ZÁPIS
Ste
I.

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_16_126

Vyhlašovatel

MPSV

Název investiční priority

Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i
pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní
postup, sladění pracovního a soukromého
života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Alokace na výzvu v Kč

100 mil. Kč

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

Pozn. Vzhledem k tomu, že byly doporučeny
k podpoře všechny předložené projekty
(sestupně podle dosaženého počtu bodů) až do
vyčerpání alokace, nebyla rezerva stanovena.

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

NR

II.

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

2

Počet členů výběrové komise

7

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

14. 9. 2016

Čas jednání (od – do)

9:00 – 16:30

Místo jednání

Kartouzská 4, Praha 5

Předsedající jednání

Mgr. Iva Sotolářová

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

15. 9. 2016

Čas jednání (od – do)

9:00 – 16:30

Místo jednání

Kartouzská 4, Praha 5

Předsedající jednání

Mgr. Iva Sotolářová

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: Mgr. Iva Sotolářová, Ing. Jan Jelínek, DiS.
Individuální školení pro členy a náhradníky členů výběrové komise, kteří nebyli přítomni
v době zahájení 1. jednání výběrové komise, proběhlo: v úvodu daného dne jednání
Datum a místo konání školení: viz výše v části Přehled uskutečněných jednání.
Osoba, která školení provedla: Mgr. Iva Sotolářová
Seznam školených osob: Mgr. Jiřina Kunášková, Bc. Radovan Hlavík, Simona Hanusová,
Ing. Zuzana Kortusová

IV.

Závěry z projednávání žádostí:

Informace o žádosti
Pořadové číslo

1

1

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003657

Žadatel

Institut pro regionální spolupráci, o.p.s.

Název projektu

Mikrojesle Brno, Viniční

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 976 375,00 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
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.

1

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.1 Pečující osoba 1, jednotková cena krácena o 2 480 Kč
na 27 000 Kč
- VK navrhuje krácení jednotkové ceny na 27 000 Kč dle
obvyklých mezd a prodloužení provozu na 24 měsíců
1.1.1.1.2 Pečující osoba 2, jednotková cena krácena o 1 240 Kč na 13 500 Kč
- VK navrhuje krácení jednotkové ceny na 13 500 Kč dle
obvyklých mezd a prodloužení provozu na 24 měsíců
1.1.3.2.2.22 Televize, kráceno o 4 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení pro nepotřebnost položky
- Krácení bylo navrhnuto– hlasování: Pro – 4, Proti – 3, Zdrželo se
–0
1.1.3.2.2.23 notebook, kráceno o 12 500 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.4.2 Nájem prostor, kráceno o 65 000 Kč na 260 000 Kč
- VK navrhuje krácení jednotkové ceny na 10 000 Kč dle
obvyklých cen nájmu a navýšení počtu jednotek na 26
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (385 745,00 Kč).
Navrhované přesuny položek: 1.1.3.2.2.29 dřez včetně baterie
- VK navrhuje přesun do Drobných stavebních úprav
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 928 725,00 Kč
Celková výše krácení přímých nákladů: 38 120,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 928 725,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava
horizontálních principů dle výzvy, prodloužení provozu na 24
měsíců (nájem na 26 měsíců) a úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení a přesunů.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

2

2

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003684

Žadatel

KaRaBíLek, z.s.

Název projektu

Pojď si s námi hrát, ať maminka může jít pracovat

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 996 272,50 Kč

Body z věcného hodnocení

96,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

2

Ne

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

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.1 Pečovatel/ka, kráceno o 74 400 Kč na 810 000 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu na 27 000 Kč dle obvyklých
mezd
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (380 654,50 Kč).
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 903 272,50 Kč
Celková výše krácení přímých nákladů: 74 400,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 903 272,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3

3

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003608

Žadatel

Pro Kroměříž, z.s.

Název projektu

Mikrojesle - Štěňátka

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 999 937,50 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

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.

3

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.3.1.2 Pořízení odpisovaného hmotného majetku, kráceno o
11 720 Kč na 104 980 Kč
- VK navrhuje krácení položky „skříně“, která je nad cenami
obvyklými v místě a času, dále položku „fotoaparát“ a „tiskárna“,
které nejsou pro provoz MJ nezbytné
1.1.3.2.4 Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku
- VK navrhuje tuto položku krátit o částku, která připadá na
energie
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (397 057,50 Kč).
Navrhované přesuny položek: 1.1.3.2.4 Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku
- VK navrhuje přesun této položky do Nákupu služeb
1.1.3.1.2 Pořízení odpisovaného hmotného majetku
- VK navrhuje přesun do 1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný majetek
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 985 287,50 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 11 720,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 985 287,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: navýšení hodnoty
indikátoru 50110 na 12 osob, s tím spojené navýšení indikátoru
60000 na 13 osob a úprava rozpočtu dle navrhovaného krácení a
přesunů.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

4

4

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003609

Žadatel

Pro Kroměříž, z.s.

Název projektu

Mikrojesle - Kuřátka

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 999 937,50 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

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.

4

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Stránka 5 z 84

Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.3.1.2 Pořízení odpisovaného hmotného majetku, kráceno o
11 720 Kč na 104 980 Kč
- VK navrhuje krácení položky „skříně“, která je nad cenami
obvyklými v místě a času, dále položku „fotoaparát“ a „tiskárna“,
které nejsou pro provoz MJ nezbytné
1.1.3.2.4 Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku
- VK navrhuje tuto položku krátit o částku, která připadá na
energie
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (397 057,50 Kč).
Navrhované přesuny položek: 1.1.3.2.4 Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku
- VK navrhuje přesun této položky do Nákupu služeb
1.1.3.1.2 Pořízení odpisovaného hmotného majetku
- VK navrhuje přesun do 1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný majetek
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 985 287,50 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 11 720,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 985 287,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: navýšení hodnoty
indikátoru 50110 na 12 osob, s tím spojené navýšení indikátoru
60000 na 13 osob a úprava rozpočtu dle navrhovaného krácení a
přesunů.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

5

5

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003632

Žadatel

Ostravský Kamínek

Název projektu

Mikrojesle - Klubík

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 995 397,50 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

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.

5

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.1 Mzda na pozici Pečující osoba 1, jednotková cena
krácena o 1 542 Kč na 27 000 Kč
- VK navrhuje krácení jednotkové ceny na 27 000 Kč dle
obvyklých mezd a navýšení počtu jednotek na 28
1.1.1.1.2 Mzda na pozici Pečující osoba 2, jednotková cena krácena o 771 Kč na 13 500 Kč
- VK navrhuje krácení jednotkové ceny na 13 500 Kč dle
obvyklých mezd a navýšení počtu jednotek na 28
1.1.3.2.2.14 Televizor, kráceno o 10 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky pro její nepotřebnost v rámci
provozu MJ
1.1.3.2.2.15 Notebook, kráceno o 12 500 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (398 670,00 Kč).
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 993 350,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 1 638,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 993 350,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: prodloužení provozu
na 28 měsíců (nájem celkem 30 měsíců) a úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

6

6

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003644

Žadatel

Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně

Název projektu

Mikrojesle - Čtyřlístek

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 993 581,25 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
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.

6

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.1 Pečující osoba_1, kráceno o 26 160 Kč na 810 000 Kč
- VK navrhuje krácení jednotkové ceny na 27 000 Kč dle
obvyklých mezd
1.1.1.1.2 Pečující osoba_2, kráceno o 13 080 Kč na 405 000 Kč
- VK navrhuje krácení jednotkové ceny na 13 500 Kč dle
obvyklých mezd
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 944 531,25 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 39 240,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 944 531,25

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

7

7

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003646

Žadatel

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Název projektu

Mikrojesle Chmeláček

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 964 950,00 Kč

Body z věcného hodnocení

94,38

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 doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.

7

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.1 Pečující osoba 1, kráceno o 38 610 Kč na 526 500 Kč
- VK navrhuje krácení jednotkové ceny na 17 550 Kč dle
obvyklých mezd a navýšení počtu jednotek na 30
1.1.1.1.2 Pečující osoba 2, kráceno o 38 610 Kč na 526 500 Kč
- VK navrhuje krácení jednotkové ceny na 17 550 Kč dle
obvyklých mezd a navýšení počtu jednotek na 30
1.1.1.1.3 Zákonné pojištění Kooperativa, kráceno o 4 700 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou nespadá
do přímých nákladů
1.1.1.3.1 Zastupující pečující osoby, jednotková cena krácena o 10 Kč na 120 Kč
- VK navrhuje krácení jednotkové ceny na 120 Kč dle obvyklých
cen DPP a navýšení počtu jednotek na 800
1.1.3.2.1.1 Kancelářský balík:, kráceno o 2 420 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.03 Notebook pro pečující osoby s využitím i pro přímou práci dětí, kráceno o 13 310
Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.04 Tablet pro přímou práci s dětmi, kráceno o 6 050 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež není potřebná pro péči v
MJ
1.1.3.2.2.05 Multifunkční zařízení s využitím i pro přímou práci dětí, kráceno o 7 260 Kč na 0Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (366 500 Kč).
Navrhované přesuny položek: 1.1.3.2.2.02 Kuchyňská linka (včetně dřezu)
- VK navrhuje přesun do Křížového financování
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 832 500,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 105 960,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 832 500,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: doplnění klíčové
aktivity Spolupráce na pilotním ověření s MPSV, prodloužení
provozu na 30 měsíců a úprava rozpočtu dle navrhovaného
krácení přesunů.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

8

8

8

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003607

Žadatel

Pro Kroměříž, z.s.

Název projektu

Mikrojesle - Koťátka

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 999 937,50 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

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.3.1.2 Pořízení odpisovaného hmotného majetku, kráceno o
11 720 Kč na 104 980 Kč
- VK navrhuje krácení položky „skříně“, která je nad cenami
obvyklými v místě a času, dále položku „fotoaparát“ a „tiskárna“,
které nejsou pro provoz MJ nezbytné
1.1.3.2.4 Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku
- VK navrhuje tuto položku krátit o částku, která připadá na
energie
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (397 057,50 Kč).
Navrhované přesuny položek: 1.1.3.2.4 Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku
- VK navrhuje přesun této položky do Nákupu služeb
1.1.3.1.2 Pořízení odpisovaného hmotného majetku
- VK navrhuje přesun do 1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný majetek
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 985 287,50 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 11 720,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 985 287,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: navýšení hodnoty
indikátoru 50110 na 12 osob, s tím spojené navýšení indikátoru
60000 na 13 osob a úprava rozpočtu dle navrhovaného krácení a
přesunů.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

9

9

9

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003625

Žadatel

Ekolandia, o.p.s.

Název projektu

Mikrojesle pro Ćelákovice - sladění rodinného a pracovního života

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 988 023,75 Kč

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

93,75

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
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.4.1 Nákup služeb - kurz chůva pro děti od narození do
zahájení povinné školní docházky, včetně závěrečné zkoušky, kráceno o 11 000 Kč na 29 000
Kč
- VK navrhuje krácení jednotkové ceny na 14 500 Kč dle
obvyklých cen daného typu kurzu
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (396 854,75 Kč).
Navrhované přesuny položek: 1.1.3.2.4 Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku
- VK navrhuje přesun do Nákupu služeb
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 984 273,75 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 11 000,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 984 273,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení a přesunů.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

10

10

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003662

Žadatel

Spolek přátel Samorostu

Název projektu

Mikrojesle Proboštov

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 934 487,50 Kč

Body z věcného hodnocení

93,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

10

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Není navrhováno žádné krácení.
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 934 487,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: upravit hodnotu
indikátoru 50110 na 12 osob z důvodu dosažitelnosti a s tím
spojené snížení indikátoru 60000 na 15 osob. VK upozorňuje na
fakt, že provozovna mikrojeslí musí dle výzvy splňovat technické
podmínky kladené na stavby (obytné či pobytové místnosti).

Informace o žádosti
Pořadové číslo

11

11

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003675

Žadatel

Pro Jesle - care & edu o.p.s.

Název projektu

ProJesličky Neratovice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 996 351,25 Kč

Body z věcného hodnocení

93,13

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
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.

