souladu s krácením položky pracovní
konzultant tak, aby odpovídalo výši úvazků členů
realizačního týmu.
Kráceno v souladu s krácením položky pracovní
konzultant tak, aby odpovídalo výši úvazků členů
realizačního týmu.
Neefektivní pronájem nevybavené učebny nahradit
pronájmem již vybavené učebny.
Kráceno v souladu s krácením položky pracovní
konzultant.
Neefektivní pronájem nevybavené učebny nahradit
pronájmem již vybavené učebny.
Neefektivní pronájem nevybavené učebny nahradit
pronájmem již vybavené učebny.
Neefektivní pronájem nevybavené učebny nahradit
pronájmem již vybavené učebny.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 704 142,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedeným krácením.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

95.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002328

Žadatel

Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj

Název projektu

Podpora mladých absolventů jako investice do budoucnosti
regionu

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 680 325,00 Kč

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

90

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Žadatel vysvětlí kalkulaci položky 1.1.4.1 Odborný poradce - pracovní diagnostika (KA2), neboť
z jejího popisu nelze jednoznačně posoudit hospodárnost této položky a není zřejmé, jak byla
stanovena časová dotace na jednu osobu z cílové skupiny.

-

Žadatel upraví položku rozpočtu 1.1.4.2 Odborný poradce - pracovní poradenství (KA2) tak, že
zamění jednotková cena a počet jednotek u dané položky rozpočtu.

-

Žadatel upraví cílovou hodnotu indikátoru 6 26 00 na 9 osob.

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík pro
NNO -MS Office

1.1.3.2.2.1

Notebook

Krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění
Položka rozpočtu se neváže k žádné klíčové
aktivitě a je v žádosti nedostatečně
0,00 Kč zdůvodněna.
Položka rozpočtu se neváže k žádné klíčové
aktivitě a je v žádosti nedostatečně
0,00 Kč zdůvodněna.

2 420,00 Kč

13 000,00 Kč

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 661 050,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

96.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002346

Žadatel

Education for Employment, z.s.

Název projektu

Handicap není handicap

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 994 875,00 Kč

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

91

Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Žadatel upraví položku 1.1.4.1 Nákup rekvalifikačních kurzů. Jednotka „soubor 5 kurzů“ bude
převedena na „kurz“ s uvedením počtu jednotek 5 kurzů (dle popisu v žádosti).

-

Žadatel vynuluje cílovou hodnotu indikátoru 6 28 00. Indikátor bude sledován až v průběhu
realizace projektu, nejedná se o závazkový indikátor.

-

Žadatel opraví celkovou částku nákladů u KA Pracovní intervence. V popisu aktivity je částka
chybně vynásobena, v rozpočtu je uvedeno správně.

-

Žadatel uvede do souladu počet hodin pracovníka zaškolovacího centra v popisu KA a v rozpočtu

-

Žadatel popíše náplň kurzu Programátor a uvede specifikaci ceny.

-

Žadatel nemá potřebné povolení ke zprostředkování dle § 60 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004
Sb. Podmínkou realizace klíčové aktivity 06 Poradenství ke zprostředkování je získání povolení
ke zprostředkování na straně žadatele nebo zajištění zprostředkování zaměstnání
prostřednictvím služeb agentury práce hrazených z vlastních zdrojů žadatele.

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Zůstatek na
položce

Položka

Popis

Krácení

1.1.1.2.4

Lektor PMA

1.1.6.1

Mzdové příspěvky

108 000,00 Kč

1.1.6.5.1

Pronájem prostor

24 000,00 Kč

12 400,00 Kč

Odůvodnění
Nedostatečně zdůvodněna sazba pro lektora
specialistu, krácení dle tabulky obvyklých mezd na
27 600,00 Kč vrchní hranici lektora na DPČ na 276 Kč/h
Ve výstupech KA je uvedeno, že pracovní místo
nalezne jen 10 osob, krácení počtu jednotek ze 14 na
270 000,00 Kč 10
Krácení sazby z 7000/měsíc na 5000/měsíc (nejsou
60 000,00 Kč zvýšené nároky např. na umístění v centru apod.)

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 814 375,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

97.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002441

Žadatel

EURIC, z. s.

Název projektu

S novou šancí v Olomouckém kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 824 187,50 Kč

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

92

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

Krácení

1.1.4.7

Nákup zprostředkování
zaměstnání

75 000,00 Kč

1.1.3.2.1.1

SW - kancelářský balík

10 140,00 Kč

Zůstatek na
položce

Odůvodnění
Obvyklá cena doporučená ÚP je max. 5 tis. Kč na
osobu. Navíc žadatel doložil přísliby několika
zaměstnavatelů. Část pracovních míst je tedy již
předjednána. Původní výše byla 20 000 Kč. Cena
25 000,00 Kč bude 5 000 Kč x 5 kusů.
SW kancelářský balík krácen na cenu za jednotku pro
7 260,00 Kč neziskové organizace. 3 kusy x 2420 Kč

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 717 762,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedeným krácením.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

98.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002554

Žadatel

Občanské sdružení Kaleidoskop

Název projektu

Komunitní DBT k podpoře v zaměstnanosti osob s osobnostní
poruchou

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 655 988,20 Kč

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

93

Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

V případě podání žádosti do dalších výzev VK důrazně doporučuje přepracovat projekt tak, aby
byl v souladu s výzvou.

-

VK upozorňuje, že práce nemůže být vykonávána bez odměny. V žádosti projektu nejsou
nárokovány prostředky na aktivitu zaměstnávání. Není tedy jasné, jak budou hrazeny praxe.
Žadatel zajistí, že praxe bude probíhat na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 655 988,20 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

99.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002563

Žadatel

Komunikujeme o.p.s.

Název projektu

Od rodiny do práce ve Středočeském kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 891 025,00 Kč

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

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

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.1.3.6

Lektor/ka KA č. 6 Modul
Podpora Obecných a
měkkých kompetencí - Lektor
kurzu Efektivní komunikace
(10 kurzů x 6 hodin)

Krácení

4 440,00 Kč

Zůstatek na
položce

Odůvodnění
Krácení z důvodu překročení obvyklých cen,
Toto téma automaticky nevyžaduje lektora
specialistu - vyšší částka není v projektu
zdůvodněna.
Původně 280Kč x 60 hodin = 16 800 Kč. Po
12 360,00 Kč krácení 206 Kč x 60 hodin = 12 360 Kč.

