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

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_15_033

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor
realizace programů ESF – veřejná správa
a sociální inovace, Oddělení projektů veřejné
správy I

Název investiční priority

4.1 Investice do institucionální kapacity
a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb
na celostátní, regionální a místní úrovni za
účelem reforem, zlepšování právní úpravy
a řádné správy

Alokace na výzvu v Kč

475 000 000

Rezerva alokace pro výsledky přezkumných
řízení týkajících se hodnocení a výběru
1
projektů v Kč

50 000 000

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

425 000 000

Číslo výzvy

03_15_034

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor
realizace programů ESF – veřejná správa
a sociální inovace, Oddělení projektů veřejné
správy I

Název investiční priority

4.1 Investice do institucionální kapacity
a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb
na celostátní, regionální a místní úrovni za
účelem reforem, zlepšování právní úpravy
a řádné správy

Alokace na výzvu v Kč

24 000 000 Kč

Rezerva alokace pro výsledky přezkumných
řízení týkajících se hodnocení a výběru
2
projektů v Kč

1 000 000 Kč

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

25 000 000 Kč

II.

Přehled uskutečněných jednání*)**:

Počet jednacích dnů

10

Počet členů výběrové komise

7

1

Tato rezerva alokace je určena pro projektové žádosti v zásobníku a dále pro projektové žádosti projednávané
přezkumnou komisí.
2
Tato rezerva alokace je určena pro projektové žádosti v zásobníku a dále pro projektové žádosti projednávané
přezkumnou komisí.

Strana: 1 z 307

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

25. 8. 2016

Čas jednání (od – do)

10:00 – 17:00

Místo jednání

Budova MPSV, Kartouzská 4, Praha 5

Předsedající jednání

Ing. Marie Kvašná

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

29. 8. 2016

Čas jednání (od – do)

9:00 –16:00

Místo jednání

Budova MPSV, Kartouzská 4, Praha 5

Předsedající jednání

Ing. Marie Kvašná

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

30. 8. 2016

Čas jednání (od – do)

9:00 –16:00

Místo jednání

Budova MPSV, Kartouzská 4, Praha 5

Předsedající jednání

Ing. Marie Kvašná

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

31. 8. 2016

Čas jednání (od – do)

9:00 –16:00

Místo jednání

Budova MPSV, Kartouzská 4, Praha 5

Předsedající jednání

Ing. Marie Kvašná

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

1. 9. 2016

Čas jednání (od – do)

9:00 –16:00

Místo jednání

Budova MPSV, Kartouzská 4, Praha 5

Předsedající jednání

Ing. Marie Kvašná

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

2. 9. 2016

Čas jednání (od – do)

9:00 –16:00

2

Místo jednání

Budova MPSV, Kartouzská 4, Praha 5

Předsedající jednání

Ing. Štěpánka Sýkorová

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

5. 9. 2016

Čas jednání (od – do)

9:00 –16:00

Místo jednání

Budova MPSV, Kartouzská 4, Praha 5

Předsedající jednání

Ing. Marie Kvašná / Ing. Štěpánka Sýkorová

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

6. 9. 2016

Čas jednání (od – do)

9:00 –16:00

Místo jednání

Budova MPSV, Kartouzská 4, Praha 5

Předsedající jednání

Ing. Štěpánka Sýkorová

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

21. 9. 2016

Čas jednání (od – do)

9:30 – 12:00

Místo jednání

Budova MPSV, Kartouzská 4, Praha 5

Předsedající jednání

Ing. Marie Kvašná

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

14. 12. 2016

Čas jednání (od – do)

9:30 – 17:30

Místo jednání

Budova MPSV, Kartouzská 4, Praha 5

Předsedající jednání

Ing. Marie Kvašná

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

10. 3. 2017

Čas jednání (od – do)

-

Místo jednání

Hlasování VK per rollam

Předsedající jednání

Ing. Marie Kvašná

Seznam účastníků

-

3

III.
Záznam o školení členů / náhradníků členů výběrové komise*)**
V úvodu 1. jednání výběrové komise (dále jen VK) proběhlo školení přítomných členů
a náhradníků členů výběrové komise zaměřené na jejich práva a povinnosti, nestrannost,
způsob rozhodování o výběru projektů vhodných pro financování, vedení průkazné evidence
o procesu výběru, dále představení dané výzvy a řešení možných problémů.
Datum a místo konání školení – viz výše v části Přehled uskutečněných jednání.
Osoba, která školení provedla: Ing. Marie Kvašná
Individuální školení pro členy a náhradníky členů výběrové komise, kteří nebyli přítomni
v době zahájení 1. jednání výběrové komise, proběhlo:
Datum a místo konání školení: 29. 8. 2016, Kartouzská 4, Praha 5
Osoba, která školení provedla: Ing. Marie Kvašná
Seznam školených osob: Martina Novotná, Martin Kolmistr
Datum a místo konání školení: 1. 9. 2016, Kartouzská 4, Praha 5
Osoba, která školení provedla: Ing. Marie Kvašná
Seznam školených osob: Tomáš Chmela

Výběrová komise se usnesla, že součástí podmínek k realizaci všech projektů budou
následující body:
 Pokud budou v projektové žádosti uvedeny tvorby strategických dokumentů, bude po
žadatelích požadováno specifikovat vztah vytvořené strategie k Integrovanému plánu
rozvoje území (dále jen IPRÚ) nebo Integrovaným územním investicím (dále jen ITI)
nebo Komunitně vedenému místnímu rozvoji (dále jen CLLD), tedy integrovaným
nástrojům. Typ vztahu strategického dokumentu k integrovanému nástroji bude
požadován na základě zainteresovanosti dané obce nebo města.
 U projektových žádostí, které budou obsahovat zavedení metody Místní agendy 21
(dále jen MA 21) výběrová komise upozorňuje na možnost rizika dvojího financování
ve vazbě na projekt s názvem „Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy
za pomoci metody Místní agenda 21“, který realizuje Národní síť Zdravých měst ČR
(dále jen NSZM) v rámci výzvy č. 19, která je určená pro projekty podporující
implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–
2020.
 Výběrová komise upozorňuje žadatele na možnost rizika dvojího financování
ve vazbě na projekt s názvem „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce“, který realizuje Svaz měst a obcí České republiky (dále
jenSMO ČR) v rámci výzvy č. 19, která je určená pro projekty podporující
implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 –
2020.
 V případě kladných výstupů ze Studie proveditelnosti má příjemce povinnost doložit
doklad o zahájení realizace projektu, ke kterému byla studie vypracována. Doklad
o zahájení realizace projektu bude nutné doložit do dvou let od ukončení realizace
projektu s touto aktivitou, (viz podmínky výzvy – příloha č. 2).

