ZÁPIS
z jednání výběrové komise pro výzvu Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným
lokalitám 2. výzva Operačního programu Zaměstnanost
I.

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy
Vyhlašovatel

Název investiční priority

03_15_042
MPSV ČR, odbor realizace programů ESFsociální začleňování
2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s
ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní
účast a zlepšení zaměstnatelnosti

Alokace na výzvu v Kč

791 751 066,-

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

pro 2. jednání VK u průběžné výzvy není
stanovena rezerva alokace – 0 Kč

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

791 751 066,-

II.

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

1

Počet členů výběrové komise

6

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

7. 6. 2016

Čas jednání (od – do)

10:45 - 12:00

Místo jednání
Předsedající jednání

Seznam účastníků

MPSV, Kartouzská 4, Praha 5
Ing. Šárka Müllerová
PhDr. Radek Suda
Petra Francová
PhDr. Renata Köttnerová
Mgr. Klára Šplíchalová
Mgr. Martin Navrátil
Bc. Pavel Pech
Bc. Michal Kratochvil
Mgr. Michal Merhaut
Mgr. Martina Mandová
Mgr. Iva Hlaváčková
Ing. Ludmila Smutková
Monika Hamplová
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Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání
Čas jednání (od – do)
Místo jednání
Předsedající jednání
Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání
Čas jednání (od – do)
Místo jednání
Předsedající jednání
Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

III.
Záznam o školení členů / náhradníků členů výběrové komise
V úvodu 1. jednání VK proběhlo školení přítomných členů a náhradníků členů výběrové
komise zaměřené na jejich práva a povinnosti, nestrannost, způsob rozhodování o výběru
projektů vhodných pro financování, vedení průkazné evidence o procesu výběru, dále
představení dané výzvy a řešení možných problémů.
Datum a místo konání školení – viz výše v části Přehled uskutečněných jednání.
Osoba, která školení provedla: Š. Müllerová
Individuální školení pro členy a náhradníky členů výběrové komise, kteří nebyli přítomni
v době zahájení 2. jednání výběrové komise, proběhlo:
Datum a místo konání školení: Osoba, která školení provedla: Seznam školených osob: viz prezenční listina

IV.

Závěry z projednávání žádostí:

Informace o žádosti
Pořadové číslo

1

1

1

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0002783

Žadatel

LIGA, o. p. s.

Název projektu

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrbenska

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 724 800,0- Kč

Body z věcného hodnocení

60

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
- VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 424 094,00 Kč, viz tabulka;

Položka

1.1.3.1.2.1

Popis položky
Zrcadlová stěna
do místnosti pro
volnočasové a
aktivizační
činnosti
FČ - Tanec a
hudba oblečení
(20 uživatelů)

původní
částka

Krácení

Zůstatek
na
položce

100 000,00

100 000,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

Vybavení
1.1.3.2.2.38 místnosti - židle

32 000,00

20 000,00

12 000,00

Vybavení
1.1.3.2.2.39 místností - stůl

60 000,00

28 000,00

32 000,00

Vybavení
místnosti - vak
1.1.3.2.2.43 sedací

37 500,00

15 000,00

22 500,00

10 000,00

4 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

Manažer projektu
a sociální služby

1 085
400,00

28 944,00

Vzdělávací
1.1.3.2.2.04 aktivity - tiskárna

8 000,00

4 000,00

1.1.3.2.2.12 FČ - Tanec a
hudba - vybavení
1.1.3.2.2.24 k aktivitám
124 300,00

62 150,00

1.1.6.5.1

Vybavení
místnosti - věšák
1.1.3.2.2.47 stojanový
Vybavení
místností lékárnička s
1.1.3.2.2.48 výbavou

1.1.1.1.1

1.1.3.2.2.25 FČ - Skupinové
akce - vybavení
1.1.3.2.2.30 k aktivitám
FČ Skupinové
akce - lékárnička
1.1.3.2.2.31 cestovní
Krácení celkem v PN

-

188 000,00

94 000,00

2 000,00

2 000,00
424 094,00
Kč

Odůvodnění
Krácení z důvodu chybějícího
dostatečného zdůvodnění výdaje
pro dosažení cílů projektu.
Krácení z důvodu chybějícího
dostatečného zdůvodnění výdaje
pro dosažení cílů projektu.
K plánované kapacitě NZDM (15
osob) je nadhodnocena kalkulace
počtu ks u části vybavení (krácení
židlí ze 40 ks na 15 ks, á 800
Kč/ks).
K plánované kapacitě NZDM (15
osob) je nadhodnocena kalkulace
počtu ks u části vybavení (krácení
stolů z 15 ks na 8 ks, á 4000 Kč/ks)
K plánované kapacitě NZDM (15
osob) je nadhodnocena kalkulace
počtu ks u části vybavení (krácení
sedacích vaků z 25 ks na 15 ks, á
1500 Kč/ks).
Kráceno z 5 na 3 ks
(2000*3=6000,-Kč) z hlediska
kapacity NZDM, počtu RT a
hospodárnosti výdajů.