94

1.1.1.3.7

1.1.1.3.8

1.1.4.2

Lektor/ka KA č. 6 Modul
Podpora Obecných a
měkkých kompetencí - Lektor
kurzu Finanční gramotnost
(10 kurzů x 6 hodin)
Lektor/ka KA č. 6 Modul
Podpora Obecných a
měkkých kompetencí - Lektor
kurzu Právní povědomí
(10kurzů x 6 hodin)
Zprostředkování zaměstnání
agenturou práce až pro 120
účastníků projektu
(předběžná cena zjištěna
poptáním 3 agentur práce s
popisem
zamýšleného plnění)

4 440,00 Kč

Krácení z důvodu překročení obvyklých cen,
Toto téma automaticky nevyžaduje lektora
specialistu - vyšší částka není v projektu
zdůvodněna. Kráceno na částku 206 Kč/hod u
12 360,00 Kč lektora na DPP.

4 400,00 Kč

Krácení z důvodu překročení obvyklých cen,
Toto téma automaticky nevyžaduje lektora
specialistu - vyšší částka není v projektu
zdůvodněna. Kráceno na částku 206 Kč/hod u
12 360,00 Kč lektora na DPP.

94 000,00 Kč

Odměna agentuře práce za zprostředkování
zaměstnání pro 40 osob (KA10) je neúměrně
vysoká - nadhodnocena. Je kráceno na cenu
200 000,00 Kč 5 000 Kč / osoba

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 756 925,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedeným krácením.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

100.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002571

Žadatel

Verifico, spolek

Název projektu

Program podpory trvalého uplatnění na trhu práce pro mladé do
25 let

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 996 700,00 Kč

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.1.3.1

Lektorné Modulu A

Krácení
4 224,00 Kč

Zůstatek na
položce

Odůvodnění
Překročení jednotkové ceny lektora na DPP dle tabulky
13 596,00 Kč obvyklých mezd a platů, sníženo na 206 Kč/hod.
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1.1.1.3.2

Psycholog Modulu B

6 400,00 Kč

1.1.1.3.3

Lektorné Modulu D1

3 072,00 Kč

1.1.1.3.4

Lektorné Modulu D3
Kouč/poradce Modulu
E2

3 072,00 Kč

1.1.1.3.5

6 000,00 Kč

Překročení jednotkové ceny psychologa na DPP dle tabulky
88 320,00 Kč obvyklých mezd a platů, sníženo na 345 Kč/hod.
Překročení jednotkové ceny lektora na DPP dle tabulky
9 888,00 Kč obvyklých mezd a platů, sníženo na 206 Kč/hod.
Překročení jednotkové ceny lektora na DPP dle tabulky
9 888,00 Kč obvyklých mezd a platů, sníženo na 206 Kč/hod.
Překročení jednotkové ceny specialisty na DPP dle tabulky
82 800,00 Kč obvyklých mezd a platů, sníženo na 345 Kč/hod.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 968 240,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedeným krácením.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

101.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002629

Žadatel

Trutnovská zeleň, o.p.s.

Název projektu

Nová cesta

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 061 022,50 Kč

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenou výhradou pro případ financování.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Žadatel nemá potřebné povolení ke zprostředkování dle § 60 odst. 1 písm. a) zákona č.
435/2004 Sb. Podmínkou realizace klíčové aktivity 06 Podpora zaměstnávání je získání povolení
ke zprostředkování na straně žadatele nebo zajištění zprostředkování zaměstnání
prostřednictvím služeb agentury práce hrazených z vlastních zdrojů žadatele.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 061 022,51 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedeným
upozorněním.
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V.

Přehled projektů doporučených k financování:

Č.

Registrační číslo

1.

Individual placement and
support - efektivní způsob
zaměstnávání lidí s duševním FOKUS České
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002620 onemocněním
Budějovice, z.s.

2.
3.

Název projektu

Žadatel

Max. celkové
způsobilé
výdaje projektu
v Kč
2 330 047,50

VOLONTÉ CZECH,
o.p.s.

5 719 178,75

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002360 REVENANT

Element Consulting
s.r.o.

5 776 287,50

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002272 Zaměstnaní i po padesátce

4.

Nácvik trasy - profesní
příprava a praxe zrakově
postižených v Olomouckém TyfloCentrum
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002298 kraji
Olomouc, o.p.s.

5.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002306 Zaměstnání na Vrbensku

Aperkom, z.ú.

6.

Pracovní příležitosti v
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002263 Bruntále II

LIGA o.p.s.

7.

Poradensko-psychologickými Terapeutické centrum
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002399 kroky na trh práce
Modré dveře, z.ú.

1 542 043,75

8.

Age management v praxi CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002408 nová kariéra po padesátce

5 683 706,25

9.

Flexibilní zaměstnanost pro
osoby pečující a dlouhodobě
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002521 nezaměstnané
Charita Třinec

10.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002642 Rekvalifikace v technice

13.
14.

5 366 275,00
5 430 975,00

Age Management z.s.

Moravskoslezský
klastr dynamických
pohonů a konstrukcí,
z. s.

Asociace rodičů a
Cesta k zaměstnání v oblasti přátel zdravotně
11.
péče o handicapované osoby postižených dětí v ČR,
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002331 II
z. s.
12.

3 102 462,50

1 994 062,50

5 975 643,75

4 310 915,00

5 153 170,00

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002359 Do práce po padesátce

NEAT jazyková
agentura, s.r.o.
Pomoc - poradenství,
podpora, z.s.

5 998 281,25

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002514 Podpora OZP k trhu práce

5 890 317,50

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002702 Hodnota zkušenosti

OBSLUŽNÁ
SPOLEČNOST a.s

15.

S Ergonem k dlouhodobému o.s. Ergon-Chráněná
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002398 pracovnímu uplatnění
dílna

3 297 050,00

16.