11
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Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.3.2.1.1 Kancelářský balík (MS Office Standard 2013 OLP
(otevřená licence) pro neziskový sektor), kráceno o 2 420 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.26 multifunkční zařízení pro standardní využití, kráceno o 7 100 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.27 notebook/sestava stolní PC, kráceno o 13 310 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.28 digitální fotoaparát, kráceno o 2 990 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.4.1 Nájem provozovny, kráceno o 60 000 Kč na 300 000 Kč
- VK navrhuje krácení jednotkové ceny na 10 000 Kč dle
obvyklých cen nájmu
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (377 815,25 Kč).
Navrhované přesuny položek: 1.1.3.2.2.24 bezpečnostní folie na okna
1.1.3.2.2.31 protipožární dveře interiérové
1.1.3.2.2.32 hlásiče požáru
1.1.3.2.2.33 osvětlení vč. emergency
1.1.3.2.2.34 termostatický směšovací ventil 3/4"
1.1.3.2.2.35 dětská toaleta
1.1.3.2.2.36 dětské umyvadlo
1.1.4.2 Instalace rozvodů el. napětí k novým osvětlením - instalatérské práce
1.1.4.3 Instalace vodovodního potrubí - instalatérské práce
1.1.4.4 Instalace termostatického ventilu - instalatérské práce
1.1.4.5 Instalace dětské toalety - instalatérské práce
1.1.4.6 Instalace dětského umyvadla - instalatérské práce
- VK navrhuje přesun těchto položek do Křížového financování,
jelikož jsou povahou spjaty s budováním prostoru MJ
1.1.3.2.4.1 Nájem provozovny – VK doporučuje přesun položky do Nákupu služeb
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 889 076,25 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 85 820,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 889 076,25

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení a přesunů.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

12

Registrační číslo
12

12
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003674
.
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Žadatel

Rodinné centrum Kulihrášek

Název projektu

Mikrojesle Kuliklubíčko

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 921 200,00 Kč

Body z věcného hodnocení

92,5

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
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1 Pracovní smlouvy, kráceno o 48 000 Kč na 720 000 Kč
- VK navrhuje krácení počtu jednotek na 30, což odpovídá výzvě
1.1.1.2 Dohody o pracovní činnosti, krácení o 24 000 Kč na 360 000 Kč
- VK navrhuje krácení počtu jednotek na 2 400, což odpovídá 30
měsícům provozu
1.1.1.3.1 Dohoda o provedení práce 1, kráceno o 15 400 Kč na 18 480 Kč
- VK navrhuje krácení jednotkové ceny na 120 Kč, což odpovídá
obvyklým cenám pro DPP
1.1.4.1 Nákup služeb – nájem, kráceno o 13 000 Kč na 221 000 Kč
- VK navrhuje krácení počtu jednotek na 34, což odpovídá krácení
provozu na 30 měsíců dle výzvy
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (359 140 Kč).
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 795 700,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 100 400,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 795 700,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava
harmonogramu projektu dle výzvy – max. 30 měsíců provozu a
úprava rozpočtu dle navrhovaného krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

13

13

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003575

Žadatel

OBEC VŠESTARY

13
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Název projektu

Vyřešení problematiky nízké zaměstnanosti rodičů s malými dětmi
v souvislosti s vybudováním a realizací mikrojeslí Všesličky ve
Všestarech

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 993 847,50 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
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.3.1 Plat zástup pečující osoby, kráceno o 16 800 Kč na
84 000 Kč
- VK navrhuje krácení počtu jednotek na 800, což odpovídá délce
provozu
1.1.4.4 Zkouška Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, kráceno o 18 000 Kč na 0
Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jelikož cena není v místě a
čase obvyklá a zkoušku lze pořídit jako součást kurzu
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (398 612,00 Kč).
Navrhované změny položek: 1.1.1.1.1 Plat pečující osoby
- VK navrhuje navýšení počtu jednotek na 45
1.1.1.3.1 Plat zástup pečující osoby
- VK navrhuje navýšení počtu jednotek na 800
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 993 060,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 630,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 993 060,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení a změn.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

14

14

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003643

Žadatel

SUNRISE evropský nadační fond

Název projektu

Budování a provoz mikrojeslí pro děti od šesti měsíců do čtyř let

14
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Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 997 275,00 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
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.1 Pečující osoba_1, kráceno o 27 360 Kč na 648 000 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 27 000 Kč dle
obvyklých mezd
1.1.1.1.2 Pečující osoba_2, kráceno o 13 680 Kč na 324 000 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 13 500 Kč dle
obvyklých mezd
1.1.3.2.2.14 Televize, kráceno o 4 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež není svou povahou
potřebná pro provoz MJ
1.1.3.2.2.15 DVD přehrávač, krácení o 1 200 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež není svou povahou
potřebná pro provoz MJ
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (387 895,00 Kč).
Navrhované přesuny položek: 1.1.3.2.2.22 Dřez
- VK navrhuje přesun do Křížového financování, jelikož povahou
souvisí s budováním prostor MJ
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 939 475,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 46 240,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 939 475,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení a přesunů.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

15

15

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003645

Žadatel

Obec Horní Moštěnice

Název projektu

Mikrojesle pro Moštěnice

15
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Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 998 878,60 Kč

Body z věcného hodnocení

91,25

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 doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.2 Pečovatelka 2 (KA2), krácení o 241 200 Kč na 402 000 Kč
- VK navrhuje krácení jednotkové ceny na 13 400 Kč, což
odpovídá 0,5 úvazku
1.1.1.1.3 Zákonné pojištění, kráceno o 5 402,88 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jelikož nespadá do přímých
nákladů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (398 725,00 Kč).
Navrhované změny položek: 1.1.1.1.1 Pečovatelka 1 (KA2)
- VK navrhuje navýšení počtu jednotek na 30
1.1.1.1.2 Pečovatelka 2 (KA2) – VK navrhuje navýšení počtu jednotek na 30
1.1.1.3.1 Pečovatelka 1 (KA1) – VK navrhuje navýšení počtu jednotek na 400
1.1.1.3.2 Pečovatelka 2 (KA1) - VK navrhuje navýšení počtu jednotek na 400
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 993 625,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 4 202,88 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 993 625,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: prodloužení délky
provozu na 30 měsíců a úprava rozpočtu dle navrhovaného
krácení a změn.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

16

16

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003599

Žadatel

OBEC HABŘINA

Název projektu

Mikrojesle Habřina

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 667 987,50 Kč

Body z věcného hodnocení

90,63

16

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Stránka 17 z 84

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 doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.1 Pečující osoba - chůva (2 os., úvaz. 0,66 každá) (KA02),
kráceno o 16 680 Kč na 1 215 000 Kč
- VK navrhuje krácení jednotkové ceny položky na 20 250 Kč, což
odpovídá obvyklé výši mezd při 0,75 úvazku
1.1.6.2.1 Cestovné účastnic rekvalifikačního kurzu (KA03), kráceno o 4 800 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jelikož nespadá do
způsobilých výdajů
1.1.6.2.2 Ubytování účastnic rekvalifikačního kurzu (KA03), krácení o 16 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jelikož nespadá do
způsobilých výdajů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (324 227,50 Kč).
Navrhované přesuny položek: 1.1.3.2.2.04 Malé umyvadlo včetně armatur (KA01)
1.1.3.2.2.05 Malá záchodová mísa (KA01)
- VK navrhuje přesun položek do Drobných stavebních úprav
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 621 137,50 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 37 480,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 621 137,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení přesunů.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

17

17

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003629

Žadatel

Centrum rodiny BOBEŠ z.s.

Název projektu

Mikrojesle - Bobeš

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 939 777,50 Kč

Body z věcného hodnocení

90,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
17

Ne

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

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez stanovení dalších podmínek.
Závěr
Není navrhováno žádné krácení.
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 939 777,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Nebyly stanoveny žádné podmínky VK.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

18

18

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003642

Žadatel

Mraveneček, z. s.

Název projektu

Mikrojesle Mraveneček

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 953 475,00 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
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.1 Pečovatel/ka, kráceno o 74 400 Kč na 810 000 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu na 27 000 Kč dle obvyklých
mezd
1.1.7 Křížové financování, kráceno o 3 000 Kč na 147 000 Kč
- VK navrhuje krácení KF na výzvou stanovený limit 10 %
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (371 345,00 Kč).
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 856 725,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 77 400,00 Kč
Vhodný k financování
18

Projekt doporučený k financování
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Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 856 725,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

19

19

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003647

Žadatel

Centrum mladé rodiny Milísek, o. s.

Název projektu

První MIKROJESLE v Milevsku

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 960 440,00 Kč

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne
Člen VK uvedl, že zná žadatele, ale nejedná se o střet zájmů.

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.1 Chůva 1 – odborná, kráceno o 67 500 Kč na 526 500 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 17 550 Kč dle
obvyklých mezd, což odpovídá 0,65 úvazku
1.1.1.3.1 Zástupy v době dovolených a školení, kráceno o 53 040 Kč na 48 960 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 120 Kč dle
obvyklých cen DPP
1.1.1.3.2 Finanční rezerva, kráceno o 55 050 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky pro její nadbytečnost
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (378 565,50 Kč).
Navrhované změny položek: 1.1.1.1.2 Chůva 2, navýšení o 121 500 Kč na 526 500 Kč
- VK navrhuje zvýšení jednotkové ceny na 17 550 Kč, což
odpovídá obvyklé výši mezd při 0,65 úvazku
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 892 827,50 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 54 090,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 892 827,50
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení a změn.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

20

20

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003649

Žadatel

Obec Staré Město

Název projektu

Mikrojesle - Staré Město

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 995 938,75 Kč

Body z věcného hodnocení

90

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
Projekt je doporučen k podpoře bez stanovení dalších podmínek.
Závěr
Není navrhováno žádné krácení.
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 995 938,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Nejsou navrhovány žádné podmínky VK.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

21

21

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003621

Žadatel

Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.

Název projektu

Mikrojesle Valašské Meziříčí

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 702 025,00 Kč

Body z věcného hodnocení

89,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

20
21

.
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Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný majetek, kráceno o 2 000 Kč na
187 220 Kč
- VK navrhuje krácení položky Úklidové prostředky, jež spadá
svou povahou do nepřímých nákladů
1.1.4 Nákup služeb, kráceno o 3 000 Kč na 52 000 Kč
- VK navrhuje krácení položky Hovorné, jež spadá svou povahou
do nepřímých nákladů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (339 155,00 Kč).
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 695 775,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 5 000,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 695 775,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: rozepsání rozpočtu,
aby bylo možné jej nastavit dle systému a pro možnost kontroly,
úprava rozpočtu dle navrhovaného krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

22

22

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003641

Žadatel

Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.

Název projektu

Mikrojesle Hutisko-Solanec I.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 874 525,00 Kč

Body z věcného hodnocení

89,38

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 doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
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Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný majetek, kráceno o 2 000 Kč na
187 220 Kč
- VK navrhuje krácení položky Úklidové prostředky, jež spadá
svou povahou do nepřímých nákladů
1.1.4 Nákup služeb, kráceno o 3 000 Kč na 52 000 Kč
- VK navrhuje krácení položky Hovorné, jež spadá svou povahou
do nepřímých nákladů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (373 655,00 Kč).
Navrhované přesuny položek: 1.1.3.2.4 Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku
- VK navrhuje přesun do Nákupu služeb
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 868 275,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 5 000,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 868 275,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: rozepsání rozpočtu
v systému MS2014+ dle přílohy žádosti, úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

23

23

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003680

Žadatel

S.T.O.P., z.s.