4

U každé projektové žádosti v zápise výběrové komise bude výše uvedené zohledněno
upozorněním VK na:





Riziko dvojího financování z projektů v rámci IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou let.

V některých případech budou výše uvedená upozornění pro projektové žádosti nerelevantní.
Seznam zkratek použitých v zápisu VK:
CS – cílová skupina
KA – klíčová aktivita, klíčové aktivity
RT – realizační tým
ŘLZ – řízení lidských zdrojů
RLZ- rozvoj lidských zdrojů
VZ – veřejná zakázka
VŘ – výběrové řízení
ORP – obec s rozšířenou působností
Seznam indikátorů použitých v zápisu VK:
6 00 00 Celkový počet účastníků (dále jen 6 00 00)
6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti (dále jen 6 26 00)
6 80 00Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření (dále jen 6 80 00)
68001Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti řízení kvality (dále
jen 6 80 01)
6 80 02Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti strategického
a projektového řízení (dále jen 6 80 02)
68003 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti procesního
modelování agend (dále jen 6 80 03)
6 80 04 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti moderního řízení
lidských zdrojů (dále jen 6 80 04)
8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč.
evaluačních),(dále jen 8 05 00)
IV.

Závěry z projednávání žádostí ze dne 25. 8. 2016*)**:

Výzva 03_15_034 „Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha“
Informace o žádosti
Pořadové číslo

3

1.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0002944

Žadatel

Hlavní město Praha

Název projektu

Rozvoj nástrojů strategického řízení hl. m. Prahy

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 820 525,00

Body z věcného hodnocení

95

Shrnutí projednání žádosti

3

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

5

Střet zájmů

1

Počet přítomných
členů/náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

1

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
151 250,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 669 275,00
1.
2.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

3.

Doplnit CS - volení zastupitelé (minimálně jako sekundární
cílová skupina).
Podle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce
(kapitola 6) není investičním výdajem pořízení nehmotného
majetku v pořizovací ceně do 60 000 Kč. Pořízení softwaru
pro projektové řízení (položka 1.1.3.2.1.1) za 60 500 Kč za
kus je tedy investičním výdajem. Žadatel může nákup
softwaru přesunout mezi investiční výdaje, nebo snížit cenu
kusu o 500 Kč (za 10 kusů pak o 5 000 Kč) a ponechat ho
tak v neinvestičních výdajích.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.




Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Magistrát Hlavního města Prahy má právní oddělení s
Právní podpora (KA 15 zaměstnanci. V žádosti nebyla zdůvodněna potřeba
1)
externí právní podpory. Tento výdaj je tedy neefektivní
a nehospodárný.

Položka rozpočtu

1.1.4.5

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč
121 000,00
121 000,00
30 250,00
151 250,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

2.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0002945

Žadatel

Hlavní město Praha

6

Název projektu

Implementace modelu CAF a podpůrných aktivit pro moderní a
efektivní řízení Magistrátu Hlavního města Prahy

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 461 675,00

Body z věcného hodnocení

95

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

1

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 461 675,00
1.

2.

U položek rozpočtu 1.1.1.2.1-9 opravit údaje ve sloupcích
cena jednotky a počet jednotek (došlo k záměně ceny
jednotky a počtu jednotek).
Navýšit hodnotu indikátoru 6 80 01 z 0 na 1, protože bude
zavedeno opatření v oblasti kvality.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0002792

Žadatel

Městská část Praha 5

Název projektu

Zavedení modelu řízení kvality CAF na Úřadě městské části
Praha 5

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 100 946,25

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

7

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 podpory a krácením v celkové výši
3 781,25 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 097 165,00
1.

Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.


Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí



Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu
1.1.3.2.2.4

Kč

Digitální fotoaparát Výdaj není zdůvodněn. Není provázán s žádnou KA.

3 025,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

3 025,00
756,25
3 781,25

Informace o žádosti
Pořadové číslo

4.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0002801

Žadatel

Městská část Praha 17

Název projektu

Strategické plánování rozvoje Městské části Praha 17

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 324 718,75

Body z věcného hodnocení

88,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

8

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
269 326,63 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 055 392,12
1.

2.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
3.

4.

Vysvětlit způsob výpočtu hodnot indikátorů 60000a 62600.
Není zřejmé, zda žadatel počítá s limitem bagatelní
podpory. U koordinátora pro tvorbu strategického plánu
není vůbec zřejmé, kdy bude členem realizačního týmu a
kdy bude podpořenou osobou z cílové skupiny. Do
indikátoru může být započítána pouze doba, po kterou je
osobě z cílové skupiny poskytnuta podpora. Do těchto
indikátorů není možné zařadit osoby, které se budou podílet
na tvorbě strategického plánu formou účastí v pracovních
skupinách. Do indikátorů mohou být započítány pouze
osoby, které mají přímý prospěch z intervencí ESF. Musí jít
vždy o zlepšení postavení či znalostí cílové skupiny. Z
definice indikátoru 60000, uvedené v Obecných pravidlech,
vyplývá, že do tohoto indikátoru mohou být započítáni
účastníci vzdělávacích aktivit, stáží, nebo osoby, které
absolvovaly odbornou konzultaci, poradenství, výcvik,
školení nebo odbornou praxi. Účast na projednávání
strategického plánu sem nespadá.
Doplnit do popisu klíčových aktivit podrobnější informace ke
vzdělávání koordinátora pro tvorbu strategického plánu. Je
nutné uvést časovou dotaci plánovaného školení, jeho
náplň, význam pro projekt a způsob jeho ukončení.
V souvislosti s přípravou strategického plánu vzniknou
samostatné analytické dokumenty, které by měly být
zařazeny do indikátoru 80500. Jako příklad lze uvést Akční
plán nebo Manuál strategického řízení rozvoje MČ Praha
17. Pokud půjde o samostatné dokumenty a nebudou tedy
pouhou přílohou strategického plánu, musí být zahrnuty v
indikátoru 80500.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.




Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu
1.1.1.1.1

Kč

Koordinátor pro tvorbu V popisu pracovní náplně jsou aktivity, které patří do
strategického plánu
nepřímých nákladů. Kráceno na úvazek 0,6.

172 324,80

Kancelářský balík

Žadatel neuvedl, zda se jedná o pořízení zařízení a
vybavení pro cílovou skupinu. Dle metodiky OPZ je
způsobilým výdajem pouze část výdajů na zařízení a
vybavení odpovídající součtu úvazků členů realizačního
týmu. Kráceno z 6 292 Kč na 4 719 Kč.

1 573,00

1.1.3.2.2.01

Notebook

Žadatel neuvedl, zda se jedná o pořízení zařízení a
vybavení pro cílovou skupinu. Dle metodiky OPZ je
způsobilým výdajem pouze část výdajů na zařízení a
vybavení odpovídající součtu úvazků členů realizačního
týmu. Kráceno z 13 310 Kč na 9 982,5 Kč.

3 327,50

1.1.3.2.2.02

Skener

Skener je obsažen v multifunkci. V žádosti není nákup
tohoto zařízení odůvodněn. Kráceno v plném rozsahu.

2 178,00

1.1.3.2.2.03

Žadatel neuvedl, zda se jedná o pořízení zařízení a
vybavení pro cílovou skupinu. Dle metodiky OPZ je
Multifunkce - intenzivní
způsobilým výdajem pouze část výdajů na zařízení a
využití
vybavení odpovídající součtu úvazků členů realizačního
týmu.

1.1.3.2.1.01

1.1.3.2.2.06
1.1.3.2.2.07
1.1.3.2.2.08
1.1.3.2.2.09
1.1.3.2.2.10

Stůl kancelářský
Židle kancelářská
Šatní skříň
Skříň policová vysoká
otevřená
Skříň policová vysoká
s dveřmi

13 915,00

Výdaj není zdůvodněn. Není provázán s žádnou KA.
Výdaj není zdůvodněn. Není provázán s žádnou KA.
Výdaj není zdůvodněn. Není provázán s žádnou KA.

6 655,00
2 420,00
4 598,00

Výdaj není zdůvodněn. Není provázán s žádnou KA.

3 388,00

Výdaj není zdůvodněn. Není provázán s žádnou KA.

5 082,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

215 461,30
53 865,33
269 326,63

Informace o žádosti
Pořadové číslo

5.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0002769

Žadatel

Městská část Praha 22

Název projektu

Strategie komunikace Úřadu městské části Praha 22

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 168 971,25

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory a krácením v celkové výši
1 146 801,00Kč.
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 022 170,25
1.

2.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

3.

Nastavit hodnotu indikátoru 68002 na hodnotu 1. V rámci
projektu bude vytvořen Manuál pro interní a externí
komunikaci Úřadu MČ Praha 22 a bude tak zavedeno
opatření v oblasti strategického řízení.
Odstranit KA2 „Vzdělávací program - Strategie interní
komunikace ÚMČ“. Výzva podporuje pouze komunikaci
směrem k veřejnosti. Vzdělávání v oblasti soft skills je
podporováno, pouze pokud je součástí oblastí vzdělávání
uvedených v bodě A. specifického cíle 4.1.2 přílohy č. 2
výzvy.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.




Položka rozpočtu
1.1.1.1.1.

Odborný garant
vzdělávání

Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Pracovní náplň neodpovídá celému pracovnímu úvazku
a část pracovní náplně tvoří činnosti spadající do
nepřímých nákladů. Kráceno na úvazek 0,6.

Kč
523 200,00

Lektor 1

Vzdělávání je zaměřeno na měkké dovednosti bez
navázání na komunikaci s veřejností – tento druh
vzdělávání není výzvou podporován; krácení v plné
výši.

193 200,00

1.1.1.3.2.

Lektor 2

Vzdělávání je zaměřeno na měkké dovednosti bez
navázání na komunikaci s veřejností – tento druh
vzdělávání není výzvou podporován; krácení v plné
výši.

193 200,00

1.1.3.2.1.1.

Kancelářský balík

Kráceno na základě snížení úvazku Odborného garanta
vzdělávání.

1.1.3.2.2.1.

Notebook

1.1.1.3.1.

Kráceno na základě snížení úvazku Odborného garanta
vzdělávání.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

2 516,80
5 324,00
917 440,80
229 360,20
1 146 801,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

6.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0002888

Žadatel

Městská část Praha 13
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Název projektu

Rozvoj řízení kvality včetně strategického řízení na Praze 13

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 268 062,50

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory a krácením v celkové výši
174 179,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 832 438,50
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1.

2.

3.

4.

5.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
6.

Upřesnit zapojení CS volení zástupci ÚSC do projektu.
Popis je velmi stručný a heslovitý, míra zapojení této CS
není zřejmá.
Změnit hodnotu indikátoru 68003 na hodnotu 0. Procesní
modelování je součástí zavádění metody kvality, tudíž se
váže k indikátoru 68001.
Upřesnit kalkulaci indikátorů 60000 a 62600. V plánu
vzdělávacích aktivit není jasně uvedeno, zda žadatel počítá
s vyučovací hodinou 45 minut nebo 60 minut. Pro potřeby
výpočtu indikátorů je nutno počítat s údajem 1 hodina = 60
minut. Vyjasnění této záležitosti je nutné pro stanovení
bagatelní podpory.
Pokud budou v rámci přípravy Strategického plánu
zpracovány a zveřejněny další analytické dokumenty, musí
být zahrnuty v indikátoru 80500. Minimálně Akční plán,
pokud je samostatným dokumentem, by měl být v indikátoru
zahrnut.
Pokud žadatel plánuje VZ na dodavatele vzdělávacích
kurzů, doplnit tuto informaci do záložky veřejné zakázky.
Pokud VZ neplánuje, bude muset během realizace doložit
průzkum trhu, ze kterého bude kalkulace cen vzdělávacích
kurzů zřejmá.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.Vzhledem ke
snížení podílu nákupu služeb na celkových způsobilých
přímých nákladech dochází ke změně % nepřímých
nákladů (z 25 % na 15 %), tato změna je již zohledněna
na řádku „Maximální celkové způsobilé výdaje projektu
v Kč“.