0,00 Krácení - jedná se o NN.
Překročena jednotková cena krácení dle platů a mezd
obvyklých pro OPZ pro pozici
sociální pracovník (z 40 200,- na
1 056 39 128,-, tj. na 0,75 úvazku
456,00 29346*36).
Krácení z 2 na 1 kus - více kusů
4 000,00 není odůvodněno.
Souhrnná suma z uvedených
položek je krácena na ½ z důvodu
nehospodárnosti výdaje a
vzhledem k nedostatečnému
odůvodnění potřebnosti nákladu
62 150,00 v rámci KA.
Souhrnná suma z uvedených
položek je krácena na 1/2 z důvodu
nehospodárnosti výdaje a
vzhledem k nedostatečnému
odůvodnění potřebnosti nákladu
94 000,00 v rámci KA.
0,00 Krácení - jedná se o NN.

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí upravit přílohu č. 5a v návaznosti na úpravu rozpočtu a
provést revizi indikátorů.

Závěr
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Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 194 682,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

2

2

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0002788

Žadatel

město Litvínov

Název projektu

Aktivním přístupem ke změně v SVL města Litvínova

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

15 591 192,- Kč

Body z věcného hodnocení

70

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

2

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
- VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 1 062 000,00 Kč, viz tabulka;

Položka

Popis položky

původní
částka

Pracovník klubu
pro rodiče s
1.1.1.1.6
dětmi
923 400,00
Klub pro rodiče s
dětmi - spotřební
materiál
(výtvarné
potřeby, pracovní
1.1.3.2.3.3 pomůcky)
108 000,00
Kancelářské
potřeby - SAS,
1.1.3.2.3.2 TP
30 600,00
Krácení celkem v PN

-

-

Krácení

Zůstatek
na
položce

923 400,00

Odůvodnění
Krácení položky z důvodu vyřazení
KA Klub pro rodiče s dětmi
(duplicitní činnost s KA První krok sociálně aktivizační služby pro
0,00 rodiny s dětmi).

108 000,00

Krácení položky z důvodu vyřazení
KA Klub pro rodiče s dětmi
(duplicitní činnost s KA První krok sociálně aktivizační služby pro
0,00 rodiny s dětmi).

30 600,00

0,00 Krácení položky - jedná se o NN.

1 062 000,00 Kč

VK vyřadila KA Klub pro rodiče s dětmi z důvodu duplicitní činnosti s KA První krok - sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi a to včetně nákladů.
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí upravit přílohu č. 5a v návaznosti na úpravu rozpočtu
(včetně 5% spolufinancování);
VK navrhuje provést revizi indikátorů v návaznosti na úpravu rozpočtu. VK navrhuje u indikátorů
6 28 00 nastavit na hodnotu 0, protože tento indikátor se bude naplňovat v průběhu projektu a
není nutné je nyní stanovit a zavazovat se k jejich plnění.
VK doporučuje upravit položku rozpočtu 1.1.1.1.3 - 12 APK - rozdělit na počet položek ve vztahu
k úvazkům.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

14 316 792,- Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3

3

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003022

Žadatel

Prostor plus o.p.s.

Název projektu

Terénní programy pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním
vyloučením ohrožené a komunitní práce v Kolíně

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 971 055,- Kč

Body z věcného hodnocení

80,63

Shrnutí projednání žádosti
3

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
- VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 95 421,00 Kč, viz tabulka;
Položka

1.1.1.1.1

Popis položky
Pracovník v
sociálních
službách, hlavní
pracovník služby
- 0,5 úvazku

původní
částka

Krácení

723 600,00

19 296,00

6 050,00

3 025,00

1 000,00

1 000,00

1.1.3.2.3.4

Běžná laserová
tiskárna
Drobný materiál
na opravu a
udržování
jizdního kola
Materiál na
opravy vnitřních
a venkovních
ploch

60 000,00

60 000,00

1.1.3.2.2.7

Tablet

12 100,00

12 100,00

1.1.3.2.2.3

1.1.3.2.3.2

Krácení celkem v PN

-

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Krácení dle obvyklých mezd a
platů OPZ (z 40 200,- na 39 128,-,
704 304,00 tj. na 0,5 úvazku 19 564,00)
Kráceno z 2 na 1 kus, chybí
zdůvodnění potřebnosti 2 ks (není
uvedeno, že by projekt probíhal
3 025,00 na 2 odloučených pracovištích).