Název projektu

Mikrojesle Hvězdička

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 999 438,75 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
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
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Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.3.2.1.1 Software k notebooku pro pečující osoby, kráceno o
1 500 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.10 Televize, kráceno o 7 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež není svou povahou
potřebná pro provoz MJ
1.1.3.2.2.11 Notebook pro pečující osoby, kráceno o 12 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.13 DVD přehrávač, kráceno o 1 300 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež není svou povahou
potřebná pro provoz MJ
1.1.3.2.2.42 Herní systém do herní místnosti, kráceno o 45 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky pro její nepotřebnost
1.1.3.2.2.43 Multifunkční tiskárna, kráceno o 3 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (382 437,75 Kč).
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 912 188,75 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 69 800,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 912 188,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

24

24

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003658

Žadatel

Mateřské centrum Miniklub Znojmo

Název projektu

Hevlín - Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 998 420,00 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 doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.3.2.1.1 MS Office 2013 - pro neziskový sektor na vedení
textové i ekonomické agendy, kráceno o 2 420 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.15 Telefon - pro komunikaci s rodiči, kráceno o 2 400 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.16 Notebook - pro vedení povinné evidence docházky dětí a smluv rodičů, kráceno o
13 300 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.17 Tiskárna - pro tisk evidenčních listů a podkladů pro práci s dětmi, kráceno o 4 200
Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.18 Digitální fotoaparát - pro dokumentování aktivit mikrojeslí, kráceno o 3 000 Kč na 0
Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.4.5 Pojištění pracovníka pro práci s dětmi - chůva č.1, kráceno o 7 500 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.4.6 Pojištění pracovníka pro práci s dětmi - chůva č.2, kráceno o 7 500 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.4.7 Pojištění pracovníka pro práci s dětmi - chůva č.3, kráceno o 7 500 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (387 729,00 Kč).
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 938 645,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 47 820,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 938 645,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: doplnění klíčové
aktivity Spolupráce na pilotním ověření s MPSV, úprava
horizontálních principů dle nastavení výzvy a úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

25

25

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003650

Žadatel

Občanské sdružení Sluníčko dětem

Název projektu

Mikrojesle - Sluníčko dětem
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Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 938 187,50 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 doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.1 Mzda Pečující osoba 1, kráceno o 34 200 Kč na 810 000
Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 27 000 Kč dle
obvyklých mezd
1.1.1.1.2 Mzda Pečující osoba 2, kráceno o 17 100 Kč na 405 000 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 13 500 Kč dle
obvyklých mezd
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (374 812,50 Kč).
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 874 062,50 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 51 300,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 874 062,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

26

26

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003651

Žadatel

Mateřské centrum Miniklub Znojmo

Název projektu

Centrum Znojmo - Pilotní ověření péče o nejmenší děti v
mikrojeslích

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 971 950,13 Kč

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7
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Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.3.2.1.1 MS Office 2013 - pro neziskový sektor na vedení
textové i ekonomické agendy, kráceno o 2 420 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.14 Notebook - pro vedení povinné evidence docházky dětí a smluv rodičů, kráceno o
13 300 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.15 Tiskárna - pro tisk evidenčních listů a podkladů pro práci s dětmi, kráceno o 4 200
Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.16 Digitální fotoaparát - pro dokumentování aktivit mikrojeslí, kráceno o 3 000 Kč na 0
Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.17 Telefon - pro komunikaci s rodiči, kráceno o 2 400 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.4.2 Pojištění pracovníka pro práci s dětmi - chůva č.1, kráceno o 7 500 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.4.4 Pojištění pracovníka pro práci s dětmi - chůva č.2, kráceno o 7 500 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.4.5 Pojištění pracovníka pro práci s dětmi - chůva č.3, kráceno o 7 500 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (394 390,03 Kč).
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 912 175,13 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 47 820,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 912 175,13

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: doplnění povinné
klíčové aktivity Spolupráce na pilotním ověření s MPSV, úprava
horizontálních principů dle nastavení výzvy a úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
27

27
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Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003610

Žadatel

Nadace Partnerství (v mezinárodním styku "Czech Environmental
Partnership Foundation - CEPF)

Název projektu

Pidilidi v zemi OZ

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

610 352,00 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
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.1 Chůva, kráceno o 5 479,20 Kč na 226 800 Kč
- VK navrhuje krácení jednotkové ceny položky na 16 200 Kč dle
obvyklých mezd při 0,6 úvazku a počet jednotek nastavit na 14
měsíců
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (121 750,00 Kč).
Navrhované změny položek: 1.1.1.1.2 Chůva, navýšení ceny o 4 197,60 Kč na 226 800 Kč
- VK navrhuje nastavení jednotkové ceny položky na 16 200 Kč
dle obvyklých mezd při 0,6 úvazku a počet jednotek nastavit na
14 měsíců
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 608 750,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 1 281,60 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

608 750,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: prodloužení provozu
na 14 měsíců, úprava indikátoru 50001 dle výzvy na hodnotu 4,
hodnotu 50110 snížit na 8 osob, hodnotu 60000 snížit na 8 osob,
snížení hodnoty 50120 na 6 osob (kvůli započítávání sourozenců
a krátké době provozu), úprava horizontálních principů
(checkboxů) dle nastavení výzvy, úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

28

28

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003619

Žadatel

Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.

Název projektu

Mikrojesle Horní Bečva

28
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Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 699 525,00 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
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný majetek, kráceno o 2 000 Kč na
187 220 Kč
- VK navrhuje krácení položky Úklidové prostředky, jež spadá
svou povahou do nepřímých nákladů
1.1.4 Nákup služeb, kráceno o 3 000 Kč na 52 000 Kč
- VK navrhuje krácení položky Hovorné, jež spadá svou povahou
do nepřímých nákladů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (338 655,00 Kč).
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 693 275,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 5 000,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 693 275,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: rozepsání rozpočtu
v MS2014+ dle přílohy žádosti, úprava rozpočtu dle navrhovaného
krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

29

29

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003648

Žadatel

o. s. Rodina v Kolíně

Název projektu

Pilotní ověření péče o děti v mikrojeslích v Kolíně

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 981 125,00 Kč

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7
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Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Není navrhováno žádné krácení.
Navrhované přesuny položek: 1.1.3.2.4.1 Nájem prostor mikrojeslí
- VK navrhuje položku přesunout do Nákupu služeb
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 981 125,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava rozpočtu dle
navrhovaných přesunů.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

30

30

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003659

Žadatel

"Hledá se Smolíček, o. s."

Název projektu

miniMIMIS jesle Holice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 972 478,75 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 doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
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Závěr
Navrhované krácení položky: 1.1.3.2.1.1 Kancelářský balík, kráceno o 2 420 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež spadá svou povahou do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.29 notebook, kráceno o 13 310 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež spadá svou povahou do
nepřímých nákladů
1.1.4.1 Vzdělávání pečujících osob, kráceno o 14 000 Kč na 28 000 Kč
- VK navrhuje krácení položky, jelikož uvedená výše neodpovídá
popisu v žádosti projektu
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (387 063,25 Kč).
Navrhovaný přesun položek: 1.1.5 Drobné stavební úpravy
- VK navrhuje přesun do Křížového financování, jelikož celková
částka položky překračuje výzvou stanovený limit 40 000 Kč
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 935 316,25 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 29 730,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 935 316,25

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: doplnit klíčovou
aktivitu Spolupráce na pilotním ověření s MPSV, úprava
horizontálních principů dle nastavení výzvy a úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení a přesunů.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

31

31

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003596

Žadatel

Lesní škola Včelka, z.s.

Název projektu

Rodiče, do práce!

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 999 787,50 Kč

Body z věcného hodnocení

83,75

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
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
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Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.2 Pracovní smlouva - pečovatelka 2, kráceno o 27 150 Kč
na 405 000 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 13 500 Kč dle
obvyklých mezd
1.1.3.2.2.3 Technické vybavení (notebook, tiskárna), kráceno o 9 600 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.4 Digitální foťák, kráceno o 3 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (390 020,00 Kč).
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 950 100,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 39 750,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 950 100,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava hodnoty
indikátoru 60000 na 24 osob (tj. nezapočítání pečujících osob,
není jasné, zda dosáhnou bagatelní podpory) a úprava rozpočtu
dle navrhovaného krácení. VK upozorňuje, že položka Celkové
nezpůsobilé výdaje byla špatně účetně zařazena.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

32

32

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003602

Žadatel

PARES z.s.

Název projektu

Vybudování a provoz mikrojesliček v Mnichovicích

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 715 225,00 Kč

Body z věcného hodnocení

83,75

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
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
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Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.1 Mzda pečující osoby_1, kráceno o 33 720 Kč na 513 000
Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 27 000 Kč dle
obvyklých mezd a navýšit počet jednotek na 19
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (341 315,00 Kč).
Navrhované změny položek: 1.1.1.1.2 Mzda pečující osoby_2, navýšení o 26 800 Kč na 254 600
Kč
- VK navrhuje navýšit počet jednotek na 19
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 706 575,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 6 920,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 706 575,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: prodloužení provozu
na 19 měsíců a úprava rozpočtu dle navrhovaného krácení a
změn.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

33

33

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003545

Žadatel

Spolek rodičů NMNM

Název projektu

Zřízení mikrojeslí v Novém Městě na Moravě

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 925 625,00 Kč

Body z věcného hodnocení

83,13

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
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
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Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1 Pracovní smlouvy, kráceno o 234 000 Kč na 972 000 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu na 32 400 Kč dle obvyklých
mezd
1.1.3.1.2 Pořízení odpisovaného hmotného majetku, krácení o 20 570 Kč na 136 930 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky Notebook na 13 310 Kč,
Tiskárna na 4 235Kč a Fotoaparát na 3 025 Kč dle obvyklých
cen v místě a času
1.1.4 Nákup služeb, kráceno o 5 500 Kč na 14 500 Kč
- VK navrhuje krácení jednotkové ceny položky na 14 500 Kč dle
obvyklých cen daného typu kurzu
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (320 107,50 Kč).
Navrhované přesuny položek: 1.1.3.1.2 Pořízení odpisovaného hmotného majetku
- VK navrhuje přesun do 1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný majetek
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 600 537,50 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 260 070,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 600 537,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava
horizontálních principů dle výzvy, rozepsání rozpočtu v záložce
MS2014+ na jednotlivé položky a úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení a přesunů.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

34

34

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003548

Žadatel

TINERET z.s.

Název projektu

Mikrojesle TINERET

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 313 137,50 Kč

Body z věcného hodnocení

82,5

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
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Není navrhováno žádné krácení.
34
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Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 313 137,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava indikátoru
50110 na 8 osob a 60000 na 9 osob (8 rodičů + 1 pečující osoba,
jež získá kvalifikaci). VK rovněž upozorňuje, že pronajímatel
nesmí být zároveň předsedou spolu – pronájem bude možné
ponechat, pokud bude tato podmínka splněna, v opačném případě
nájem nemůže být nárokován.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

35

35

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003604

Žadatel

Město Valašské Klobouky

Název projektu

Máme hlídání, jupí...

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 999 925,00 Kč

Body z věcného hodnocení

82,5

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
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Není navrhováno žádné krácení.
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 999 925,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: žadatel musí
zahájení realizace posunout o měsíc dopředu (1. 2. 2017), jinak
by došlo k překročení výzvou stanoveného data ukončení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

36

36

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003598

Žadatel

Oblastní charita Teplice v Čechách

Název projektu

Mikrojesle Kyliánek

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 746 900,00

35
36

.

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

81,88

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 doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.1 Chůva 1, kráceno o 120 000 Kč na 810 000 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 27 000 Kč dle
obvyklých mezd
1.1.1.3.1 Chůva 2 (více osob), kráceno o 35 000 Kč na 84 000 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 120 Kč dle
obvyklých cen pro DPP
1.1.3.2.1.1 Kancelářský balík, krátit o 3 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.06 Notebook pro práci chůvy při komunikaci s rodiči a vedení evidence, kráceno o
13 100 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.3.07 Prací prostředky, kráceno o 4 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.3.08 Čistící a dezinfekční prostředky, kráceno o 5 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.3.09 Úklidové prostředky – náčiní, kráceno o 600 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.3.14 Mycí prostředky, kráceno o 1 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (303 955,00 Kč).
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 519 775,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 181 700,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 519 775,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava indikátoru
50001 na 4 děti, 50110 na 10 osob a 60000 na 11 osob, úprava
rozpočtu dle navrhovaného krácení.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

37

37

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003616

Žadatel

Občanské sdružení čajovna Medina

Název projektu

Šance pro aktivní ženy na venkově - mikrojesle Miřetice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 537 705,00

Body z věcného hodnocení

80

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 doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.3.2.2.10 Tablet, kráceno o 6 050 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.4.2 Profesní zkouška Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, kráceno o
16 500 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení, jelikož cena není v místě a času
obvyklá (cena kurzu je ve výši, který standardně zahrnuje i
zkoušku)
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (301 903,50 Kč).
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 509 517,50 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 22 550,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 509 517,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava
harmonogramu projektu dle výzvy – provoz max. 30 měsíců (tj. od
1.1.2017 do 30.6.2019), úprava indikátoru 60000 na 13 osob
(nutné započítat pečující osoby, jež získají kvalifikaci), úprava
rozpočtu dle navrhovaného krácení, žadatel nesmí z přímých
nákladů (tj. kap. 1 - mzdy pečující osoby) hradit mzdy spojené
s aktivitami, které nejsou přímou péčí o děti.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

38

Registrační číslo
37
38

38
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Žadatel

DS & jesle, z.s.