Upozornění VK:
 Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
 Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.1.2.1

Specialista
procesního
modelování

Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce
pracovní pozice nadhodnocený, zejména s ohledem na
skutečnost, že odborné aktivity projektu budou
zajišťovat další členové RT ( 2 externí experti modelu
EFQM, externí supervizor EFQM ). Úvazek krácen na
0,3 (měsíčně částka snížena o 10 720 Kč).

1.1.3.2.2.4

Multifunkční
zařízení pro
intenzivní využití

Pro potřeby projektu stačí zařízení pro normální využití.
Žadatel nezdůvodnil potřebu nákupu multifunkčního
zařízení pro intenzivní využití.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč

139 360,00

12 100,00
151 460,00
22 719,00
174 179,00
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Informace o žádosti

Pořadové číslo

7.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0002807

Žadatel

Městská část Praha 12

Název projektu

Rozvoj a profesionalizace personálního potencionálu na městské
části Praha 12

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 283 960,00

Body z věcného hodnocení

79,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory a krácením v celkové výši
225 750,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 058 210,00
1.

2.

3.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Změnit hodnotu indikátoru 68000 z hodnoty 0 na 1. Protože
byly zvoleny indikátory z podskupiny, musí být uvedena
také hodnota u indikátoru 68000.
Vysvětlit, proč žadatel nezapočítal dokument Strategie
řízení lidských zdrojů do indikátoru80500. Pokud nebude
adekvátní vysvětlení, je požadováno navýšit hodnotu tohoto
indikátoru na 1.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.




Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

14

Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.4.2

Realizace KA 03 Vzdělávání

Kč

Realizace KA 03 - je nadhodnocená. Workshopy pro
vedoucí zaměstnance úřadu (B) a pro vedení městské
části Praha 12 (C), jsou z hlediska nákladů neefektivní,
nehospodárné. Lze je realizovat i v Praze, mimo
pravidelné pracoviště, a není nutné dojíždět 100 km od
Prahy. U externího dodavatele součástí dodávky je v
ceně i technika, kterou dodavatel používá při
workshopech. Financováni budou pouze lektoři školení
(B, C). Kráceno cestovné, ubytování, občerstvení a
pronájem techniky.

215 000,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

215 000,00
10 750,00
225 750,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

8.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0003012

Žadatel

Městská část Praha 14

Název projektu

Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu městské části
Praha 14

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 684 775,00

Body z věcného hodnocení

78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory a krácením v celkové výši
535 000,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 149 775,00
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1.

2.

3.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

4.

5.

Doplnit CS veřejnost a popsat její zapojení do projektu. Z
projektu je zřejmé, že s touto CS žadatel počítá, nicméně
její vymezení chybí v popisu cílových skupin.
Opravit hodnotu indikátoru 62600. Na tento indikátor, stejně
jako na indikátor 60000, se vztahují pravidla bagatelní
podpory. Do indikátoru nelze tedy započítat všechny
účastníky, kteří získali certifikát, ale pouze ty, kteří zároveň
překonali hranici bagatelní podpory (tj. minimálně 40 hodin).
Hodnota indikátoru 6 26 00 nemůže být vyšší než hodnota
indikátoru 60000.
Vysvětlit nesoulad mezi časovou dotací pro lektory
uvedenou v rozpočtu a v popisu realizačního týmu. V
popisu realizačního týmu žadatel uvádí u lektorů 8 hodin
výuky + 2 hodiny na přípravu. V rozpočtu v identifikaci
položky uvádí 6 hodin, přitom počítá v kalkulaci s údaji
uvedenými v popisu realizačního týmu.
Vysvětlit způsob stanovení hodnoty indikátoru 80500.
Upřesnit, co žadatel myslí označením „soubor
dokumentace“, o jaké dokumenty se konkrétně jedná?
Protože rozvíjí MA 21 a ISO, měly by být do indikátoru
zahrnuty minimálně 2 dokumenty. Do indikátoru je možné
zahrnout také dílčí analytické dokumenty.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci IPRÚ/ITI
/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
 Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.




Navrhované krácení ŘO
důvod
Náplň pracovní činnosti této pozice je popsána
nejasně, proto je velmi obtížné standartní zařazení
podle tabulky obvyklých mezd a platů OPZ. Dle žádosti
Koordinátor programu 1
na většině aktivit spolupracuje s koordinátorem MA 21,
(KA1)
tudíž je navrženo krácení, které více reflektuje aktivity
této pozice. Z těchto důvodů není hodinová sazba 350
Kč adekvátní. Kráceno na 300 Kč/hod.

Položka rozpočtu

1.1.1.3.02

1.1.1.3.03

Kouč pro lektory (KA3)

Tato pozice je vzhledem k obsahu, který budou lektoři
školit, nepotřebná. Kráceno v plném rozsahu. Z popisu
KA navíc není vůbec patrný způsob zapojení pozice do
projektu.

1.1.1.3.04

Člen pracovní skupiny
MA 21 1 (KA1)

Výše odměny není opodstatněná, protože na aktivitě se
bude také podílet externí dodavatel. Krácení ze
400 Kč/hod. na 200 Kč/hod. Kráceno z důvodu
neefektivity a nehospodárnosti.