Nová kariéra - s Večernicí i
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002468 po 50

1 991 080,00
Večernice o.s.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002583 Aktivní padesátka potřetí

Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří

17.
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5 958 212,50

18.
19.

Náš společný cíl =
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002325 zaměstnání

GASTRONOMICKÁ
AKADEMIE z.s.

5 095 437,50
5 979 846,95

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002492 Čas pracovat

RUBIKON Centrum,
z.s.

Nová příležitost - s podporou
za lepším uplatněním na trhu
20.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002682 práce
TIVIT spol. s r.o.
21.

Podpora zaměstnanosti lidí s
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002420 duševním onemocněním
FOKUS Tábor, z. s.

Akademie Jana
Nová kariéra - s praxí za praci Amose Komenského,
22.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002509 II.
z.s. - oblast Šumperk
23.

Nová příležitost v okresu
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002358 Blansko a Vyškov

5 759 810,00

3 590 410,00

5 965 275,00

4 625 948,75
BEVE, spol. s r.o.
3 910 748,25

24. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002656 Šance pro všechny

EUFORALL o.s.

25.

5 208 085,00

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002363 Cesta za prací

Vyšší odborná škola,
Střední škola,
Centrum odborné
přípravy, Sezimovo
Ústí, Budějovická 421

2 927 490,00

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002451 Pomocná ruka

POMOC Týn nad
Vltavou, z.s.
Agentura ATHENA
s.r.o.

5 998 675,00

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002635 Znovu do práce

26.
27.
28.

Nová šance a zkušenost pro
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002312 50 +
Edukana, spolek

4 102 150,00
1 997 675,00

29. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002318 Přes hendikep do práce!

REMISVIT, z.ú.

30.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002326 S Rytmusem do práce II

Rytmus Benešov,
o.p.s.

Vyšší vzdělání - můj cíl v
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002460 Plzeňském kraji

bfz o.p.s.

2 817 057,50

Pracovnímu uplatnění
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002471 nadosah i s hendikepem

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

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002591 Dobrý vítr

Siglavy, z.s.

1 976 425,00

31.

32.

33.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002605 Cesta k práci sociálně
vyloučených občanů
34.
Benešovska
35.
36.

3 542 624,00
5 622 785,00

CERPOS

3 879 144,30

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002292 CESTA ZA PRACÍ

JOB ASISTENT s.r.o.

5 275 300,00

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002310 Technické obory pro
nezaměstnané

MARLIN, s.r.o.

5 327 922,50
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37.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002392 Podpora nezaměstnaných na Místní akční skupina
území MAS Hříběcí hory
Hříběcí hory, z.s.

5 742 317,50

38.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002425 Kvalifikace, kognitivní trénink Centrum odborného
a zaměstnání pro zkušené
rozvoje, z.ú.

2 914 180,00

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002455 Nové profesní obzory v
EDUCO CENTRUM
hospodářsky
problémovém
s.r.o.
39.
regionu
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002535 Začni znovu
40.

41.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002651 Podpora zaměstnávání 3

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002342 P_ANIMA: vzdělávání
pečujících na cestě k jejich
42.
uplatnění

ANNA KK, z. s.
(Asociace nevládních
neziskových aktivit
Karlovarského kraje)

5 914 517,50

Sdružení Práh

5 800 172,50

Národní centrum pro
rodinu

5 856 783,75

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002421 Pracovat může každý SocioFactor s.r.o.
pracovní uplatnění pro osoby
43.
nejhůře umístitelné na trhu
práce

46.

Vzdělávací a
komunitní centrum
Integra Vsetín o.p.s.

3 510 305,00

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002569 Změň to!

EDLiT Human o.p.s.

1 992 398,75

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002607 Vzděláním k úspěchu

Střední škola
EDUCHEM, a.s.

5 520 913,75

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002367 Podpora zaměstnanosti OZP Národní rada osob se
v Jihomoravském kraji
zdravotním
47.
postižením České
republiky, z.s.
48.
49.
50.

5 827 887,50

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002476 S handicapem do práce
44.
45.

3 666 485,00

4 900 000,00

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002423 50 PLUS

Střední odborné
učiliště DAKOL, s.r.o.

4 243 050,00

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002376 ČAS NA ZMĚNU

MAS Vladař o.p.s.

5 546 750,00

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002659 NOVOU CESTOU

Centrum mentoringu,
o.p.s.

4 256 485,00

51.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002665 S jazyky za prací v Plzeňském Grafia, společnost s
a Karlovarském kraji
ručením omezeným

5 352 617,50

52.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002296 Trh práce dostupný všem rozvojem k úspěchu

3 482 385,00

53.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002352 "Vzděláváním k zaměstnání" Contact Line, o.p.s.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002386 Podpora cizinců při hledání
pracovního uplatnění
54.

55.

CEDR Pardubice o.p.s.

Organizace pro
pomoc uprchlíkům,
o.s.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002462 Pomoc romským obyvatelům DŽIVIPEN o.p.s.
Opavy k pracovní integraci
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5 723 460,00
5 968 505,00

4 447 550,00

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002212 Podpora zaměstnanosti osob Střední odborná škola
50+
ochrany osob a
56.
majetku s.r.o.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

2 935 175,00

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002334 Zpátky ve hře

Attavena, o.p.s.

4 507 105,00

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002350 AKTIVNĚ DO PRÁCE

Za kulturní Třinecko,
o.s.

3 489 617,50

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002361 Rekvalifikace - klíč k
zaměstnání

OREK z.s.

5 200 362,50

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002395 Senior pool

EuroProfis, s.r.o.

4 597 858,25

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002418 DO PRÁCE PO PADESÁTCE II Počítačová služba
s.r.o.

5 941 057,50

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002467 Pochopení a podpora

3 960 748,25
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Oblastní spolek ČČK
Rychnov nad Kněžnou

VI.

Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů:

Č.