Název projektu

DS & jesle

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 999 912,50

Body z věcného hodnocení

80

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 doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.1 1. Pečující osoba - mzdové náklady, kráceno o 12 960
Kč na 783 000 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 27 000 Kč dle
obvyklých mezd a navýšení počtu jednotek na 29
1.1.1.1.2 2. Pečující osoba - mzdové náklady, kráceno o 9 720 Kč na 587 250 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 20 250 Kč dle
obvyklých mezd a navýšení počtu jednotek na 29
1.1.1.3 Dohody o provedení práce, kráceno o 3 160 Kč na 75 840 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 120 Kč dle
obvyklých cen pro DPP
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (393 522,50 Kč).
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 967 612,50 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 25 840,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 967 612,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava indikátoru
60000 na hodnotu 14 osob (14 podpořených rodičů), prodloužení
provozu na 29 měsíců a úprava rozpočtu dle navrhovaného
krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

39

39

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003683

Žadatel

Život v 21. století, z. s.

Název projektu

Mikrojesle Brno-sever

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 999 750,00

Body z věcného hodnocení

80

39
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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
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.1 Pečující osoba, kráceno o 34 200 Kč na 810 000 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 27 000 Kč dle
obvyklých mezd
1.1.1.3.1 Pečující osoba 2, kráceno o 15 000 Kč na 90 000 Kč
1.1.1.3.2 Pečující osoba3, kráceno o 11 000 Kč na 66 000 Kč
1.1.1.3.3 Pečující osoba zástup za dovolenou (za pracovní smlouvu), kráceno o 8 000 Kč na
48 000 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu těchto položek na 120 Kč
dle obvyklých cen pro DPP
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (382 900,00 Kč).
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 914 500,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 68 200,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 914 500,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: navýšení indikátoru
50110 na 11 osob, 60000 zůstane ve výši dle žádosti, úprava
rozpočtu dle navrhovaného krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

40

40

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003654

Žadatel

Mateřské centrum Miniklub Znojmo

Název projektu

Znojmo - průmyslová zóna - Pilotní ověření péče o nejmenší děti v
mikrojeslích

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 998 420,00

Body z věcného hodnocení

78,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

40

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Stránka 39 z 84

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.3.2.1.1 MS Office 2013 - pro neziskový sektor na vedení
textové i ekonomické agendy, kráceno o 2 420 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.15 Telefon - pro komunikaci s rodiči, kráceno o 2 400 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.16 Notebook - pro vedení povinné evidence docházky dětí a smluv rodičů, kráceno o
13 300 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.17 Tiskárna - pro tisk evidenčních listů a podkladů pro práci s dětmi, kráceno o 4 200
Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.18 Digitální fotoaparát - pro dokumentování aktivit mikrojeslí, kráceno o 3 000 Kč na 0
Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.4.5 Pojištění pracovníka pro práci s dětmi - chůva č.1, kráceno o 7 500 Kč na 0 Kč
1.1.4.6 Pojištění pracovníka pro práci s dětmi - chůva č.2, kráceno o 7 500 Kč na 0 Kč
1.1.4.7 Pojištění pracovníka pro práci s dětmi - chůva č.3, kráceno o 7 500 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položek, jež svou povahou spadají do
nepřímých nákladů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (387 729,00 Kč).
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 938 645,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 47 820,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 938 645,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava
horizontálních principů dle výzvy, doplnění klíčové aktivity
Spolupráce na pilotním ověření s MPSV, úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

41

41

Registrační číslo

3668 CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003668

Žadatel

"Hledá se Smolíček, o. s."

41

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Název projektu

miniMimis Smiřice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 996 470,03

Body z věcného hodnocení

77,5

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
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.3.2.1.1 Kancelářský balík, kráceno o 2 420 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.23 tablet, kráceno o 6 050 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.24 multifunkční zařízení pro standardní využití, kráceno o 7 260 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (395 361,51 Kč).
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 976 807,53 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 15 730,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 976 807,53

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: navýšení indikátoru
60000 na 22 osob (rodiče + kvalifikované osoby), úprava rozpočtu
dle navrhovaného krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

42

42

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003685

Žadatel

Ecce Homo Šternberk, z.s.

Název projektu

Zařízením pro děti k návratu na trh práce- Mikrojesle Lvíček
Moravský Beroun

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 762 346,25

Body z věcného hodnocení

77,5

Shrnutí projednání žádosti

42

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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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 doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Není navrhováno žádné krácení.
Navrhované přesuny položek: 1.1.5 Drobné stavební úpravy
- VK navrhuje přesun položky do Křížového financování
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 762 346,25

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: doplnění klíčové
aktivity Spolupráce na pilotním ověření s MPSV a úprava rozpočtu
dle navrhovaných přesunů, mzdové náklady pečujících osob je
možno použít pouze na přímou péči.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

43

43

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003622

Žadatel

Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.

Název projektu

Mikrojesle Zašová I.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 883 275,00

Body z věcného hodnocení

75,63

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 doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.

43
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Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný majetek, kráceno o 2 000 Kč na
187 220 Kč
- VK navrhuje krácení položky Úklidové prostředky, jež spadá
svou povahou do nepřímých nákladů
1.1.4 Nákup služeb, kráceno o 3 000 Kč na 52 000 Kč
- VK navrhuje krácení položky Hovorné, jež spadá svou povahou
do nepřímých nákladů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (375 405,00 Kč).
Navrhované přesuny položek: 1.1.3.2.4 Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku
- VK navrhuje přesun do Nákupu služeb
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 877 025,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 5 000 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 877 025,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: rozepsání rozpočtu
v příslušné záložce projektu v MS2014+ dle přílohy, úprava
rozpočtu dle navrhovaného krácení a přesunů.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

44

44

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003595

Žadatel

Rodinné centrum Valašské Klobouky, z.s.

Název projektu

Mikrojesle Klobouky

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 875 327,50

Body z věcného hodnocení

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
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.

44
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Závěr
Není navrhováno žádné krácení.
Navrhované přesuny položek: 1.1.3.2.2.01 Dlažby a obklady
1.1.3.2.2.02 Sprchový kout
1.1.3.2.2.03 Toaleta
1.1.3.2.2.07 Dvojdřez
- VK navrhuje přesun těchto položek do Křížového financování
1.1.3.2.4.1 Nájem prostor pro provozovnu
- VK navrhuje přesun položky do Nákupu služeb
1.1.4.2 Montáž kuchyňské linky
1.1.4.3 Zednické a malířské práce
1.1.4.4 Elektrikářské práce, zapojení osvětlení v kuchyni vč. Osvětlení
- VK navrhuje přesun těchto položek do Křížového financování
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 875 327,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava hodnoty
indikátoru 50110 a 60000 na 10 osob (do podpořených osob nelze
započítat pouze podporu formou zkoušky, není překročena
bagatelní podpora), úprava rozpočtu dle navrhovaných přesunů.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

45

45

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003614

Žadatel

DOMINO cz, o. p. s.

Název projektu

ZŘÍZENÍ A PROVOZ MIKROJESLÍ - SLUŠOVICE 1

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 998 162,50

Body z věcného hodnocení

73,75

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
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
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Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.3.2.2.09 vybavení mikrojeslí - notebook - pečující osoba,
kráceno o 11 500 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.12 vybavení mikrojeslí - skříňová sestava, kráceno o 2 000 Kč na 39 500 Kč
- VK navrhuje krácení položky dle cen obvyklých
1.1.3.2.2.24 vybavení mikrojeslí - WC mísa dětská, vestavná nádržka, závěsný, kráceno o 8 890
Kč na 0 Kč
1.1.3.2.2.30 vybavení mikrojeslí - umývátko keramické pro děti, vč. baterie, sifon, kráceno o
3 425 Kč na 0 Kč
1.1.3.2.2.31 vybavení mikrojeslí - sprchová baterie nástěnná, vč. hlavice, odtok.žlábek, kráceno
o 3 300 Kč na 0 Kč
1.1.3.2.2.45 vybavení mikrojeslí - dvojdřez, baterie, příslušenství - mléčná kuchyně, kráceno o
5 800 Kč na 0 Kč
1.1.3.2.2.47 vybavení mikrojeslí - umyvadlo nerez pro peč.osoby, kolen.ovl.vč. směšovacího
ventilu, nátoku a zásobníku mýdla, kráceno o 7 800 Kč na 0 Kč
1.1.3.2.2.48 vybavení mikrojeslí - přímotop – kočárkárna, kráceno o 2 500 Kč na 0 Kč
1.1.3.2.2.49 vybavení mikrojeslí - ohřívač elektrický průtokový Clage-cex-U - mléčná kuchyně,
kráceno o 7 817 Kč na 0 Kč
1.1.3.2.2.50 vybavení mikrojeslí - elektrický bojler 80 l, kráceno o 6 500 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení těchto položek, které spadají do
Křížového financování, ale z důvodu překročení limitu 10 % je
nutné je financovat z jiných zdrojů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (384 749,50 Kč).
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 923 747,50 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 59 532 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 923 747,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

46

46

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003623

Žadatel

Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.

Název projektu

Mikrojesle Zašová II.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 883 275,00

Body z věcného hodnocení

72,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

46
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Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný majetek, kráceno o 2 000 Kč na
187 220 Kč
- VK navrhuje krácení položky Úklidové prostředky, jež spadá
svou povahou do nepřímých nákladů
1.1.4 Nákup služeb, kráceno o 3 000 Kč na 52 000 Kč
- VK navrhuje krácení položky Hovorné, jež spadá svou povahou
do nepřímých nákladů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (375 405,00 Kč).
Navrhované přesuny položek: 1.1.3.2.4 Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku
- VK navrhuje přesun do Nákupu služeb
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 877 025,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 5 000 Kč
Vhodný k financování

Projekt nedoporučený k financování
Projekt doporučený k financování
Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 877 025,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: rozepsání rozpočtu
do příslušné záložky MS2014+ dle přílohy žádosti, úprava
rozpočtu dle navrhovaného krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

47

47

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003667

Žadatel

Přátelé Podkozí, z. s.

Název projektu

Vytvoření podmínek pro návrat VŠ vzdělaných matek po RD zpět
na trh práce díky vybudování indiánských mikrojeslí na louce u
Podkozí

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 960 446,25

Body z věcného hodnocení

72,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

47
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7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.1 Chůva, kráceno o 26 160 Kč na 810 000 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 27 000 Kč dle
obvyklých mezd
1.1.1.1.2 Asistent chůvy, kráceno o 110 007 Kč na 202 500 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 13 500 Kč dle
obvyklých mezd
1.1.1.3.1 Speciální péče a zdravotní dozor, kráceno o 10 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jelikož nespadá do přímých
osobních nákladů
1.1.4.2 Příprava projektu, kráceno o 25 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.7 Křížové financování, kráceno na limit 10 %, tedy 135 920 Kč
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (339 777,50 Kč).
Navrhované přesuny položek: 1.1.4.3 Rekonstrukce maringotky
1.1.5.1 Oplocení pozemku
- VK navrhuje přesun do Křížového financování
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 698 887,5 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 209 247,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 698 887,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: místo provozovny
musí splňovat technické podmínky stavby (byt, pobytová či obytná
místnost - dle přílohy č. 1 výzvy), úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení a přesunů.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

48

48

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003606

Žadatel

Aktivně životem o.p.s.

Název projektu

Mikrojesle Miniaktiváček

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 999 675,00

Body z věcného hodnocení

72,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

48

Ne
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Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.3.2.1.1 Kancelářský balík SW, kráceno o 2 420 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.1 Notebook včetně OS, kráceno o 13 310 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.2 Tiskárna, kráceno o 3 025 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.3.2 Spotřební materiál - úklid a hygiena, kráceno o 500 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (391 496,25 Kč).
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 957 481,25 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 33 755,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 957 481,25

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

49

49

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003615

Žadatel

DOMINO cz, o. p. s.