0,00 Jedná se o NN.

0,00 Jedná se o NN.
Žadatel může nárokovat stolní
PC/notebook/tablet dle počtu
úvazků (žadatel již nárokuje
notebooky na 3,7). Položka je
0,00 krácena v celé výši.

95 421,00 Kč

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí upravit přílohu č. 5a údaje o sociální službě v návaznosti
na úpravy rozpočtu a zařadit pouze výdaje k realizaci KA 1 Terénní práce.
Položky 1.1.4.1 s 1.1.4.2 rozpracovat do položek dle klíčových aktivit tak, aby bylo možné
vyčíslit položky rozpočtu spadající do vyrovnávací platby a mimo VP.
VK doporučuje položku 1.1.1.1.6 Ostatní mzdové náklady rozpočítat do jednotlivých položek
mzdových nákladů 1.1.1.1.1-1.1.1.1.5. pracovníků RT. Povinné pojištění je součástí mzdových
nákladů zaměstnance.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 851 778,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

4

4

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003025

Žadatel

Prostor plus o.p.s.

Název projektu

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kolíně

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 945 115,- Kč

Body z věcného hodnocení

65

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

4

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením a připomínkami:
- VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 653 861,00 Kč, viz tabulka;
Položka

1.1.1.1.6.

Popis položky

Metodik - 0,2
úvazku

1.1.3.2.2.16 Stan
Suroviny pro
1.1.3.2.3.07 vaření

1.1.4.3

Oprava
klimatizace
Oprava ozvučení
klubu
Oprava
klientského
zázemí, WC
Stravování CS v
rámci
pobytových
programů
Pořízení a
montáž
venkovních
žaluzií
Grafické
zpracování a tisk
informačních
materiálů pro
klienty

1.1.4.5.

Supervize

1.1.4.1
1.1.4.4.

1.1.5.1

1.1.6.2.3

1.1.7.1

původní
částka

Krácení

Zůstatek na
položce

482 400,00

144 720,00

8 000,00

8 000,00

9 000,00

9 000,00

5 000,00

5 000,00

19 000,00

19 000,00

Krácení celé položky, jedná se
0,00 o NN.
Krácení celé položky, jedná se
0,00 o NN.

10 200,00

10 200,00

Krácení celé položky, jedná se
0,00 o NN.

81 900,00

81 900,00

97 983,00

97 983,00

Odůvodnění
Krácení hrubé mzdy z 50 000
Kč na 35 000 Kč při úvazku
1,0. Tj. mzda vč. odvodů 9 380
Kč při úvazku 0,2. Krácení
měsíční mzdy vč. odvodů
337 680,00 z důvodu hospodárnosti výdaje.
Krácení celé položky z důvodu
0,00 neodůvodnění.
Krácení celé položky, jedná se
0,00 o NN.

Krácení celé položky, jedná se
0,00 o NN.
Jedná se o investiční náklad,
který nelze hradit v rámci
nákladů na služby obecně
0,00 hospodářského zájmu.

24 000,00

15 000,00

9 000,00

129 600,00

75 600,00

54 000,00

1.1.1.1.4.

Sociální
pracovník, 0,9
úvazku

1 085 400,00

130 248,00

955 152,00

1.1.1.3.1

Externí lektor edukační dílny

16 000,00

10 000,00

6 000,00

1.1.1.3.3.