Registrační číslo

Název projektu

1.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002278 NOVÝ SMĚR

2.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002308

3.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002357

4.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002431

5.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002440

6.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002525

7.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002603

8.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002284

9.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002348 Rodiče hladce do práce

Žadatel

LEADER ACADEMY
o.p.s.
Flexibilní podpora práce Buď klíčem obecně
pro rodiče na Kladensku prospěšná společnost
Pokladnice poznání pro
Rovnovážka, z.s.
úspěch v zaměstnání
Rekvalifikační a
Druhá šance
informační centrum
s.r.o.
Zvládneme to v měnšině
RCI, z. s.
v Jihomoravském kraji
Pracuji, tedy jsem 2016Borůvka Praha o.p.s.
2018
Po padesátce znovu na OMNI TEMPORE
trh práce - NÁVRAT
o.p.s.
Tkalcovské muzeum
S řemesly k zaměstnání
z.s.

10. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002393 E-podnikání

Centrum Kašpar, z. s.
bit cz training, s.r.o.

Realizace kvalifikačních
zkoušek s akreditací
MPSV a podpora aktivit k
11. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002397
Filiánek, z.s.
získání pracovních
zkušeností v oblasti péče
o děti.
12. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002482 Rodina není překážkou

13. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002511

Práce a dítě - podpora
návratu do zaměstnání

Komplexní poradenský
program a praxe pro
14. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002588
mladé do 25 let v
Ústeckém kraji
S námi máte šanci získat
15. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002415
práci
16. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002453 Něco do života

DUHA Klub Rodinka

Střední zdravotnická
škola, Hranice,
Studentská 1095

Rodinné centrum
Pohádková
chaloupka, z. s.
Via Lucis Praha, o.p.s.
Diecézní charita Brno

17. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002464 Hendikep netvoří bariéry InHelp, o.p.s.
18. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002500 Třetí klíč k práci
19. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002550

Padesátka není
překážkou
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Centrum Petrklíč z.s.
IVRO, v.o.s.

Max. celkové
způsobilé
výdaje
projektu v Kč
5 997 925,00
3 981 070,00
5 675 051,00
4 175 132,50
2 971 062,50
2 647 737,50
4 862 150,00
2 809 352,00
5 701 775,00
4 038 758,75

1 902 016,25

5 648 225,00

4 714 400,00

5 172 893,00

4 379 283,75
2 394 168,75
1 539 055,00
4 214 365,00
1 587 500,62

Podpora zaměstnanosti AKLUB Centrum
20. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002565 osob ve věku 50 a více let vzdělávání a
na Krnovsku a Bruntálsku poradenství
21. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002597 AKORD

WomenNet o.s.

COOL JOB PROGRAM II.
22. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002683 pro nezaměstnanou
mládež z Ústeckého kraje
Pracovník v sociálních
službách = pracovní
23. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002256 uplatnění pro osoby
nejhůře umístitelné na
trhu práce

o.s.Mosty - sociálně
psychologické
centrum

24. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002273

Základní škola a
Příležitost pro mladé na
mateřská škola
začátku profesního života
Raškovice

25. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002279 Dokážu to
26. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002368
27. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002410

28. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002465

29. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002519

30. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002534

31. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002585

CHRISTIANIA, o.p.s.

KRUH pomoci, o.p.s.

S ROUTOU zpátky do
práce!

Rodinné centrum
ROUTA, z.s.
Nová místa 2012,
Nová pracovní místa
o.p.s.
Koordinační a
informační středisko
"50+ - no a co? Péče a
pro osoby se
práce - naše příležitost." zdravotním
postižením a seniory,
o.p.s.
S dobrým startem do
Centrum sociálních
práce
služeb Ostrava, o.p.s.
Nové metody
zaměstnávání lidí s
FOKUS - Písek, o.s.
duševním onemocněním
- IPS
Podpora pracovního
IMPULS TŘEBÍČ,
uplatnění pro mladé
spolek

32. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002615 Příležitost pro rodinu

AGAPO, o.p.s.

Podpora mladých
Centrum pro
33. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002328 absolventů jako investice komunitní práci
do budoucnosti regionu Moravskoslezský kraj
Education for
34. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002346 Handicap není handicap
Employment, z.s.
S novou šancí v
35. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002441
EURIC, z. s.
Olomouckém kraji
Komunitní DBT k podpoře
Občanské sdružení
36. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002554 v zaměstnanosti osob s
Kaleidoskop
osobnostní poruchou
Od rodiny do práce ve
37. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002563
Komunikujeme o.p.s.
Středočeském kraji
Program podpory
trvalého uplatnění na
38. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002571
Verifico, spolek
trhu práce pro mladé do
25 let
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4 194 000,00
3 627 616,25
5 920 931,25

1 796 133,75

4 781 556,25
5 934 575,00
4 948 968,75
1 939 275,00

2 702 012,50

2 686 825,00

1 712 933,75

5 729 730,00
4 704 142,50
5 661 050,00
1 814 375,00
3 717 762,50
4 655 988,20
5 756 925,00

1 968 240,00

39. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002629 Nová cesta

VII.

Trutnovská zeleň,
o.p.s.

4 061 022,51

Přehled projektů nedoporučených k financování

Č. Registrační číslo

Název projektu

1. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002120 Zkusme začít podnikat
2. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002218 Komplexní program podpory ke
zvýšení zaměstnanosti uchazečů o
zaměstnání na trhu práce v Ústeckém
kraji
3. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002222 Komplexní program pro vstup/návrat
a setrvání ohoržených skupin na trhu
práce
4. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002253 HORIZONT
5. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002259 Nová kariéra ve Středočeském kraji
6. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002262 Pracovní příležitosti pro rodiče s
dětmi a nezaměstnané osoby v
okrese Karviná
7. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002274 Šance pro úspěšný start - Zvýšení
míry zaměstnanosti znevýhodněných
skupin osob individuálním a
komplexním programem
8. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002277 Úspěšný návrat

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002283 RETROSTART 50+
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002285 Příležitost pro TEBE II.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002286 Šance pro rodiče pečující o své děti
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002287 Jak se po 50 ucházet o zaměstnání
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002288 Poprvé v zaměstnání
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002290 Pracující rodiče
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002291 Pracujme!
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002293 My chceme pracovat - zvýšení
zaměstnanosti osob s psychickým
onemocněním
17. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002294 Kariérní podpora na trhu práce ve
Zlínském kraji
18. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002295 Dobrá volba
19. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002301 JOB KLUB 50+ v Milevsku

Žadatel
PVM Projekt s.r.o.
Naděje - M, o.p.s.