Název projektu

ZŘÍZENÍ A PROVOZ MIKROJESLÍ - SLUŠOVICE 2

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 999 578,75

Body z věcného hodnocení

72,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

49

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.3.2.2.10 vybavení mikrojeslí - notebook - pečující osoba,
kráceno o 11 500 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.13 vybavení mikrojeslí - skříňová sestava, kráceno o 2 000 Kč na 39 500 Kč
- VK navrhuje krácení položky dle cen obvyklých
1.1.3.2.2.25 vybavení mikrojeslí - WC mísa dětská, vestavná nádržka, závěsný, kráceno o 8 890
Kč na 0 Kč
1.1.3.2.2.31 vybavení mikrojeslí - umývátko keramické pro děti, vč. baterie, sifon, kráceno o
3 425 Kč na 0 Kč
1.1.3.2.2.32 vybavení mikrojeslí - sprchová baterie nástěnná, vč.hlavice, odtok.žlábek, kráceno
o 3 300 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení těchto položek, jež svou povahou patří
do Křížového financování, ale již jsou nad limitem 10 %
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (392 637,00 Kč).
Navrhované změny položek: 1.1.7Křížové financování
- VK navrhuje navýšení Křížového financování na max. výši
150 000 Kč, což splňuje limit 10 %
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 963 185,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 29 115,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 963 185,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení a změn.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

50

50

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003673

Žadatel

EDUHELP, z. s.

Název projektu

MIKROJESLE BRNO

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 997 862,00

Body z věcného hodnocení

71,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

50
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Proti
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6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.1 Pečující osoba - vedoucí mikrojeslí, kráceno o 34 200 Kč
na 810 000 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 27 000 Kč dle
obvyklých mezd, navýšení počtu jednotek na 30
1.1.1.1.3 Ostatní osobní náklady - odvody u DPP, odměny, jednotkové ceny dovolená, kráceno
o 25 000 Kč na 10 000 Kč
- VK navrhuje krácení jednotkové ceny, která odpovídá povinným
odvodům
1.1.1.3.1 Odborný konzultant/poradce/expert/specialista, kráceno o 45 240 Kč na 0 Kč
1.1.1.3.2 Lektor specialista, kráceno o 12 450 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení jednotky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.1.3.3 Pečovatelka – zástup, kráceno o 14 000 Kč na 72 000 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 120 Kč dle
obvyklých cen DPP a navýšení počtu jednotek na 600
1.1.3.2.1.1 Kancelářský balík (MS Office Standard 2013 OLP, antivir), kráceno o 2 400 Kč na 0
Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.01 Notebook pro provoz jeslí, kráceno o 13 300 Kč na 0 Kč
1.1.3.2.2.02 Multifunkční zařízení pro standardní využití, kráceno o 7 000 Kč na 0 Kč
1.1.3.2.2.03 Digitální fotoaparát (rozlišení cca 12 až 14 MPx, zoom 8x až 12x, optický
stabilizátor), kráceno o 3 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (397 275,00 Kč).
Navrhované změny položek: 1.1.1.1.2 Pečovatel/ka - 0,5 úvazek, změna jednotkové ceny na
13 500 Kč a navýšení počtu jednotek na 30
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 13 500 Kč dle
obvyklých mezd a prodloužit provoz na 30 měsíců
1.1.4.1 Pronájem prostor pro provoz mikrojeslí, navýšení částky o 64 000 Kč na 240 000 Kč
- VK navrhuje navýšit počet jednotek na 30
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 986 375,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 986 375,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava hodnoty
indikátoru 50001 na 4 děti a úprava rozpočtu dle navrhovaného
krácení a změn.

Informace o žádosti
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Pořadové číslo

51

51

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003653

Žadatel

Mateřské centrum Miniklub Znojmo

Název projektu

Znojmo nám. Svobody - Pilotní ověření péče o nejmenší děti v
mikrojeslích

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 998 420,00

Body z věcného hodnocení

70,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

1

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.3.2.1.1 MS Office 2013 - pro neziskový sektor na vedení
textové i ekonomické agendy, kráceno o 2 420 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.15 Telefon - pro komunikaci s rodiči, kráceno o 2 400 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.16 Notebook - pro vedení povinné evidence docházky dětí a smluv rodičů, kráceno o
13 300 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.17 Tiskárna - pro tisk evidenčních listů a podkladů pro práci s dětmi, kráceno o 4 200
Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.18 Digitální fotoaparát - pro dokumentování aktivit mikrojeslí, kráceno o 3 000 Kč na 0
Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.4.5 Pojištění pracovníka pro práci s dětmi - chůva č.1, kráceno o 7 500 Kč na 0 Kč
1.1.4.6 Pojištění pracovníka pro práci s dětmi - chůva č.2, kráceno o 7 500 Kč na 0 Kč
1.1.4.7 Pojištění pracovníka pro práci s dětmi - chůva č.3, kráceno o 7 500 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položek, jež svou povahou spadají do
nepřímých nákladů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (388 329,00 Kč).
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 938 645,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 47 820,00 Kč
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Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 938 645,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: doplnit klíčovou
aktivitu Spolupráce na pilotním ověření s MPSV, úprava
horizontálních principů dle výzvy, úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

52

52

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003656

Žadatel

Mateřské centrum Miniklub Znojmo

Název projektu

Znojmo - Přímětice - Pilotní ověření péče o nejmenší děti v
mikrojeslích

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 998 420,00

Body z věcného hodnocení

69,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

0

6

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt není doporučen k podpoře z důvodu naplnění absorpční kapacity v dané oblasti.
Závěr
Projekt není doporučen k financování, jelikož byly schváleny k podpoře již 4 projekty tohoto
žadatele, což představuje 86 podpořených osob (v dané oblasti je dle žádosti odhadováno
přibližně 136 osob cílové skupiny), čímž byla naplněna absorpční kapacita v dané oblasti a při
podpoře dalších projektů by hrozilo riziko jejich nenaplnění.
Vhodný k financování

Projekt nedoporučený k financování

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

53

53

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003613

Žadatel

Obec Pátek

52
53

.
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Název projektu

Pátecké Mikrojesle

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 000 000,00

Body z věcného hodnocení

68,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

1

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.2 Pečující osoba – odvody, kráceno o 326 030 Kč na 0 Kč
1.1.1.1.3 Ostatní osobní náklady (zákonné pojištění pracovníků), kráceno o 4 010 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položek, jelikož jsou započítány
v jednotkové ceně mzdy pečující osoby
1.1.3.2.3.15 Tablet pro děti (pohádky, obrázky, rozvoj jemné motoriky..), kráceno o 2 500 Kč na
0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež není svou povahou
potřebná pro provoz MJ
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (380 875,00 Kč).
Navrhované změny položek: 1.1.1.1.1 Pečující osoba - hrubá mzda, navýšení o 256 130 Kč na 1
215 000,00 Kč
- VK navrhuje navýšení jednotkové ceny na 27 000 Kč dle
obvyklých mezd a navýšení počtu jednotek na 45
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 904 375,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 76 500,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 904 375,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: doplnění klíčové
aktivity Spolupráce na pilotním ověření s MPSV, úprava rozpočtu
dle navrhovaného krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

54

54

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003620

Žadatel

Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.

Název projektu

Mikrojesle Rožnov pod Radhotěm

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 883 275,00
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Body z věcného hodnocení

68,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

1

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný majetek, kráceno o 2 000 Kč na
187 220 Kč
- VK navrhuje krácení položky Úklidové prostředky, jež spadá
svou povahou do nepřímých nákladů
1.1.4 Nákup služeb, kráceno o 3 000 Kč na 52 000 Kč
- VK navrhuje krácení položky Hovorné, jež spadá svou povahou
do nepřímých nákladů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (375 405,00 Kč).
Navrhované přesuny položek: 1.1.3.2.4 Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku
- VK navrhuje přesun do Nákupu služeb
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 877 025,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 5 000,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 877 025,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: rozepsání rozpočtu
v příslušné záložce MS2014+ dle přílohy žádosti, úprava rozpočtu
dle navrhovaného krácení a přesunů.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

55

55

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003631

Žadatel

Rodinné centrum PASTELKA o.s.

Název projektu

MikroPastelka z Líšně

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 998 796,25

Body z věcného hodnocení

68,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

55

Ne
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Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.3.2.2.18 sada úklidových prostředků KA1, kráceno o 5 000 Kč
na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.19 dětské kočárky KA1, kráceno o 12 000 Kč na 12 000 Kč
- VK navrhuje krácení položky z důvodu potřebnosti pouze 2 ks
pro provoz MJ
1.1.5.1 náklady na úpravu interiéru KA1, kráceno o 39 900 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
Křížového financování
1.1.7 Křížové financování, kráceno o 2 000 Kč na 150 000 Kč
- VK navrhuje krácení položky z důvodu výzvou stanoveného
limitu 10 % z přímých nákladů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (399 594,25 Kč).
Navrhované změny položek: 1.1.1.1.1 Pečující osoba 1 KA2, navýšení položky o 38 160 Kč na
810 000 Kč
- VK navrhuje krácení jednotkové ceny na 27 000 Kč dle
obvyklých mezd a navýšení počtu jednotek na 30
1.1.1.1.2 Pečující osoba 2 KA2, navýšení o 19 080 Kč na 405 000 Kč
- VK navrhuje krácení jednotkové ceny na 13 500 Kč dle
obvyklých mezd a navýšení počtu jednotek na 30
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 997 971,25 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 660 Kč
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 997 971,25

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava hodnoty
indikátoru 50110 na 12 osob a indikátoru 60000 na 14 osob (12
rodičů a 2 kvalifikované pečující osoby), úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení, prodloužení provozu na 30 měsíců.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

56

56

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003655

Žadatel

Mateřské centrum Miniklub Znojmo
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Název projektu

Znojmo - sídliště ul.Vídeňská - Pilotní ověření péče o nejmenší
děti v mikrojeslích

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 998 420,00

Body z věcného hodnocení

68,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

0

6

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt není doporučen k podpoře z důvodu naplnění absorpční kapacity
Závěr
Projekt není doporučen k financování, jelikož byly již schváleny k podpoře 4 projekty tohoto
žadatele, a tím bylo dosaženo naplnění absorpční kapacity. Při podpoře dalších projektů je
vysoké riziko jejich nenaplnění.
Vhodný k financování

Projekt nedoporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
Pořadové číslo

57

57

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003634

Žadatel

Mateřské centrum Veselý Paleček, o.s.

Název projektu

Mikrojesle Paleček

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 718 101,25

Body z věcného hodnocení

68,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

1

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
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Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.3.2.4.1 Nájem prostor mikrojeslí KA1 a KA2, kráceno o
243 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jelikož je místem realizace
objekt ve vlastnictví města (partnera)
1.1.5.1 Malování, úpravy interiéru KA 1, kráceno o 37 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení, jež svou povahou spadá do
Křížového financování
1.1.6.5.1 Pojištění provozu KA2, kráceno o 12 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.7 Křížové financování, kráceno o 8 000 Kč na 127 000 Kč
- VK navrhuje krácení položky, jež překračuje výzvou stanovený
limit 10 % přímých nákladů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (318 120,25 Kč).
Navrhované změny položek: 1.1.1.1.1 Pečující osoba KA2, navýšení o 162 000 Kč na 810 000 Kč
- VK navrhuje navýšení počtu jednotek na 30
1.1.1.3.1 Pečující osoba 2 KA2, navýšení o 36 000 Kč na 96 000 Kč
- VK navrhuje krácení jednotkové ceny položky na 120 Kč dle
obvyklých cen pro DPP a navýšení počtu jednotek na 800
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 590 601,25 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 102 000,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 590 601,25

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava hodnoty
indikátoru 60000 na 9 osob (8 rodičů + 1 kvalifikovaná pečující
osoba), prodloužení provozu na 30 měsíců a úprava rozpočtu dne
navrhovaného krácení a přesunů.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

58

58

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003665

Žadatel

Žabka-vzdělávací centrum z. s.

Název projektu

Mikrojesle Mohelnice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 661 229

Body z věcného hodnocení

68,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

58
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7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.3.1 Vedoucí mikrojeslí, kráceno o 91 500 Kč na 96 000 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 120 Kč dle
obvyklých cen pro DPP a navýšení počtu jednotek na 800
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (295 871 Kč).
Navrhované změny položek: 1.1.1.1.1 Chůva 1; 1.1.1.1.2 Chůva 2
- VK navrhuje VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 13
500 Kč dle obvyklých mezd a navýšení počtu jednotek na 30
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 479 353,75 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 145 500 Kč
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 479 354

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: prodloužení provozu
na 30 měsíců, úprava hodnoty indikátoru 60000 na 14 osob (12
rodičů a 2 kvalifikované pečující osoby) a indikátoru 50110 na 12
osob, úprava rozpočtu dle navrhovaného krácení a změn.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

59

59

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003682

Žadatel

Rodinné centrum Všetaty - Přívory, z.s.