Kč

15 000,00

120 000,00

20 000,00
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Navrhované krácení ŘO
důvod
Ponechat 8 hodin + 2 hodiny na přípravu v souladu s
Lektor Zákon o zadávání
popisem RT. Z tohoto důvodu je nutné opravit popis
veřejných zakázek - pro
položky rozpočtu. Krácena doba školení ze 3 dnů na 2
pokročilé v praxi (1
dny. Pro ilustraci, jiné školení na novelizaci ZVZ trvá
skup., 8 osob,
jen 1 den. Krácení z 30hodin na 20 hodin. Kráceno z
3dny/6hodin) (KA3)
důvodu neefektivity a nehospodárnosti.
Lektor - Kybernetická
Školení kráceno na 2 dny. Z tohoto důvodu je nutné
bezpečnost pro
opravit popis položky rozpočtu. Je ponecháno 8 hodin
vedoucí zaměstnance (3
+ 2 hodiny na přípravu. Krácení ze 120 hodin na 60
skupiny, 12
hodin, tj. ze 48 000 Kč na 24 000 Kč. Kráceno z
osob, 4 dny/6 hod.) (KA
důvodu neefektivity a nehospodárnosti.
3)
Náplň pracovní činnosti této pozice je popsána
nejasně, proto je velmi obtížné standartní zařazení
podle tabulky obvyklých mezd a platů OPZ. Dle žádosti
Koordinátor programu 2
na většině aktivit spolupracuje s koordinátorem MA 21,
(KA 1)
tudíž je navrženo krácení, které více reflektuje aktivity
této pozice. Z těchto důvodů není hodinová sazba 350
Kč adekvátní. Kráceno na 300 Kč/hod.

Položka rozpočtu

1.1.1.3.06

1.1.1.3.22

1.1.1.3.27

Kč

4 000,00

24 000,00

15 000,00

1.1.1.3.28

Člen pracovní skupiny
MA 21 2 (KA 1)

Výše odměny není opodstatněná, protože na aktivitě se
bude také podílet externí dodavatel. Krácení ze 400
Kč/ hod. na 200 Kč/hod.

20 000,00

1.1.1.3.29

Člen pracovní skupiny
MA 21 3 (KA 1)

Výše odměny není opodstatněná, protože na aktivitě se
bude také podílet externí dodavatel. Krácení ze 400
Kč/ hod. na 200 Kč/hod. Kráceno z důvodu neefektivity
a nehospodárnosti.

20 000,00

1.1.1.3.30

Člen pracovní skupiny
MA 21 4 (KA 1)

Výše odměny není opodstatněná, protože na aktivitě se
bude také podílet externí dodavatel. Krácení ze
400 Kč/ hod. na 200 Kč/hod. Kráceno z důvodu
neefektivity a nehospodárnosti.

20 000,00

1.1.1.3.31

Člen pracovní skupiny
MA 21 5 (KA 1)

Výše odměny není opodstatněná, protože na aktivitě se
bude také podílet externí dodavatel. Krácení ze 400
Kč/hod. na 200 Kč/hod. Kráceno z důvodu neefektivity
a nehospodárnosti.

20 000,00

1.1.4.3

Školení zaměstnanců v
oblasti QMS a
řízení rizik 4 pracovní
dny (4x8 hodin)
(KA 2)

Školení kráceno na 2 dny. Kráceno z 300 000 Kč na
150 000 Kč. Kráceno z důvodu neefektivity a
nehospodárnosti.

150 000,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

428 000,00
107 000,00
535 000,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

9.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0002962

Žadatel

Městská část Praha 6

Název projektu

Zefektivnění systému vzdělávání zaměstnanců Městské části
Praha 6

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 761 193,75

Body z věcného hodnocení

70

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

17

Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

7
Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
252 235,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 508 958,75
1.

2.

3.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

4.

5.

Vysvětlit způsob výpočtu hodnot indikátorů 60000 a 62600.
V žádosti žadatel uvádí, že cílovou skupinou budou všichni
zaměstnanci, což je 318 osob. V rámci popisu KA 05 je
výstupem klíčové aktivity dle přílohy žádosti 327
proškolených účastníků vzdělávacích programů. V popisu
této KA v rámci žádosti se však hovoří o 87 účastnících.
327 účastníků je také uvedeno v popisu KA 2.
Popsat hodnotu uvedenou u indikátoru 68004, uvést, jaké
opatření v oblasti ŘLZ bude zavedeno. Do popisu hodnoty
indikátoru jsou zkopírovány fragmenty z definice indikátoru,
což není dostačující.
Pokud žadatel plánuje vyhlásit VZ na nákup zpracovatele
„Koncepce komplexního cíleného vzdělávání v podmínkách
MČ Praha 6“, musí tuto skutečnost uvést do žádosti a
vyplnit záložku veřejné zakázky. Pokud VZ neplánuje,
pamatovat, že se Zprávou o realizaci projektu bude muset
předložit průzkum trhu.
V položce rozpočtu 1.1.3.1.1 je uvedena částka 250 000 Kč
pro pořízení, provoz a údržbu vzdělávacího portálu. Provoz
a údržba patří do nepřímých nákladů, je tedy nutné tuto
položku adekvátně pokrátit. Žadatel také doloží finanční
kalkulaci této položky min. v rozdělení na pořízení
vzdělávacího portálu, provoz a údržbu.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.




Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

18

Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.1.3.1

Lektoři

Kč

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
ze 450 Kč/hod. na 345 Kč/hod.

201 788,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

201 788,00
50 447,00
252 235,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

10.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0002824

Žadatel

Městská část Praha 15

Název projektu

Vzdělávání a profesionalizace veřejné správy v rámci Úřadu
městské části Praha 15

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 732 500,00

Body z věcného hodnocení

68,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 732 500,00

19

1.

2.

3.

4.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

5.

6.

7.
8.