Místo pro děti - spolek

Channel Crossings s.r.o.
Professional training, z.s.
Affiliate Group s.r.o.

Centrum ekonomického
vzdělávání Ostrava, o.p.s.

Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje,
o.p.s.
MAS Uničovsko, o.p.s.
Asociace TRIGON, o.p.s.
PRISCO s.r.o.
AG Synerko, s.r.o.
"Školeníčko"
Aktivně životem o.p.s.
Polytechna Consulting, a.s.
MENS SANA, o.p.s.

Euroface Consulting s.r.o.

DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.
Centrum mladé rodiny Milísek,
o. s.
20. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002302 Podpora zaměstnanosti mladých osob Obchodní akademie Karviná,
s.r.o.
21. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002304 Podporované zaměstnávání duševně FOKUS Mladá Boleslav z.s.
nemocných (model IPS) v regionech
Kolín a Nymburk
22. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002305 Star(t) Work - Zvýšení zaměstnanosti FORTO, z.s.
mladých lidí prostřednictvím nových
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23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.

metod
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002307 Posílení pracovní integrace osob s
Centrum MARTIN o.p.s.
mentálním a kombinovaným
postižením na Strakonicku
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002313 Podpora zaměstnanosti OZP na
Občanské sdružení SALET
Jesenicku
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002315 Kompexní podpora zaměstnanosti a Občanské sdružení "Sdružení
adaptability osob znevýhodněných na Rómů Severní Moravy"
trhu práce
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002316 Podpora uplatnění osob ve fitness
Český svaz aerobiku a fitness
profesích III
FISAF.cz, z. s.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002317 Domino - podpora zaměstnanosti
Středočeské rozvojové
centrum, z. ú.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002321 Hlavu vzhůru-podpora osob 50+
SEDUKON, o.p.s.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002322 Podpora vstupu mladých lidí na trh ASOCIACE VZDĚLÁVÁNÍ, z.s.
práce v Moravskoslezském kraji
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002323 Podnikání jako šance
Sdružení EDUKOL, zapsaný
spolek
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002327 Mobilita nás posunuje dál, aneb jsme Centrum rozvojových aktivit
mobilní a pracujeme.
Unie zaměstnavatelských
svazů ČR, z.s.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002330 Společně to zvládneme - reintegrace CEREBRUM - Sdružení osob po
osob s poškozením mozku a
poranění mozku a jejich rodin,
neformálních pečujících do sociálního z.s.
a pracovního prostředí
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002333 Chceme pracovat
Tenisový klub Jirkov
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002337 Chci pracovat. Jak začít?
VEVERKA, z.s.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002340 Pracuji a pečuji na Vysočině
ALTERNIS z.s.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002341 Zkušení na trh práce
SOLEDPRO s.r.o.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002343 Návrat na trh práce po čtyřicítce
Občanské sdružení JETY98
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002345 Druhá šance pro grafiky
2. ŠANCE, o.p.s.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002347 Zvyšování pracovních KOMPETENCÍ + EducAdvice o.p.s.
odborné PRAXE = ÚSPĚCH na trhu
práce
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002351 Nová cesta k uplatnění
ANULIKA z.s.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002353 Ještě chci pomoci
JHS - CENTRE, o.p.s.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002354 Nová šance v callcentru
"ŠEDESÁTKA"
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002356 Nová šance - mikroregion Kojetínsko LED-JAPA CZ, s.r.o.
II
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002362 Najít cestu
Slunečnice, o.s.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002366 Vzdělání-cesta k práci
Akademie Jana Amose
Komenského, z.s. - oblast
Kladno
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002369 Dítě není překážkou k práci
YMCA v Ústí nad Labem
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002371 Zaměstnanost na hanáckém venkově MAS Hanácký venkov, z. s.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002372 ČAS pro 50+
Česká andragogická
společnost, z. s.
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.

62.

63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.

72.
73.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002373 Nevidomí na trh práce - 2
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002375 "Start up" pro mladé
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002378 Šance 40
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002379 V 50 na volné noze
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002382 Usnadnění návratu osob pečujících o
dítě na trh práce
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002383 Návrat rodičů malých dětí na trh
práce
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002384 DO PRÁCE I PO NEZDARU MOSTECKO
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002387 Podpora zaměstnanosti v
mikroregionu Česká Lípa (MČL)
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002388 S dětmi do práce v mikroregionu
Morkovsko
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002389 Dlouhodobě nezaměstnaní na
Hanušovicku
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002390 Rekvalifikací zpět na trh práce k nové
kariéře

TyfloCentrum Brno, o.p.s
Educa Team s.r.o.
"ŠANCE P.R.O."
Czech Cool Trade s.r.o.
ABS WYDA, s.r.o.
ISKRA LTD, s.r.o.
Krušnohorské centrum pro
rodinu, z. s.
"Naše město"
Základní škola Morkovice,
příspěvková organizace
MAS Horní Pomoraví o.p.s.

Vysoká škola sociálně správní,
Institut celoživotního
vzdělávání Havířov o.p.s.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002391 Padesát plus využijte své zkušenosti MAS Sokolovsko o.p.s.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002394 POSUN vzdělanostního spektra osob Vysoká škola finanční a
pečujících o děti do 15 let věku a
správní, z.ú.
kategorie osob 50+ v Ústeckém a
Karlovarském kraji
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002396 Aktivace osob nad 50 let formou
Hospodářská a sociální rada
komplexního programu cílené
Chomutovska
podpory
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002403 Nejdřív je trénink
Masopust, z.s.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002406 Proaktivní přístup k hledání
Centrum pro zdravotně
zaměstnání pro OZP v Karlovarském postižené Karlovarského kraje,
kraji
o.p.s.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002407 Dnes u nás, zítra v práci
REKVAL, s.r.o.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002411 Podpora mladých na Jesenicku
Odborné učiliště a Praktická
škola, Lipová - lázně 458
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002412 Tradice a zkušenost
Zahrada 2000 o. s.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002413 I s dětmi můžeme pracovat
ICV - Institut certifikovaného
vzdělávání s.r.o.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002414 Moje první zaměstnání
ICV Šárka o.p.s.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002416 Vzdělávání a zprostředkování
Contact Fly družstvo
zaměstnání v oblasti poskytování
osobních služeb v regionu Ústeckého
kraje.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002419 Aktivizace k plnohodnotnému životu ALZHEIMER´S SUPPORT
v lokalitě Vejprty
CENTER CZECH REPUBLIC,
o.p.s.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002422 Věk není překážkou
AGROVENKOV, o.p.s.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002424 VRACÍME SE DO PRÁCE
Astras, o.p.s.