Název projektu

Mikrojesle Lobeček

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 995 627,00

Body z věcného hodnocení

67,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

1

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
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Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.3.2.1.1 Kancelářský balík, kráceno o 2 420 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.09 Notebook, kráceno o 14 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (395 020,40 Kč).
Navrhované přesuny položek: 1.1.5.1 Truhlářské práce
- VK navrhuje přesun do Křížového financování
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 975 102,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 16 420 Kč
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 975 102,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: převod DPČ na HPP
s celkovou cenou 1 198 281,60 Kč a úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení a převodů.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

60

60

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003618

Žadatel

Spolek pro alternativní vzdělávání Jemnice

Název projektu

Péče o nejmenší děti v mikrojeslích Jemnice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 686 695,00

Body z věcného hodnocení

66,88

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 doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Není navrhováno žádné krácení.
Navrhované změny položek: 1.1.1.2.1 Dohoda o pracovní činnosti - střídání dovolené,
nemocenké, mim. odměny pro chůvy
- VK navrhuje přesun položky pod DPP se stejnou celkovou
cenou
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Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 686 695,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava hodnoty
indikátoru 50110 na 10 rodičů a indikátoru 60000 na 12 osob (10
rodičů + 2 kvalifikované pečující osoby), úprava rozpočtu dle
navrhovaných změn.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

61

61

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003640

Žadatel

Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.

Název projektu

Mikrojesle Hutisko-Solanec II.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 830 775,00

Body z věcného hodnocení

66,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

0

5

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt není doporučen k podpoře z důvodu naplnění absorpční kapacity.
Závěr
Projekt není doporučen k financování, jelikož byly k podpoře schváleny 4 projekty tohoto
žadatele, čímž byla naplněna absorpční kapacita v dané oblasti. Schválením dalších projektů
by došlo ke zvýšení rizika jejich nenaplnění.
Vhodný k financování

Projekt nedoporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
Pořadové číslo

62

62

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003700

Žadatel

Rodinné centrum Dolní Jirčany, o.s.

Název projektu

Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v obci Psáry

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 945 977,50

61
62
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Body z věcného hodnocení

66,25

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 doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.1 pečující osoby - provozní fáze 2 x 0,7 úvazku vč.
odvodů (13 tis. HM), kráceno o 104 520,00 Kč na 1 045 200,00 Kč
- VK navrhuje krácení počtu jednotek z 33 na 30 dle nastavení
výzvy
1.1.1.1.2 pečující osoby - fáze vybudování 2 x 0,7 úvazku (80% HM 13000), kráceno o 27 872,00
Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jelikož pečující osobu nelze
nárokovat ve fázi vybudování
1.1.3.2.3.1 hygienické prostředky - ubrousky, kapesníky, náhradní pleny, kráceno o 4 500 Kč na
45 000 Kč
1.1.3.2.3.2 materiál pro dětské hry a tvoření, kráceno o 4 500 Kč na 45 000 Kč
1.1.3.2.4.1 Nájem prostor pro mikrojesle - jen 2000/měsíc, ve fázi budování 0,- Kč, kráceno o
6 000 Kč na 60 000 Kč
- VK navrhuje u těchto položek krácení počtu jednotek na 30, což
odpovídá nastavení výzvy
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (352 347 Kč).
Navrhované přesuny položek: 1.1.3.2.2.3 drobné stavební úpravy - sociální zázemí
- VK navrhuje přesun do samostatné kapitoly Drobné stavební
úpravy
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 761 737,50 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 147 392,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 761 737,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení a přesunů.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

63

63

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003660

Žadatel

Mateřské centrum Miniklub Znojmo

Název projektu

Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích - Hevlín obchodní centrum Laa Bomba

63
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Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 971 950,13

Body z věcného hodnocení

66,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

0

6

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt není doporučen k podpoře z důvodu naplnění absorpční kapacity.
Závěr
Projekt není doporučen k financování, jelikož došlo k naplnění absorpční kapacity. Žadateli
byly schváleny již 4 projekty v dané oblasti, tudíž by schválením dalších projektů došlo ke
zvýšení rizika jejich nenaplnění.
Vhodný k financování

Projekt nedoporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
Pořadové číslo

64

64

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003573

Žadatel

Brandýský Matýsek z.s.

Název projektu

Bobříci - mikrojesle Brandýského Matýska

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 999 462,50

Body z věcného hodnocení

63,75

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
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.

64
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Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.1 Pečovatelka k dětem 1 úv., kráceno o 41 570 Kč na
810 000 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 27 000 Kč dle
obvyklých mezd a snížení počtu jednotek na 30 dle výzvy
1.1.1.2.1 Pečovatelka k dětem na DPČ, kráceno o 105 000 Kč na 285 000 Kč
- VK navrhuje krátit počet jednotek na 1 900, což odpovídá 30
měsícům provozu
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (363 250,00 Kč).
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 816 250,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 146 570,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 816 250,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

65

65

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003600

Žadatel

ARCHA 777, z. s.

Název projektu

Archa 777, rodinné mikrojesle, Jirkov, Ústecký kraj

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 441 250,00

Body z věcného hodnocení

63,75

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
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
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Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.3.1 Metodik pro výstup určený pro cílovou skupinu, pilotní
ověření, kráceno o 80 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.2 Vybudování mikrojeslí - pořízení notebooku pro evidenci služby, pilotní ověřování
a docházku dětí, kráceno o 13 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.4.2 Vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích - nákup odborných kurzů k rozšíření
kvalifikace, kráceno o 10 500 Kč na 14 500 Kč
- VK navrhuje krácení položky dle obvyklých cen daného typu
kurzu
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (262 375,00 Kč).
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 311 875,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 103 500,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 311 875,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava hodnoty
indikátoru 50001 na 4 děti dle výzvy, indikátoru 50110 na 12 osob
a indikátoru 60000 na 13 osob (12 rodičů + 1 kvalifikovaná
pečující osoba), úprava rozpočtu dle navrhovaného krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

66

66

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003626

Žadatel

Ladera Plus, z.s.

Název projektu

Mikrojesle Ladeřinka

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 989 138,75

Body z věcného hodnocení

63,75

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
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
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Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.6 Zdravotní pojištění z PS, kráceno o 65 610,00 Kč na 0 Kč
1.1.1.1.7 Sociální pojištění z PS, kráceno o 182 250,00 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položek, jež jsou započítány do
jednotkové ceny mezd pečujících osob
1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný majetek, kráceno o 9 000 Kč na 105 951 Kč
- VK navrhuje plné krácení položek Hovorné a Tablet, jež spadají
svou povahou do nepřímých nákladů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (356 112,75 Kč).
Navrhované změny položek: 1.1.1.1.3 Pečující osoba v mikrojeslích – chůva, navýšení o 45 000
Kč na 405 000 Kč
1.1.1.1.4 Pečující osoba v mikrojeslích – chůva, navýšení o 45 000 Kč na 405 000 Kč
- VK navrhuje navýšit jednotkovou cenu na 13 500 Kč dle
obvyklých mezd
1.1.1.3.1 Pečující osoba v mikrojeslích - chůva (dohoda o provedení práce) – záskok
- VK navrhuje úpravu jednotkové ceny na 120 Kč dle obvyklých
cen DPP a počtu jednotek na 500
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 780 563,75 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 166 860,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 780 563,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: upravit hodnotu
indikátoru 50110 na 12 osob

Informace o žádosti
Pořadové číslo

67

67

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003624

Žadatel

Ekolandia, o.p.s.

Název projektu

Mikrojesle pro Brandýs - sladění rodinného a pracovního života

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 998 023,75

Body z věcného hodnocení

63,13

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
Projekt je doporučen k podpoře bez stanovení dalších podmínek.
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Závěr
Není navrhováno žádné krácení.
Navrhované přesuny položek: 1.1.3.2.4 Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku
- VK navrhuje přesun do Nákupu služeb
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 998 023,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava rozpočtu dle
navrhovaných přesunů.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

68

68

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003669

Žadatel

"Hledá se Smolíček, o. s."

Název projektu

miniMIMIS mikrojesle Jaroměř

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 993 778,75

Body z věcného hodnocení

63,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

0

5

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt není doporučen k podpoře z důvodu naplnění absorpční kapacity
Závěr
Projekt není doporučen k financování, jelikož došlo k naplnění absorpční kapacity. Žadateli
byly schváleny již 4 projekty v dané oblasti, tudíž by schválením dalších projektů došlo ke
zvýšení rizika jejich nenaplnění.
Vhodný k financování

Projekt nedoporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
Pořadové číslo

69

69

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003677

Žadatel

VIVAjump z.s.

68
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Název projektu

Mikrojesle MALINKA

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 944 263,8

Body z věcného hodnocení

63,13

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
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.1 Pracovní smlouva – pečovatelka, kráceno o 150 780 Kč
na 810 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 27 000 Kč dle
obvyklých mezd
1.1.4.2 Nákup služeb - zpracování smlouvy mezi rodiči a mikrojeslemi, kráceno o 5 000 Kč na 0
Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež spadá svou povahou do
nepřímých nákladů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (349 907,8 Kč).
Navrhované přesuny položek: 1.1.3.2.4.1 Nájemné prostor pro mikrojesle
- VK navrhuje přesun do Nákupu služeb
Celkové způsobilé výdaje: 1 749 538,8 Kč
Celková výše krácení přímých nákladů: 155 780,0 Kč
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 749 538,8

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: doplnit klíčovou
aktivitu Spolupráce na pilotním ověření s MPSV, úprava rozpočtu
dle navrhovaného krácení a přesunů.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

70

70

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003679

Žadatel

Montessori rodinná, mateřská škola o.p.s.

Název projektu

Chomutovské mikrojesle 1

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 998 750,00

Body z věcného hodnocení

63,13
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

1

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.3.1 Pracovník pro zajištění a dovoz stravy, krácení o 99 000
Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.7 Audiovizuální technické vybavení, kráceno o 23 500 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů a nepotřebné pro provoz MJ
1.1.3.2.4.1 Nájemné za pronájem prostor mikrojeslí, kráceno o 120 000 Kč na 240 000 Kč
- VK navrhuje krácení jednotkové ceny na 8 000 Kč dle obvyklých
cen nájmu a snížení počtu jednotek na 30 dle nastavení výzvy
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (339 125,00 Kč).
Navrhované přesuny položek: 1.1.4.1 Pokládka podlahových krytin
1.1.4.2 Malířské práce
1.1.5 Drobné stavební úpravy
- VK navrhuje přesun položek do Křížového financování (114 000
Kč)
1.1.3.2.4.1 Nájemné za pronájem prostor mikrojeslí
- VK navrhuje přesun do Nákupu služeb
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 695 625,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 242 500 Kč
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 695 625,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úpravy rozpočtu dle
navrhovaného krácení a přesunů.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

71

71

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003593

Žadatel

Rodinné a mateřské centrum Vsetín, z.s.

Název projektu

Mikrojesle Vsetín

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 561 136,25
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Body z věcného hodnocení

62,5

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
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.3.1 Pomocná chůva 1, kráceno o 15 900 Kč na 30 000 Kč
1.1.1.3.2 Pomocná chůva 2, kráceno o 15 900 Kč na 30 000 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 120 Kč dle
obvyklých cen pro DPP a snížení počtu jednotek na 250
1.1.1.3.3 Pomocná chůva 3, kráceno o 9 900 Kč na 36 000 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 120 Kč dle
obvyklých cen pro DPP
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (311 005,50 Kč).
Navrhované změny položek: 1.1.1.1.1 Pečující osoba (1,0 úvazek)
1.1.1.1.2 Pečující osoba (0,5 úvazku)
- VK navrhuje navýšení počtu jednotek na 28
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 555 027,50 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 4 887,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 555 027,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: prodloužení provozu
na 28 měsíců a úprava rozpočtu dle navrhovaného krácení a
změn.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

72

72

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003637

Žadatel

Moje Hnízdo z. s.