Odstranit všechny zmínky o aktualizaci Strategické
koncepce vzdělávání zaměstnanců ÚMČ Praha 15.
Vytvoření tohoto dokumentu není popsáno v KA, nejsou na
něj vymezeny náklady a z popisu RT není vůbec jasné, kdo
má tuto dílčí aktivitu na starost. Navíc aktualizace
stávajících strategických dokumentů není výzvou
podporována.
Doplnit popis CS. Jejich popis je velmi rámcový, chybí
počet účastníků, kteří se zapojí do aktivit projektu. Chybí
také přehled potřeb cílových skupin. U CS veřejnost
upřesnit, jak se pro ni zkvalitnění služeb projeví v praxi.
Bude toto zkvalitnění nějakým způsobem zjišťováno
(dotazníkové šetření)?
Uvést podrobnosti k jednotlivým školením. V popisu
klíčových aktivit naprosto chybí časová dotace, počty
účastníků a způsob ukončení kurzů. Dále je nutné uvést
počty účastníků podle jejich pracovního zařazení. Tyto
údaje jsou důležité pro stanovení hodnoty indikátorů (viz
další bod).
Vysvětlit způsob stanovení hodnot u indikátorů 60000 a
62600. Z žádosti a jejích příloh není vůbec patrné, zda
žadatel počítá při stanovení hodnot s bagatelní podporou. U
indikátoru 62600 nejsou uvedeny podmínky pro získání
certifikátu či osvědčení, zde je nutné formální ověření
znalostí.
Opravit hodnoty indikátorů 68000, 68001 a 68002 z 1 na 0.
Z projektové žádosti je zřejmé, že nebude zavedeno žádné
konkrétní opatření (metodika, předpis), které bude
implementováno do chodu celé organizace. Navíc žadatel
nezavádí žádnou metodu kvality ani nebude realizovat
aktivity spadající do strategického řízení.
Opravit hodnotu indikátoru 80500 z 1 na 0. S vytvořením
aktualizované verze Strategické koncepce vzdělávání
zaměstnanců ÚMČ Praha 15 žádost nepočítá, navíc výzva
nepodporuje vytváření aktualizovaných dokumentů (viz bod
1).
Popsat lépe všechna rizika projektu, jsou uvedena jen ta
nejzákladnější.
Pokud žadatel plánuje vyhlásit výběrové řízení na
dodavatele služeb, je nutné vyplnit záložku veřejné
zakázky.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.




Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

11.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0002803

Žadatel

Městská část Praha-Zbraslav

Název projektu

Zvýšení kvality řízení a lidských zdrojů v rámci úřadu MČ Praha
Zbraslav

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 658 002,50

Body z věcného hodnocení

65

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 658 002,50

21

1.

2.

3.

4.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

5.

K CS doplnit jejich podrobný popis. Uvedené informace jsou
heslovité a zcela nedostatečné. Chybí kvantifikace cílových
skupin, informace o zapojení do projektu nebo jejich
motivace.
V popisu klíčových aktivit doplnit časové rozmezí jejich
realizace. V žádosti je naznačeno, že KA 3 vychází z KA 2,
není ale nikde uvedeno, jak dlouho budou tyto aktivity
probíhat a zda KA 3 začne po skončení KA 2, nebo v jejím
průběhu.
Doplnit podrobnější informace k jednotlivým kurzům v rámci
KA 3. Chybí zejména informace o hodinové dotaci kurzů a
účastnících (chybí informace o pracovním zařazení
účastníků). Tyto informace jsou důležité pro stanovení
hodnot indikátorů 60000 a 62600.
Vysvětlit způsob stanovení hodnoty indikátorů 60000 a
62600. Protože není kvantifikována cílová skupina a
uvedená časová dotace u jednotlivých KA, stanovené
hodnoty nejsou ověřitelné. Není vůbec zřejmé, zda žadatel
při stanovení hodnot pracuje s limitem bagatelní podpory.
Navýšit hodnotu indikátoru 62600 a to minimálně na
hodnotu 80 % z indikátoru 60000.

Upozornění VK:

Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.


Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

12.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0002796

Žadatel

Městská část Praha 18

Název projektu

Zvyšování kvality fungování úřadu a další profesní rozvoj
zaměstnanců

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 528 211,00

Body z věcného hodnocení

64,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory.

22

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 528 211,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1. Opravit hodnoty indikátorů 60000 a 62600. Hodnota
indikátoru 62600 nemůže být větší než u indikátoru 60000.
Zřejmě došlo k záměně hodnot.
2. Nastavit hodnotu indikátoru 68001 na hodnotu 1. V projektu
je několik aktivit zaměřených na metody kvality, které určitě
povedou k zavedení opatření v této oblasti. Proto by tento
indikátor neměl mít hodnotu 0.
3. Navýšit hodnotu indikátoru 80500. Není vysvětleno, proč
byly vybrány pouze 2 dokumenty z KA 3 jakožto 2 výstupy.
U KA 1 je vhodné započítat minimálně Akční plán
zlepšování v oblasti CSR a UR, stejně i u KA2, u KA 3 ISO
audit souladu. Žadatel deklaruje v žádosti zveřejnění všech
výstupů.
4. U KA 5 zaměřené na vzdělávání zaměstnanců a dalších
dílčích aktivit, kde se počítá se školením, není uveden
způsob výběru zaměstnanců. Doplnit tuto informaci do
projektu.
5. U KA 4 (Rozvoj metody kvality Benchmarking) je
nepřesnost v údaji týkajícím se školení. Je uvedeno, že
bude realizováno 6 dní školení, následně je však uvedeno
jedno jednodenní a dvě dvoudenní školení. Tuto
nesrovnalost je nezbytné opravit.
6. U jednotlivých školení, zejména u těch spojených s
metodami kvality, doplnit časovou dotaci v hodinách. Není
jasné, zda žadatel počítá s 8 hodinami na den nebo s jiným
údajem.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.




Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Výzva 03_15_033 „Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a
asociace ÚSC)“
Informace o žádosti
Pořadové číslo

4

1.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002958

Žadatel

Město Orlová
Orlová a Petřvald – řídíme strategicky a společně

Název projektu
Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 190 565,75

Body z věcného hodnocení

96,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet
přítomnýchčlenů/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 podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 190 565,75
1.
2.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

4

Doplnit KA 1 – navázat pořízení interaktivní úřední desky s
informačním kioskem na cíle projektu.
V dílčích cílech 2 a 3 uvést pouze osoby s bagatelní
podporou.

Upozornění VK:

Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.

Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

2.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002793

Žadatel

Město Valašské Klobouky

Název projektu

Krůček po krůčku k efektivnímu řízení

Celkové způsobilé výdaje(Kč)

3 482 502,50

Body z věcného hodnocení

96,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

2

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování
3 482 502,50
Bez podmínek.
Upozornění VK:


Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002875

Žadatel

Město Slavkov u Brna

Název projektu

Otevřené a transparentní město

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 392 045,00

Body z věcného hodnocení

96,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

25

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 podpory a krácením v celkové výši
9 000,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 383 045,00
1.