105

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

84.
85.
86.
87.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002426 Hurá do práce rodiče
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002427 Získej práci, co Tě živí
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002428 Nauč se samostatně žít a pracuj
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002429 Harmonie v zaměstnání i rodině v
Jihomoravském kraji
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002430 Novou kvalifikací k nové práci
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002432 Jablunkovsko zaměstnává
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002433 S dítětem do práce
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002434 Praxe pro absolventy v Handicap
centru Srdce, o.p.s.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002435 Šance pro Karvinsko
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002436 Komplexní program podpory osob s
nízkou úrovní kvalifikace ve věku 30 49 let na trh práce v mikroregionu
Litvínovska a obcí Krušných hor.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002438 Pro lepší budoucnost - aktivně ke
změně
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002442 Nový začátek na venkově Zlínského
kraje
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002443 ReadyWorker - velká šance na získání
kvalifikovaného zaměstnání
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002444 Zaměřme se na řešení

88. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002446 Aktivní PADESÁTKA v Olomouckém
kraji
89. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002447 Posílení integrace mladých bez
kvalifikace v JMK komplexním
programem vzdělávání s
individuálním přístupem
90. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002448 Profesionalizace a integrace na trh
práce osob pečujících o dítě pomocí
komplexního podpůrného programu,
rekvalifikace a specializované
kvalifikace s individuálním přístupem.
91. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002449 S podporou na trh práce
92. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002452 Zpátky do práce
93. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002454 Poradenské centrum venkova v
Jihomoravském kraji
94. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002456 Zaměstnání pro mladé
95. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002457 Podpora zaměstnanosti v
Královéhradeckém kraji
96. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002459 Začni teď, začni správně
97. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002463 Zaměstnání a PAS (ZaPAS)
98. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002469 Objevme ambice zdravotně
postižených!
99. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002470 Šance pro rodiče malých dětí
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"IDEUS", z.s.
MAVO s.r.o.
MAVO-Vzdělávání,s.r.o.
Oblastní spolek Českého
červeného kříže Brno
Šance na vzdělání, o.p.s.
MAS Jablunkovsko, z. s.
Centrum Šťastné dítě, o.s.
Handicap centrum Srdce, o.p.s.
FEREL vzdělávací s.r.o.
Litvínovská vzdělávací
společnost s.r.o.

VSE a.s.
Rozvojová agentura zlínského
kraje
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Kvalifikační a personální
agentura, o. p. s.
Institut pro regionální
spolupráci, o.p.s.
Institut moderního vzdělávání,
o.p.s.

Bez provize s.r.o.

Sdružení TULIPAN
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Ústav sociálních inovací, o.p.s.
Business Link, s.r.o.
RG RYCON z.s.
Křesťanské společenství, z.s.
Národní ústav pro autismus,
z.ú.
HANDI HELP SERVIS, v.o.s.
STELMA spol. s r.o.

100. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002475 Cesta k práci pro 50+
101. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002478 Nebojme se technologií
102. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002479 Je mi přes padesát a chci pracovat
103. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002480 Technologie nám pomáhají
104. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002481 WorkPoint Žatec - Podpora
zaměstnanosti rodičů s dětmi
105. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002483 Práce bez bariér v Libereckém kraji
106. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002484 Šance pro mladé
107. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002485 Práce -praxe-budoucnost
108. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002486 Naše šance k Vašemu úspěchu
109. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002487 Mít práci a být jako ostatní
110. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002488 Podpora zaměstnanosti absolventů
UJEP
111. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002490 Rodičovství - skrytý kapitál pro trh
práce
112. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002491 Cesta k práci
113. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002493 Job retake. Zpět v práci
114. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002494 Rozvoj digitálních kompetencí
pedagogů v oblasti ICT
115. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002497 Práce grafika - další krok
116. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002499 ROZJEZD pro osoby pečující o malé
děti - podpora pro opětovný návrat
na trh práce
117. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002501 S handycapem do práce

Spolek osvětlovačů a zvukařů
Institut pro další vzdělávání
o.p.s.
Klub seniorů Luková z.s.
Eduteam-centrum
celoživotního vzdělávání z.s.
ANDRA Educo o.p.s.
Pomocné ruce, z.s.
Jazyková škola ATHENA s.r.o.
Český západ, o.p.s.
M-Centrum pro mladou
rodinu, z.s.
Cesta do světa - Slunečnice,
o.s.
Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem
"Dětský klub Sovička"
Rodinné centrum Pohádka z.s.
H&H Language agency s.r.o.
VŠEI o.p.s.
ŠEDESÁTKA, o.p.s.
Centrum pro rodinu a děti
Přerov, z.s.