Název projektu

Montessori mikrojesle " Bimbonido"

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 999 260,00

Body z věcného hodnocení

61,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

72

Ne

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

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1 Pracovní smlouvy, kráceno o 201 000 Kč na 1 206 000 Kč
- VK navrhuje krácení počtu jednotek na 30 dle nastavení výzvy
1.1.6.5 Jiné, kráceno o 3 500 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, která překračuje výzvou
stanovenou délku projektu
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (348 727 Kč).
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 743 635,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 204 500,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 743 635,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava
harmonogramu dle výzvy (provoz max. 30 měsíců), úprava
hodnoty indikátoru 50110 na 12 osob a úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

73

73

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003601

Žadatel

Charita Valašské Klobouky

Název projektu

Mikrojesle Brumov-Bylnice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 633 801,25

Body z věcného hodnocení

60,63

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
Projekt je doporučen k podpoře bez stanovení dalších podmínek.
Závěr
73

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 633 801,25

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Nejsou stanoveny žádné podmínky

Informace o žádosti
Pořadové číslo

74

74

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003695

Žadatel

EDDA, z.ú.

Název projektu

Mikrojesle Chrudim

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 999 947,50

Body z věcného hodnocení

60,63

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
Projekt je doporučen k podpoře bez stanovení dalších podmínek
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 999 947,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Nebyly stanoveny žádné podmínky VK.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

75

75

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003638

Žadatel

DS & jesle, z.s.

Název projektu

DS & jesle II. - druhá skupina

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 800 855,00

Body z věcného hodnocení

59,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

74
75

Ne

.
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Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.1 pracovní smlouva - 1. pečující osoba, kráceno o 64 184
Kč na 1 246 500 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 18 900 Kč dle
obvyklých mezd při 0,7 úvazku
1.1.1.1.2 pracovní smlouva - 2. pečující osoba, kráceno o 31 444 Kč na 607 500 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 20 250 Kč dle
obvyklých mezd při 0,75 úvazku
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (344 125 Kč).
Navrhované změny položek: 1.1.1.1.3 DPP, navýšení o 950 Kč na 72 000 Kč
- VK navrhuje krácení jednotkové ceny na 120 Kč dle obvyklých
cen DPP a navýšení počtu jednotek na 600
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 720 625,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 64 184,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 720 625,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava hodnoty
indikátoru 60000 na 13 osob a úprava rozpočtu dle navrhovaného
krácení a změn.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

76

76

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003572

Žadatel

Brandýský Matýsek z.s.

Název projektu

Mravenečci - mikrojesle Brandýského Matýska

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 992 818,75

Body z věcného hodnocení

58,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

76

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

.
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.1 Pečovatelka k dětem 1,0 úv., kráceno o 41 570 Kč na
810 000 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 27 000 Kč dle
obvyklých mezd a krácení počtu jednotek na 30
1.1.1.1.2 Pečovatelka k dětem 0,5 úv., kráceno o 20 785 Kč na 405 000 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 13 500 Kč dle
obvyklých mezd a krácení počtu jednotek na 30
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (382 975,00 Kč).
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 914 875,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 62 355,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 914 875,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

77

77

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003672

Žadatel

EDUHELP, z. s.

Název projektu

MIKROJESLE BRNO II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 997 862,50

Body z věcného hodnocení

58,75

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
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.

77
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Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.1 Pečující osoba - vedoucí mikrojeslí, kráceno o 34 200 Kč
Kč na 810 000 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 27 000 Kč dle
obvyklých mezd, navýšení počtu jednotek na 30
1.1.1.1.3 Ostatní osobní náklady - odvody u DPP, odměny, jednotkové ceny dovolená, kráceno
o 25 000 Kč na 10 000 Kč
- VK navrhuje krácení jednotkové ceny, která odpovídá povinným
odvodům
1.1.1.3.1 Odborný konzultant/poradce/expert/specialista, kráceno o 45 240 Kč na 0 Kč
1.1.1.3.2 Lektor specialista, kráceno o 12 450 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení jednotky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.1.3.3 Pečovatelka – zástup, kráceno o 63 600 Kč na 72 000 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 120 Kč dle
obvyklých cen DPP a navýšení počtu jednotek na 600
1.1.3.2.1.1 Kancelářský balík (MS Office Standard 2013 OLP, antivir), kráceno o 2 400 Kč na 0
Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.2.2.01 Notebook pro provoz jeslí, kráceno o 13 300 Kč na 0 Kč
1.1.3.2.2.02 Multifunkční zařízení pro standardní využití, kráceno o 7 000 Kč na 0 Kč
1.1.3.2.2.03 Digitální fotoaparát (rozlišení cca 12 až 14 MPx, zoom 8x až 12x, optický
stabilizátor), kráceno o 3 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (397 275,00 Kč).
Navrhované změny položek: 1.1.1.1.2 Pečovatel/ka - 0,5 úvazek, navýšení o 83 400 Kč na
405 000 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 13 500 Kč dle
obvyklých mezd a prodloužit provoz na 30 měsíců
1.1.4.1 Pronájem prostor pro provoz mikrojeslí, navýšení částky o 64 000 Kč na 240 000 Kč
- VK navrhuje navýšit počet jednotek na 30
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 986 375,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 9 190,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 986 375,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: prodloužení provozu
na 30 měsíců a úprava rozpočtu dle navrhovaného krácení a
změn.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

78

Registrační číslo

78

78
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003567
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Žadatel

Město Lom

Název projektu

Lomské mikrojesle

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 876 263,75 Kč

Body z věcného hodnocení

56,25

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 doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.3 Dohody o provedení práce, kráceno o 3 750 Kč na 90 000
Kč
- VK navrhuje krácení jednotkové ceny na 120 Kč dle obvyklých
cen pro DPP
1.1.3.1.2.3
Notebook, tiskárna s kopírkou, kráceno o 17 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.3.1.2.7
Vybavení vnitřních prostor mikrojeslí, kráceno o 381 820 Kč na 78 391 Kč
- VK navrhuje krácení položek, jež svou povahou spadají do
Křížového financování, ale jsou nad limitem 10 %
1.1.4.2 Paušál k mobilnímu telefonu, kráceno o 500 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje krácení položek, jež svou povahou spadají do
nepřímých nákladů
1.1.6.1.1
Vzdělávání cílové skupiny: kurz pro chůvy, kráceno o 40 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež je přímou podporu CS,
což nelze v této výzvě nárokovat
1.1.7 Křížové financování, kráceno o 46 953,22 Kč na 99 300 Kč
- VK navrhuje krácení na výzvou stanovený limit 10 %
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (248 185,25 Kč).
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 240 926,25 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 508 270,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 240 926,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: doplnit klíčovou
aktivitu Spolupráce na pilotním ověření s MPSV, úprava rozpočtu
dle navrhovaného krácení.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

79

79

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003612

Žadatel

Spolu v Nymburce, z.s.

Název projektu

Nymburské mikrojesle

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 993 800,00

Body z věcného hodnocení

56,25

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 doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.3.1 Pečující osoba 3, kráceno o 27 000 Kč na 108 000 Kč
- VK navrhuje krácení jednotkové ceny položky na 120 Kč dle
obvyklých cen pro DPP
1.1.3.2.1.1 Kancelářský balík, kráceno o 2 420 Kč na 0 Kč
1.1.3.2.2.08 Tiskárna - multifunkční zařízení pro provoz mikrojeslí, kráceno o 4 800 Kč na 0 Kč
1.1.3.2.2.09 Notebook pro pečující osoby, kráceno o 7 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položek, jež svou povahou spadají do
nepřímých nákladů
1.1.4.2 Čištění koberců před zahájením provozu, kráceno o 2 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položek, jež svou povahou spadají do
nepřímých nákladů
1.1.4.3 Vzdělávání pro pečující osoby, kráceno o 27 000 Kč na 45 000 Kč
- VK navrhuje úpravu jednotkové ceny na 45 000 Kč a počet
jednotek 1, což odpovídá obvyklým nákladům na vzdělávání
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (381 205 Kč).
Navrhované přesuny položek: 1.1.4.1 Malování místností pro mikrojesle
1.1.5.1 Sanace omítek v denní místnosti a dlažby na WC
- VK navrhuje přesun položek do Křížového financování, jelikož
jsou spojeny s vybudováním prostoru MJ a převyšují 40 000 Kč
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 906 025,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 70 220,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 906 025,00

79
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava hodnoty
indikátoru 50110 na 18 osob a indikátoru 60000 na 20 osob,
úprava rozpočtu dle navrhovaného krácení a přesunů.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

80

80

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003630

Žadatel

Rodinné centrum Litomyšl, z.s.

Název projektu

Mikrojesle v Litomyšli

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 995 590,00

Body z věcného hodnocení

55,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

1

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.2.1 Chůva I., kráceno o 204 324 Kč na 96 000 Kč
- VK navrhuje převést DPČ na DPP, krácení jednotkové ceny na
120 Kč dle obvyklých cen pro DPP a snížení počtu jednotek na
800
1.1.3.2.4.1 Nájemné prostor mikrojeslí, kráceno o 215 600 Kč na 192 000 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu na 8 000 Kč dle obvyklých
cen nájmu a navýšit počet jednotek na 24
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (387 500,00 Kč).
Navrhované změny položek: 1.1.1.1.1 Chůva II., navýšení 76 806 Kč na 486 000 Kč
1.1.1.1.2 Chůva III., navýšení 76 806 Kč na 486 000 Kč
- VK navrhuje krácení jednotkové ceny položek na 20 250 Kč dle
obvyklých mezd pro 0,75 úvazku a navýšení počtu jednotek na
24
Navrhované přesuny položek: 1.1.3.2.4.1 Nájemné prostor mikrojeslí
- VK navrhuje přesun položky do Nákupu služeb
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 937 500,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 46 472,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 937 500,00

80
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: prodloužení provozu
na 24 měsíců, převod DPČ na DPP a úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení a přesunů.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

81

81

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003697

Žadatel

Obec Káraný

Název projektu

Mikrojesle v Káraném II.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 000 000,00

Body z věcného hodnocení

55,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

1

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.1 pečovatelka k dětem HPP 20500,- Kč hrubého +
odvody, kráceno o 105 540 Kč na 810 000 Kč
- VK navrhuje krátit jednotkovou cenu položky na 27 000 Kč dle
obvyklých mezd
1.1.7.01 projektová dokumentace a stavební dozor, kráceno o 10 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou nespadá
do Křížového financování
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (393 975,00 Kč).
Navrhované přesuny položek: 1.1.3.2.2.22 dvojdřez včetně baterie
1.1.3.2.2.28 bezpečnostní plot mezi upravenou zahradou a nebezpečnou částí zahrady
- VK navrhuje přesun těchto položek do Křížového financování,
jelikož souvisejí s vybudováním prostoru mikrojeslí
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 969 875,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 24 100,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 969 875,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení a přesunů.

81
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

82

82

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003635

Žadatel

Rozvojová agentura zlínského kraje

Název projektu

Mikrojesle Hvozdná

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 910 461,25

Body z věcného hodnocení

52,5

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
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.3.2.2.31 Set televize vč. DVD přehrávače, kráceno o 10 000 Kč
na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež není svou povahou
potřebná pro provoz MJ
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (368 236 Kč).
Navrhované přesuny položek: 1.1.5 Drobné stavební úpravy
- VK navrhuje přesun položky do Křížového financování
Navrhované změny položek: 1.1.7 Křížové financování, navýšení o 14 575 Kč na 147 000 Kč
- VK navrhuje navýšení položky na limit 10 % přímých nákladů
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 841 180,00 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 55 425,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 841 180,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava hodnoty
indikátoru 50110 na 10 osob a indikátoru 60000 na 12 osob (10
rodičů + 2 kvalifikované pečující osoby), úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení a přesunů.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

83

83

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003552

Žadatel

Happy Care Centre, z.s.