Externí lektor besedy

6 210,00

2 610,00

3 600,00

12 000,00

12 000,00

0,00

1.1.3.2.2.17 Karimatka

4 000,00

4 000,00

0,00

1.1.3.2.2.18 Ešus

2 500,00

2 500,00

0,00

1.1.3.2.2.15 Spacák

Snížení jednotkové ceny
z 4000 Kč na 1500 Kč, položka
je nadhodnocena.
Snížení jednotkové ceny z 3600
Kč na 1500 Kč, položka je
nadhodnocena.
Krácení hrubé mzdy sociálního
pracovníka z 25 000 Kč na 22
000 Kč. Vyšší hrubá mzda není
odůvodněna. Měsíční mzda vč.
odvodů po zkrácení je ve výši
26 532 Kč pro úvazek 0,9.
Krácení počtu hodin DPP z 80
hodin na 30 hodin z důvodu
celkového počtu hodin konání
dílen 60h. Tj. uvedeno v KA
projektu, v příloze je jiný údaj o
počtech uskutečněných dílen
ročně (15).
Krácení hodinové sazby na
obvyklou cenu lektora z 345 na
200 Kč.
Krácení celé položky z důvodu
nedostatečného odůvodnění
nákladu.
Krácení celé položky z důvodu
nedostatečného odůvodnění
nákladu.
Krácení celé položky z důvodu
nedostatečného odůvodnění
nákladu.

Strana: 9 z 14

1.1.3.2.2.19 Plynová bomba

2 500,00

2 500,00

0,00

Drobné vybavení
1.1.3.2.3.04 do posilovny

9 000,00

9 000,00

0,00

Náplň do
1.1.3.2.3.12 plynových bomb

1 500,00

1 500,00

0,00

1.1.3.2.2.20 Batoh

4 000,00

1 000,00

3 000,00

19 360,00

12 100,00
653 861,00
Kč

7 260,00

Multifunkční
tiskárna pro
1.1.3.2.2.03 intenzivní využití
Krácení celkem v PN

-

Krácení celé položky z důvodu
nedostatečného odůvodnění
nákladu.
Krácení celé položky z důvodu
nedostatečného odůvodnění
nákladu.
Krácení celé položky z důvodu
nedostatečného odůvodnění
nákladu.
Krácení cenu na 1500 za ks a to
z důvodu nadhodnocení
jednotkové ceny.
VK krátí položku z důvodu
hospodárnosti a navrhuje krácení
jednotkové ceny vzhledem k
využití multifunkčního zařízení
pro standardní využití v hodnotě
7 260 Kč. Vyšší částka položky
není žadatelem nijak zdůvodněna
a aktivity neodpovídají
intenzivnímu využití tiskárny.

VK doporučuje snížení indikátoru 67 010 z 260 klientů na 250 klientů.
VK doporučuje úpravu přílohy 5a údaje o sociální službě.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 127 788,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

5

5

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003026

Žadatel

Prostor plus o.p.s.

Název projektu

Služby drogové prevence v Kolíně

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 092 257,50 Kč

Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2

Výsledek hlasování

5

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením:
- VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 314 468,00 Kč, viz tabulka;

Položka

Popis položky

původní
částka

Krácení

1.1.1.3.3

Hlídání dětí

91 800,00

27 000,00

1.1.1.3.4

Hlídání dětí

91 800,00

27 000,00

1.1.1.3.1

Obsahová
příprava
časopisu

19 764,00

19 764,00

1.1.1.3.2

Obsahová
příprava
časopisu

19 764,00

19 764,00

1.1.3.2.2.5

Stacionární
dataprojektor

29 040,00

16 940,00

1.1.4.1

Grafika časopisu

120 000,00

120 000,00

1.1.4.2

tisk časopisu
grafické
zpracování a tisk
informačních
materiálů pro CS

72 000,00

72 000,00

12 000,00

12 000,00
314 468,00
Kč

1.1.4.4

Krácení celkem v PN

-

Zůstatek
na
položce

Odůvodnění

krácení hodinové sazby z 170
64 800,00 Kč/hod na 120 Kč/hod.
krácení hodinové sazby z 170
64 800,00 Kč/hod na 120 Kč/hod.
krácení položky z důvodu duplicity
činnosti s činností sociálních
pracovníků a tento výdaj není
0,00 efektivní.
krácení položky z důvodu duplicity
činnosti s činností sociálních
pracovníků a tento výdaj není
0,00 efektivní.
krácení položky vzhledem k
hospodárnosti nákladu a
doporučuje zvolit vhodnější typ
dataprojektoru kompaktní přenosný
12 100,00 v hodnotě 12 100 Kč.
krácení celé položky, z důvodu
0,00 neodůvodněného nákladu.
krácení položky s ohledem na
hospodárnost výdajů a umožnění
nákupu multifunkční tiskárny pro
0,00 intenzivní využití.
krácení položky s ohledem na
hospodárnost výdajů a umožnění
nákupu multifunkční tiskárny pro
0,00 intenzivní využití.