Klub přátel SMTu Ostrava Poruba při DDM Ostrava Mariánské Hory
118. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002502 Nová cesta
AKROPOLIS, z.s.
119. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002503 Sladíme to!
Spin HR s.r.o.
120. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002504 Pomoc mladým na trh práce
SPINWARE s.r.o.
121. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002505 Podpora rekvalifikací ve fitness - sport AEROBIK CENTRUM BRNO, z.s.
koníčkem i zaměstnáním
122. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002506 Zaměstnanost KBR
Mgr. Šárka Janoušková
123. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002507 Pracovní uplatnění osob s mentálním Arkadie, o.p.s.
postižením v regionu Teplice
124. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002510 Zaměstnání bez překážek aneb
Liga vozíčkářů
komplexní podpora OZP k získání
trvalého a vhodného zaměstnání
125. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002512 I já mám co nabídnout!
Asociace občanských poraden
126. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002515 S námi to zvládnete
Dům dětí a mládeže Vratimov,
příspěvková organizace
127. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002516 Do práce i s hendikepem
Asociace sociálního
poradenství
128. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002517 Dítě není překážkou - kariérové
Naše místo z. s.
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poradenství pro rodiče
129. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002518 Podpora zaměstnanosti osob
pečujících o děti o malé děti
130. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002522 Komplexní program podpory osob
pečujících o děti do 15 let věku
131. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002523 Zvyšování zaměstnanosti osob se
zdravotním postižením
132. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002527 Zvýšení zaměstnanosti osob nad 50
let

133. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002528 Podpora neslyšících jako lektorů ČZJ
134. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002529 Podpora zaměstnanosti mladých do
25 let a starších 50 let na
Chomutovsku
135. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002530 CESTA SVĚTEM PRÁCE - Řízení vlastní
kariéry
136. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002532 Podpora zaměstnanosti rodičů na
Kamenicku
137. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002533 Podpora zaměstnanosti zdravotně
postižených na Štěchovicku
138. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002536 Klubík adaptuje a snižuje
nezaměstnanost v Břeclavi
139. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002538 RE-PLAY (Práce hrou)
140. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002539 Vyšší šance na uplatnění osob s
nízkou kvalifikací
141. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002540 Podpora zaměstnávání lidí s
duševním onemocněním
142. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002541 Podpora zaměstnanosti ve Zlínském a
Olomouckém kraji
143. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002543 Práce a rodina - zvládnu to i sama!

Informační a poradenské
centrum Vysočina o.p.s.
Soukromá střední škola pro
marketing a ekonomiku
podnikání s.r.o.
Centrum služeb pro zdravotně
postižené Louny o.p.s.
OPUS BONUM - DOBRÉ DÍLO,
občanské sdružení pro obnovu,
záchranu a propagaci řemesel
a kulturního dědictví
Tichý svět - chráněná
pracoviště, o.p.s.
MAS Sdružení Západní
Krušnohoří, z.s.
Škola manažerského rozvoje
s.r.o.
INFACILITY, s.r.o.
PROJEKT INTEGRACE, o.p.s.
"KLUBÍK Břeclav - Centrum pro
rodinu"
Společnost Podané ruce o.p.s.
EUROPA Union Service a.s.
"Občanské sdružení Baobab"
Okrašlovací a zábavní spolek,
o. s.
"Byznys pro společnost, fórum
odpovědných firem"
Kanu system s.r.o.

144. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002544 DEMÉTER - s profesní zkušeností a
neformálními dovednostmi na trh
práce
145. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002549 Může být podnikání šance i pro Vás? ICVD, s.r.o.
146. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002552 S praxí do práce v Jihočeském kraji
ERUDICO s.r.o.
147. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002553 Minority ombudsman
Církevní gymnázium
Německého řádu, spol. s r.o.
148. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002556 Pomáháme maminkám s návratem na Premi Consult s.r.o.
trh práce
149. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002557 Pracovní šance pro hendikepované Denní centrum Barevný svět,
o.p.s.
150. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002559 Pracovní integrace - podpora
ESTER z. s.
zaměstnanosti
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151. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002560 Dobře žít a pracovat
152. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002561 Úspěch je práce - práce je úspěch
153. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002562 Podpora zaměstnanosti OZP
154. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002564 Znám (se) a umím
155. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002566 PERGO
156. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002567 Krok ke karieře pokračuje
157. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002568 Restart práce - prvním krokem k
zaměstnání
158. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002576 Děti nejsou překážkou
159. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002577 Příležitost pro rodiče
160. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002578 S novou kvalifikací za prací
161. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002579 50PLUS: Nový start
162. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002580 Podpora zaměstnanosti
znevýhodněných skupin osob
163. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002582 Šance na práci
164. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002587 Mami, tati, hurá do práce
165. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002590 Zvýšení adresnosti a efektivity
nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti prostřednictvím
poskytování komplexu služeb
podporovaného zaměstnávání v Plzni
a okolí
166. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002592 Zaměstnáváme a podporujeme osoby
v Brně
167. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002594 Pracovní integrace Romů
168. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002595 Sladění práce a rodiny v kraji
Vysočina
169. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002598 Mosty k zaměstnání
170. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002599 Rozvoj osobních, sociálních a
pracovních kompetencí =
kvalifikovaný a motivovaný
zaměstnanec
171. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002602 Nakopni se!
172. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002604 Spolu to zvládneme
173. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002606 Nový začátek

174. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002610 Návrat na trh práce 50+
175. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002611 Cesta do práce
176. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002613 Nová práce po 50
177. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002616 Pojďme spolu do práce!
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Národní vzdělávací fond, o.p.s.
IQ Roma servis, z.s.
REINTEGRA
PROFICIO, z.s.
Sociální agentura, o.p.s.
S E L L I s.r.o.
z.s. InternetPoradna.cz
Aktivní život od A do Z, o.s.
Azylový dům pro ženy a matky
s dětmi o.p.s.
OS-KAPKA, z.s.
Jihočeská společnost pro
rozvoj lidských zdrojů, o.p.s.
Charita Frenštát pod
Radhoštěm
Evropská kontaktní skupina
Koalice nevládek Pardubicka,
o.s.
Ledovec, z.s.

Asociace pro sociální inovace
Demokratická aliance Romů ČR
A SCHOOL s.r.o.
Centrum pro rozvoj a podporu
regionů, o.p.s.
GPS Gastro Personal Service
s.r.o.

Juniorteam CZ
METODICA, institut pro další
vzdělávání
Základní škola, Ostrava-Slezská
Ostrava, Na Vizině 28,
příspěvková organizace
MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE
TO EDUCATION, z.s.
Vzájemné soužití o.p.s.
Audit organizace s.r.o.
Santia, spol. s r.o.

178. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002617 Komplexní program pro start v
perspektivní profesi
179. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002621 Nové pracovní příležitosti na venkově
180. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002622 Bystrička pomáhá nezaměstnaným
181. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002623 Šance pro mámy i babičky
182. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002626 Příprava na práci po 50 II
183. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002627 Můj projekt - motivační program
pracovní integrace pro dlouhodobě
nezaměstnané osoby ve věku 50 a
více let
184. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002628 Zvýšení zaměstnatelnosti cílové
skupiny 50+
185. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002631 Nastartuj se aneb kariérové a
podnikatelské poradenství
186. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002634 Pomáháme na správném místě
187. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002637 PRACUJI I KDYŽ NESLYŠÍM

Danelle Company, s.r.o.
Hrčávka o.s.
Bystřička, o.p.s.
Klubíčko Kroměříž, z. s.
F R A M O, s.r.o.
Tripitaka, o. s.

Mysoval, o. s.
GLE o.p.s.
Aktivní rozvoj o.p.s.
Svaz neslyšících a
nedoslýchavých osob v České
republice, z.s.
"Vrátka, o.s."

188. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002639 Vrátka - spolu se učíme a spolu
pracujeme
189. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002641 S CHUTÍ ZPĚT DO PRÁCE A
CLEVER ELEMENTS s.r.o.
PODNIKÁNÍ - Podpora osob pečujících
o malé děti na Šumpersku
190. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002644 Na penzi mladí, pro práci staří
ITveSkole.cz, o.p.s.
191. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002648 YES WE CAN !
Romodrom o.p.s.
192. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002649 Úspěšný start - zvýšení
HERTIN s.r.o.
zaměstnatelnosti osob do 25 let
193. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002652 Návrat do práce po 50 III
Sdružení CEPAC - Morava
194. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002653 Podpora pracovního uplatnění osob Vzdělávací společnost EDOST
starších 50 let
s.r.o.
195. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002654 Zaměstnávání OZP pracovníků
Dobré místo, o.s.
webového portálu Lidé mezi lidmi a
dílen Dobrého místa
196. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002657 Otevřená náruč a sociální pracovníci OTEVŘENÁ NÁRUČ, o.p.s.
197. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002658 Podpora rodičů při návratu do práce. Centrum PRO BONO, z.s.
198. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002660 Pracujeme s Beluškou
Beluška o.s.
199. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002661 Moje nová profese
PWB hb s.r.o.
200. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002663 Komplexní přístup k řešení
Občanské sdružení Altus
dlouhodobé nezaměstnanosti v
Pardubickém kraji
201. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002664 Podpora zaměstnanosti osob
proFem - Konzultační středisko
ohrožených domácím násilím
pro ženské projekty, o.p.s.
202. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002666 Schizofrenie není překážkou k práci HCLi o.p.s.
203. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002667 S Farní charitou Starý Knín zpět na trh Farní charita Starý Knín
práce
204. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002669 Kroky k práci
Rodinné centrum Slunečník,
z.s.
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205. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002670 S asistencí do zaměstnání
206. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002671 Zkušenost 50+ II.
207. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002674 Moje nové pracovní role - Centra
zaměstnávání lidí s duševním
onemocněním
208. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002675 Podpora zaměstnanosti osob
ohrožených sociálním vyloučením v
regionu Brdy - Vltava II
209. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002679 Zpět do práce
210. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002680 Práce pro zdravotně postižené v
Jihočeském kraji II
211. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002685 Podpora zaměstnanosti osob se
závislostí na alkoholu
212. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002686 Chcete práci, Hanáci?
213. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002687 MÁME PRÁCI? MÁME!
214. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002688 Aktivní cestou
215. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002689 Podpora zaměstnanosti žen na
Zlínsku
216. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002691 DE-STRES - program zaměstnanosti
pro osoby s duševním onemocněním
na Olomoucku
217. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002692 NÁVRAT DO PRÁCE
218. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002693 Restart osobního a pracovního života
v Podkrušnohoří
219. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002699 Efektivní vzdělávání žen z vybraných
lokalit středočeského kraje pro
uplatnění na trhu práce
220. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002700 CHCI PRACOVAT II.
221. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002701 Zpět na trh práce 50+
222. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002706 Cesta ke změně
223. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002710 Právo na návrat
224. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002711 Přes překážky k dobré práci
225. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002713 Zpět do práce po onkologické nemoci
v Libereckém kraji
226. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002714 Společně to zvládneme
227. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002715 Podpora návratu pečujících osob na
pracovní trh
228. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002717 Podnikání jako flexibilní forma
uplatnění na trhu práce II.
229. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002722 Stále s Vámi počítáme

Agentura Osmý den, o.p.s.
Avenue Human Relations s.r.o.
"Centrum komunitní práce Ústí
nad Labem"
Brdy - Vltava o.p.s.

Komunitní a vzdělávací
centrum Emcéčko
DAMACO Group s.r.o.
Lotos - doléčovací centrum,
o.p.s.
FINANČNÍ GRAMOTNOST,
o.p.s.
PROSTOR PRO, o.p.s.
Sněženka, z.s.
Rodinné centrum Kamarád Nenuda o.s.
Společnost Mana, o.p.s.

LIBUŠE, spolek
Podkrušnohorské technické
muzeum, o.p.s.
Centrum podpory podnikání
Praha, o.p.s.
"MEDEXA"
Progenio Solution s.r.o.
MESADA, občanské sdružení
infinity centrum s.r.o.
NuEdu z. ú.
Amelie, o.s.
"Shambala o.s."
Rodiče a děti Kadaně,
občanské sdružení
Spirála Turnov, z.s.

Girasole, sdružení pro pomoc a
rozvoj z. s.
230. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002723 Rodičovství nemusí být překážkou
OCCASIO o.p.s.
231. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002724 ASIST
AGAMOS s.r.o.
232. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002725 Rovná cesta
ACONTE, s.r.o.
233. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002726 Podpora návratu na pracovní trh osob Dítě, rodič, prarodič, z.s.
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Důvody nedoporučení projektů k financování byla 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.
Přílohy:
 Prezenční listina / prezenční listiny
Soulad zápisu s průběhem a výsledky jednání potvrzuje:

VIII.

Zástupce sekretariátu výběrové komise
Datum

Předseda / místopředseda výběrové komise

4. 8. 2016

Datum

Jméno

Jméno

Příjmení

Příjmení

Podpis

Podpis
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