2.
3.
4.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Doložit navržený systém ŘLZ včetně kompetenčního
modelu, zpracované metodiky a interní směrnice, o kterých
žadatel v žádosti uvádí, že má již zpracované.
Doplnit CS veřejnost, která je popsána v přiložené analýze.
Upravit název KA 3 na Rozvoj lidských zdrojů a posílení
profesionální úrovně pracovníků VS.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:

Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.

Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.6.2.1

Stravné cílové
skupiny

Kč

Stravné je výdajem, který má být dle metodiky OPZ
hrazen z nepřímých nákladů; kráceno z přímých nákladů
v plné výši.

7 200,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

7 200,00
1 800,00
9 000,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

4.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002960

Žadatel

Město Benešov nad Ploučnicí

Název projektu

Strategické plánování na Městském úřadě Benešov nad Ploučnicí

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 425 226,25

Body z věcného hodnocení

96,25

Shrnutí projednání žádosti

26

Střet zájmů

-

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 uvedeným podmínkami podpory a krácením v celkové výši
27 928,31Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 397 297,94
1.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Položka rozpočtu

Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
 Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
 Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Kč

1.1.3.2.2.02

Skener

V rámci požadavku na multifunkční zařízení je skener
jeho součástí, krácení 100%.

2 178,00

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

Krácení dle doporučených jednotkových cen
používaných v rámci OP Z a s ohledem na počet
úvazků členů projektového týmu na 1 ks.

2 076,36

1.1.3.2.2.01

Notebook

Krácení dle doporučených jednotkových cen
používaných v rámci OP Z a s ohledem na počet
úvazků členů projektového týmu na 1 ks.

4 392,30

1.1.3.2.2.03

Multifunkce intenzivní využití

Krácení dle doporučených jednotkových cen
používaných v rámci OP Z a s ohledem na počet
úvazků členů projektového týmu na 1 ks.

6 388,80
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.3.2.2.06

Stůl kancelářský

Krácení dle doporučených jednotkových cen
používaných v rámci OP Z a s ohledem na počet
úvazků členů projektového týmu na 1 ks.

2 196,15

1.1.3.2.2.07

Židle kancelářská

Krácení dle doporučených jednotkových cen
používaných v rámci OP Z a s ohledem na počet
úvazků členů projektového týmu na 1 ks.

798,60

1.1.3.2.2.08

Skříň policová
vysoká otevřená

Krácení dle doporučených jednotkových cen
používaných v rámci OP Z a s ohledem na počet
úvazků členů projektového týmu na 1 ks.

1 118,04

1.1.3.2.2.09

Skříň policová
vysoká s dveřmi

Krácení dle doporučených jednotkových cen
používaných v rámci OP Z a s ohledem na počet
úvazků členů projektového týmu na 1 ks.

1 677,06

1.1.3.2.2.10

Šatní skříň

Krácení dle doporučených jednotkových cen
používaných v rámci OP Z a s ohledem na počet
úvazků členů projektového týmu na 1 ks.

1 517,34

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

22 342,65
5 585,66
27 928,31

Informace o žádosti
Pořadové číslo

5.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002908

Žadatel

Statutární město Brno

Název projektu

Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 915 175,00

Body z věcného hodnocení

95,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 915 175,00

28

1.

2.

3.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Snížit hodnotu indikátoru 68000 z 1 na 0 (žadatel nezavádí
systémové opatření, ale jedná se o realizaci dílčích
vzdělávacích aktivit s cílem jednorázové účasti CS na
jednotlivých školeních).
Správně v rozpočtu zařadit pol. Interní lektor I. a II. z PS do
DPČ (v příloze žádosti je uveden popis „vč. odvodů“),
v případě, že budou interní lektoři zařazeni pod DPP, VK
požaduje zkrácení na max. horní hranici mezd obvyklých,
tedy 206 Kč/hod.
Adekvátně snížit počet VZ na dodavatelské zajištění
vzdělávacích aktivit (zohlednit riziko dělení zakázek).

Upozornění VK:

Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.

Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Informace o žádosti
Pořadové číslo

6.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002948

Žadatel

Město Terezín

Název projektu

Efektivní úřad Terezín

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 987 590,00

Body z věcného hodnocení

95,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 987 590,00

29

1.
2.

3.

4.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Upravit rozpočet - položku 1.1.1.2.5 – 2.D. Evaluátor, kdy
došlo k záměně ceny jednotky a počtu jednotek.
Snížit indikátor 80500 z 23 na 21 (nelze do tohoto
indikátoru započítat 2 zavedené systémy - nejedná se o
dokumenty).
Upravit hodnotu indikátoru 68003 z 1na0. Opatření v oblasti
procesního modelování agend není pro tento projekt
relevantní.
Upravit formulaci v žádosti v části „Popis projektu- Jaká
změna je v důsledku projektu očekávána“ a to dle přílohy
žádosti Podrobný popis projektu.

Upozornění VK:

Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.

Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Informace o žádosti
Pořadové číslo

7.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002777

Žadatel

Město Břeclav

Název projektu

Kontrolní systém města Břeclavi

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 560 182,00

Body z věcného hodnocení

95

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

1

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK svým hlasováním stanovila, že projekt by bylo možné podpořit pouze za podmínky snížení
rozpočtu o celkem 2 705 965,00 Kč. Protože ovšem rozpočet projektu po snížení o tuto částku
nesplňuje podmínku 3. 6 výzvy „Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu nesmí být
nižší než 1 000 000 Kč.“ bylo schválení podmínek realizace v tomto znění rozhodnutím o
nedoporučení projektu k podpoře.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt nedoporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

854 217,00

30

1.