VK navrhuje doplnění popisu CS tak, aby bylo zřejmé, že se bude jednat o matky žijící na území
SVL.
VK dále požaduje doplnění do KA 2 Terénní programy pro uživatele drog - fakultativní činnost vydávání edukačních materiálů pro klienty, že materiály budou distribuovány CS zdarma.
VK požaduje úpravu přílohy 5 a údaje o sociální službě vzhledem k úpravě rozpočtu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 699 172,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

6

6

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003156

Žadatel

RUBIKON Centrum, z. s.

Název projektu

Prostup na trh práce v Příbrami

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 295 995,35

Body z věcného hodnocení

94,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením:
- VK navrhuje krácení přímých nákladů ve výši 4 500,00 Kč, viz tabulka;

Položka
1.1.6.5.1

Popis položky
výpisy z RT

původní
částka
4 500,00

Krácení celkem v PN

Krácení
4 500,00

Zůstatek
na
položce

Odůvodnění
Náklad není způsobilý, jelikož CS
0,00 nevstupuje na trh práce.

4 500,00 Kč

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 290 370,35 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

6
7

7

7

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003524

Žadatel

Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram

Název projektu

Aktivizace rodin s dětmi a eliminace rizik vedoucích k sociálnímu
vyloučení

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 797 572,35 Kč

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

78,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí úprava přílohy 5a (zařadit 5% spolufinancování a zařadit
pouze výdaje na realizaci KA1 – terénní program SAS).
Závěr
Projekt doporučený k financování

Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 797 572,35 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

V.

Přehled projektů doporučených k financování:
Žadatel

LIGA, o. p. s.

5 194 682,50

Č.

Registrační číslo

1

CZ.03.2.60/0.0/0.0/ Nízkoprahové zařízení pro děti a
15_042/0002783
mládež Vrbenska

2

CZ.03.2.60/0.0/0.0/ Aktivním přístupem ke změně v SVL
15_042/0002788
města Litvínova
město Litvínov

3

Název projektu

Max. celkové
způsobilé
výdaje projektu
v Kč

Terénní programy pro osoby
sociálně vyloučené nebo sociálním
CZ.03.2.60/0.0/0.0/ vyloučením ohrožené a komunitní
15_042/0003022
práce v Kolíně
Prostor plus o.p.s.

14 316 792,00

5 851 778,75

4

CZ.03.2.60/0.0/0.0/ Nízkoprahové zařízení pro děti a
15_042/0003025
mládež v Kolíně

Prostor plus o.p.s.

7 127 788,75

5

CZ.03.2.60/0.0/0.0/
15_042/0003026
Služby drogové prevence v Kolíně

Prostor plus o.p.s.

5 699 172,50

6

CZ.03.2.60/0.0/0.0/
15_042/0003156
Prostup na trh práce v Příbrami

RUBIKON Centrum,
z. s.

4 290 370,35

7

Aktivizace rodin s dětmi a eliminace Centrum sociálních a
CZ.03.2.60/0.0/0.0/ rizik vedoucích k sociálnímu
zdravotních služeb
5 797 572,35
15_042/0003524
vyloučení
města Příbram

Celkem k podpoře

48 278 157,20 Kč
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VI.
Č.

Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů:
Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

Max. celkové
způsobilé
výdaje projektu
v Kč

1.
2.

VII.
Č.

Přehled projektů nedoporučených k financování
Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

1.
2.

Důvody nedoporučení projektů k financování jsou k projektům v řádcích č. ….. až …..
uvedeny v části IV. tohoto zápisu (Závěry z projednávání žádostí). U ostatních řádků byla
důvodem nedoporučení k financování skutečnost, že tyto projekty nebyly vzhledem
k dosaženému bodovému zisku z věcného hodnocení projektů výběrovou komisí
projednávány; na projednávání byly zařazeny pouze projekty, které ve věcném hodnocení
dosáhly vyššího bodového zisku.
VIII.

Přílohy:
 Prezenční listina / prezenční listiny

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

Předseda / místopředseda výběrové komise

Datum

21. 6. 2016

Datum

21. 6. 2016

Jméno

Iva

Jméno

Šárka

Příjmení

Hlaváčková

Příjmení

Müllerová

Podpis

Podpis
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