Název projektu

Happy Care Brno-Slatina 2 - Mikrojesle pro nejmenší děti

82
83

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 988 483,75 Kč

Body z věcného hodnocení

51,25

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 doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Navrhované krácení položek: 1.1.1.1.1 Pečující osoba 1 - plný úvazek, kráceno o 132 000 Kč na
660 000 Kč
1.1.1.1.2 Pečující osoba 2 - částečný úvazek, kráceno o 34 200 Kč na 171 000 Kč
- VK navrhuje krácení počtu jednotek na 30, což odpovídá
nastavení výzvy
1.1.4.1 Úklid a praní prádla, kráceno o 3 000 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
1.1.4.4 Pojištění odpovědnosti, kráceno o 12 600 Kč na 0 Kč
- VK navrhuje plné krácení položky, jež svou povahou spadá do
nepřímých nákladů
V důsledku navrhovaného krácení je nutné rovněž upravit NN na limit 25 % (315 867,25 Kč).
Navrhované přesuny položek: 1.1.5 Drobné stavební úpravy
- VK navrhuje přesun položky do Křížového financování, jelikož
překračuje výzvou stanovený limit 40 000 Kč
Navrhované změny položek: 1.1.7 Křížové financování, navýšeno o 24 930 Kč na 126 000 Kč
- VK navrhuje navýšit položku na max. limit 10 %
Celkové způsobilé výdaje po krácení: 1 579 336,25 Kč
Celkový výše krácení přímých nákladů: 327 318,00 Kč
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 579 336,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

VK požaduje následující podmínky realizace: úprava hodnoty
indikátoru 50110 na 13 osob a indikátoru 60000 na 15 osob (13
rodičů + 2 kvalifikované pečující osoby), nastavení harmonogramu
dle výzvy – provoz max. 30 měsíců, úprava rozpočtu dle
navrhovaného krácení a přesunů.
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V.
Č.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Přehled projektů doporučených k financování:
Registrační číslo

Název projektu

CZ.03.1.51/0.0/0.0
Mikrojesle Brno, Viniční
/16_126/0003657
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/16_126/0003684
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/16_126/0003608
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/16_126/0003609
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/16_126/0003632

Institut pro
regionální
spolupráci, o.p.s.

Pojď si s námi hrát, ať maminka
může jít pracovat

KaRaBíLek, z.s.

1 903 272,50

Mikrojesle - Štěňátka

Pro Kroměříž, z.s.

1 985 287,50

Mikrojesle - Kuřátka

Pro Kroměříž, z.s.

1 985 287,50

Mikrojesle - Klubík

Ostravský Kamínek

1 993 350,00

CZ.03.1.51/0.0/0.0
Mikrojesle - Čtyřlístek
/16_126/0003644
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/16_126/0003646
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/16_126/0003607
9
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/16_126/0003625

Žadatel

Max. celkové
způsobilé
výdaje projektu
v Kč
1 928 725,00

Mikrojesle Chmeláček
Mikrojesle - Koťátka

Čtyřlístek, rodinné
1 944 531,25
centrum Mariánské
Lázně
Vzdělávací centrum 1 832 500,00
Podkrušnohoří, z.s.
1 985 287,50
Pro Kroměříž, z.s.

Mikrojesle pro Ćelákovice - sladění
Ekolandia, o.p.s.
rodinného a pracovního života

1 984 273,75

1
CZ.03.1.51/0.0/0.0
Mikrojesle Proboštov
/16_126/0003662

Spolek přátel
Samorostu

1 934 487,50

10

11

1
CZ.03.1.51/0.0/0.0
ProJesličky Neratovice
/16_126/0003675

Pro Jesle - care &
edu o.p.s.

1 889 076,25

1
CZ.03.1.51/0.0/0.0
Mikrojesle Kuliklubíčko
/16_126/0003674

Rodinné centrum
Kulihrášek

1 795 700,00

12

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Vyřešení problematiky nízké
OBEC VŠESTARY
16_126/0003575
zaměstnanosti rodičů s malými
13
dětmi v souvislosti s vybudováním a
realizací mikrojeslí Všesličky ve
Všestarech

1 993 060,00

14

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Budování a provoz mikrojeslí pro
16_126/0003643
děti od šesti měsíců do čtyř let

SUNRISE evropský 1 939 475,00
nadační fond

15

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Mikrojesle pro Moštěnice
16_126/0003645

Obec Horní
Moštěnice

1 993 625,00

16

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Mikrojesle Habřina
16_126/0003599

OBEC HABŘINA

1 621 137,50

17

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Mikrojesle - Bobeš
16_126/0003629

Centrum rodiny
BOBEŠ z.s.

1 939 777,50

18

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Mikrojesle Mraveneček
16_126/0003642

Mraveneček, z. s.

1 856 725,00

Stránka 81 z 84

19

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ První MIKROJESLE v Milevsku
16_126/0003647

Centrum mladé
rodiny Milísek, o. s.

1 892 827,50

20

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Mikrojesle - Staré Město
16_126/0003649

Obec Staré Město

1 995 938,75

21

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Mikrojesle Valašské Meziříčí
16_126/0003621

Místní akční skupina 1 695 775,00
Rožnovsko, z.s.

22

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Mikrojesle Hutisko-Solanec I.
16_126/0003641

Místní akční skupina 1 868 275,00
Rožnovsko, z.s.

23

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Mikrojesle Hvězdička
16_126/0003680

S.T.O.P., z.s.

1 912 188,75

24

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Hevlín - Pilotní ověření péče o
16_126/0003658
nejmenší děti v mikrojeslích

Mateřské centrum
Miniklub Znojmo

1 938 645,00

25

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Mikrojesle - Sluníčko dětem
16_126/0003650

Občanské sdružení
Sluníčko dětem

1 874 062,50

26

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Centrum Znojmo - Pilotní ověření
Mateřské centrum
16_126/0003651
péče o nejmenší děti v mikrojeslích Miniklub Znojmo

1 912 175,13

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Pidilidi v zemi OZ
16_126/0003610

Nadace Partnerství (v 608 750,00
mezinárodním styku
"Czech
Environmental
Partnership
Foundation - CEPF)

28

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Mikrojesle Horní Bečva
16_126/0003619

Místní akční skupina 1 693 275,00
Rožnovsko, z.s.

29

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Pilotní ověření péče o děti v
16_126/0003648
mikrojeslích v Kolíně

o. s. Rodina v Kolíně 1 981 125,00

30

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ miniMIMIS jesle Holice
16_126/0003659

"Hledá se Smolíček, 1 935 316,25
o. s."

31

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Rodiče, do práce!
16_126/0003596

Lesní škola Včelka,
z.s.

32

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Vybudování a provoz mikrojesliček PARES z.s.
16_126/0003602
v Mnichovicích

33

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Zřízení mikrojeslí v Novém Městě
16_126/0003545
na Moravě

Spolek rodičů NMNM 1 600 537,50

34

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Mikrojesle TINERET
16_126/0003548

TINERET z.s.

1 313 137,50

35

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Máme hlídání, jupí...
16_126/0003604

Město Valašské
Klobouky

1 999 925,00

36

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Mikrojesle Kyliánek
16_126/0003598

Oblastní charita
Teplice v Čechách

1 519 775,00

27

1 950 100,00

1 706 575,00
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37

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Šance pro aktivní ženy na venkově - Občanské sdružení
16_126/0003616
mikrojesle Miřetice
Čajovna Medina

1 509 517,50

38

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ DS & jesle
16_126/0003636

DS & jesle, z.s.

1 967 612,50

39

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Mikrojesle Brno-sever
16_126/0003683

Život v 21. století, z. 1 914 500,00
s.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Znojmo - průmyslová zóna - Pilotní Mateřské centrum
40 16_126/0003654
ověření péče o nejmenší děti v
Miniklub Znojmo
mikrojeslích
41

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ miniMimis Smiřice
16_126/0003668

"Hledá se Smolíček, 1 976 807,53
o. s."

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Zařízením pro děti k návratu na trh Ecce Homo
42 16_126/0003685
práce- Mikrojesle Lvíček Moravský Šternberk, z.s.
Beroun
43

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Mikrojesle Zašová I.
16_126/0003622

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Mikrojesle Klobouky
44 16_126/0003595

1 938 645,00

1 762 346,25

Místní akční skupina
Rožnovsko, z.s.

1 877 025,00

Rodinné centrum
Valašské Klobouky,
z.s.

1 875 327,50

45

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ ZŘÍZENÍ A PROVOZ MIKROJESLÍ DOMINO cz, o. p. s. 1 923 747,50
16_126/0003614
- SLUŠOVICE 1

46

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Mikrojesle Zašová II
16_126/0003623

Místní akční skupina 1 877 025,00
Rožnovsko, z.s.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Vytvoření podmínek pro návrat VŠ Přátelé Podkozí, z. s. 1 698 887,5
16_126/0003667
vzdělaných matek po RD zpět na trh
47
práce díky vybudování indiánských
mikrojeslí na louce u Podkozí
48

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ Mikrojesle Miniaktiváček
16_126/0003606

Aktivně životem o.p.s. 1 957 481,25

49

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ ZŘÍZENÍ A PROVOZ MIKROJESLÍ DOMINO cz, o. p. s.
16_126/0003615
- SLUŠOVICE 2

1 963 185,00

50

CZ.03.1.51/0.0/0.0/ MIKROJESLE BRNO
16_126/0003673

1 986 375,00

EDUHELP, z. s.
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VI.

Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů:

Č. Registrační číslo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16
_126/0003653
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16
_126/0003613
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_
126/0003620
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16
_126/0003631
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16
_126/0003634
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16
_126/0003665
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16
_126/0003682

Max. celkové
způsobilé
výdaje projektu
v Kč
1 938 645,00

Název projektu

Žadatel

Znojmo nám. Svobody - Pilotní
ověření péče o nejmenší děti v
mikrojeslích

Mateřské centrum
Miniklub Znojmo

Pátecké Mikrojesle

Obec Pátek

1 904 375,00

Místní akční skupina
Rožnovsko, z.s.
Rodinné centrum
PASTELKA o.s.
Mateřské centrum
Veselý Paleček, o.s.
Žabka-vzdělávací
centrum z. s.
Rodinné centrum
Všetaty - Přívory, z.s.
Spolek pro
alternativní
vzdělávání Jemnice
Rodinné centrum
Dolní Jirčany, o.s.
Brandýský Matýsek
z.s.

1 877 025,00

Mikrojesle Rožnov pod Radhotěm
MikroPastelka z Líšně
Mikrojesle Paleček
Mikrojesle Mohelnice
Mikrojesle Lobeček

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16
_126/0003618

Péče o nejmenší děti v mikrojeslích
Jemnice

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16
_126/0003700
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16
_126/0003573
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16
_126/0003600
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16
_126/0003626
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16
_126/0003624
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16
_126/0003677
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16
_126/0003679
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16
_126/0003593
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16
_126/0003637
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16
_126/0003601
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16
_126/0003695
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16
_126/0003638
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Pilotní ověření péče o nejmenší děti
v mikrojeslích v obci Psáry
Bobříci - mikrojesle Brandýského
Matýska
Archa 777, rodinné mikrojesle,
Jirkov, Ústecký kraj
.
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ARCHA 777, z. s

Mikrojesle Ladeřinka

Ladera Plus, z.s.

Mikrojesle pro Brandýs - sladění
rodinného a pracovního života

Ekolandia, o.p.s.

Mikrojesle MALINKA

VIVAjump z.s.

Chomutovské mikrojesle 1
Mikrojesle Vsetín
Montessori mikrojesle " Bimbonido"

1 997 971,25
1 590 601,25
1 479 353,75
1 975 102,00
1 686 695,00

1 761 737,50
1 816 250,00
1 311 875,00
1 780 563,75
1 998 023,75
1 749 538,8

Montessori rodinná,
1 695 625,00
mateřská škola o.p.s.
Rodinné a mateřské 1 555 027,50
centrum Vsetín, z.s.
1 743 635,00
Moje Hnízdo z. s.

Mikrojesle Brumov-Bylnice

Charita Valašské
Klobouky

1 633 801,25

Mikrojesle Chrudim

EDDA, z.ú.

1 999 947,50

DS & jesle II. - druhá skupina

DS & jesle, z.s.

Mravenečci - mikrojesle
Brandýského Matýska

Brandýský Matýsek
z.s.

MIKROJESLE BRNO II

EDUHELP, z. s.

Lomské mikrojesle

Město Lom

1 240 926,25

Nymburské mikrojesle

Spolu v Nymburce,
z.s.

1 906 025,00

Mikrojesle v Litomyšli

Rodinné centrum
Litomyšl, z.s.

1 720 625,00
1 914 875,00
1 986 375,00

1 937 500,00
Kč
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