2.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Projekt není doporučen k financování na základě krácení
rozpočtu v celkové výši 2 705 965,00 Kč (viz tabulka
krácení). Rozpočet po krácení nesplňuje podmínku 3. 6
výzvy „Minimální výše celkových způsobilých výdajů
projektu nesmí být nižší než 1 000 000 Kč.
VK konstatovala, že v rámci projektu jsou realizovány KA
projektu: Tvorba řídících dokumentů a zavedení do praxe,
Zavedení nového komunikačního portálu, Nastavení
vnitřního řídícího a kontrolního systému, Podpora
pravidelného monitorování, výkonu a auditování, které jsou
zaměřeny na aktivity procesního řízení, či aktivity s tím úzce
související - zavádění komunikačního Portálu (nástroj
procesního řízení) a vzdělávání – respektive jsou zaměřeny
na finanční kontrolu a finanční plánování, ostatně sám
název projektu tomu napovídá. Jedná se tedy o řízení
rutinních procesů, jejichž řízení je povinností obce vůči
podřízeným organizacím. Nejedná se o strategické řízení
ani o nástroj strategického řízení obce, což je v rámci
předmětné výzvy podporovatelné (tvorba strategických
dokumentů (včetně rozvojových dokumentů organizace),
rozvoj stávajících a zavádění nových nástrojů strategického
řízení obce), proto VK požaduje upravit rozpočet projektu,
viz tabulka krácení.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

Garant projektu

KA 1, 3, 4 obsahují procesní řízení, které není v rámci
výzvy samostaně podporováno. Kráceno z důvodu
nehospodárnosti a neefektivnosti vynaložení finančních
prostředků, z důvodu, že se jedná o řízení rutinních
procesů, jejichž řízení je povinností obce vůči
podřízeným organizacím. Kráceny finanční prostředky,
které odpovídají těmto KA.

523 211,06

Metodik

KA 1, 3, 4 obsahují procesní řízení, které není v rámci
výzvy samostaně podporováno. Kráceno z důvodu
nehospodárnosti a neefektivnosti vynaložení finančních
prostředků, z důvodu, že se jedná o řízení rutinních
procesů, jejichž řízení je povinností obce vůči
podřízeným organizacím. Kráceny finanční prostředky,
které odpovídají těmto KA.

511 620,94

Implementace
metodik fin. řízení
do praxe včetně
školení

KA 1, 3, 4 obsahují procesní řízení, které není v rámci
výzvy samostaně podporováno. Kráceno z důvodu
nehospodárnosti a neefektivnosti vynaložení finančních
prostředků, z důvodu, že se jedná o řízení rutinních
procesů, jejichž řízení je povinností obce vůči
podřízeným organizacím. Kráceny finanční prostředky,
které odpovídají těmto KA.

201 100,00

Implementace
podpory VŘKS a
servis

KA 1, 3, 4 obsahují procesní řízení, které není v rámci
výzvy samostaně podporováno. Kráceno z důvodu
nehospodárnosti a neefektivnosti vynaložení finančních
prostředků, z důvodu, že se jedná o řízení rutinních
procesů, jejichž řízení je povinností obce vůči
podřízeným organizacím. Kráceny finanční prostředky,
které odpovídají těmto KA.

645 000,00

Implementace
podpory na
monitoring

KA 1, 3, 4 obsahují procesní řízení, které není v rámci
výzvy samostaně podporováno. Kráceno z důvodu
nehospodárnosti a neefektivnosti vynaložení finančních
prostředků, z důvodu, že se jedná o řízení rutinních
procesů, jejichž řízení je povinností obce vůči
podřízeným organizacím. Kráceny finanční prostředky,
které odpovídají těmto KA.

170 000,00

1.1.6.1

Mzdové příspěvky

KA 1, 3, 4 obsahují procesní řízení, které není v rámci
výzvy samostaně podporováno. Kráceno z důvodu
nehospodárnosti a neefektivnosti vynaložení finančních
prostředků, z důvodu, že se jedná o řízení rutinních
procesů, jejichž řízení je povinností obce vůči
podřízeným organizacím. Kráceny finanční prostředky,
které odpovídají těmto KA.

103 840,00

1.1.4.2

Implementace
komunikačního
portálu, školení a
servis

1.1.4.2: implementace komunikačního portálu, školení
a servis: náklady na provoz portálu jsou
stanoveny na 10 000 Kč/měs., celkem půjde o 21
měsíců, tj. 210 000 Kč, žadatel však udělal početní
chybu a uvádí 220 000 Kč (+ 55 000 Kč za metodickou
podporu).

10 000,00

1.1.1.1.1

1.1.1.1.2

1.1.4.1

1.1.4.3

1.1.4.4

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

2 164 772,00
541 193,00
2 705 965,00
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

8.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002963

Žadatel

Město Hulín

Název projektu

Posílení strategického řízení a efektivnosti veřejné správy

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 554 522,50

Body z věcného hodnocení

95

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory a krácením v celkové výši
6 000,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 548 522,50
1.

2.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvést do souladu nesrovnalosti při stanovení cílové
hodnoty indikátoru 60000, v žádosti u indikátoru uvedeno 6
osob, dle popisu hodnoty v žádosti a příloze je uvedeno 9
osob.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:

Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.

Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.6.2.1

Stravné CS

Kč

Stravné je výdajem, který má být dle metodiky OPZ
hrazen z nepřímých nákladů; kráceno z přímých nákladů
v plné výši.

4 800,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

4 800,00
1 200,00
6 000,00
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

9.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924

Žadatel

Město Dobříš

Název projektu

Efektivní správa Zdravého města Dobříše

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 117 600,30

Body z věcného hodnocení

94,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory a krácením v celkové výši
308 595,60 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 809 004,70
1.
2.

3.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Upravit název KA3 Procesní řízení na MA21.
Upravit název KA4 Řízení lidských zdrojů na Vzdělávání.
Název KA je zavádějící, protože se nejedná o řízení
lidských zdrojů.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:

Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.

Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.1.1.2

Odborný garant
Krácení položky - z uvedené pracovní náplně OG SŘ
strategického řízení nevyplývá potřeba 0,5 úvazku. Kráceno na 0,25 úvazku.

1.1.3.2.2.1

Notebook

Krácení položky - náklad je součástí KA1, kterou
zajišťuje manažer projektu, který spadá do nepřímých
nákladů.

26 620,00

1.1.3.2.1.1

MS Office

Krácení položky - náklad je součástí KA1, kterou
zajišťuje manažer projektu, který spadá do nepřímých
nákladů.

12 584,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

229 140,00

268 344,00
40 251,60
308 595,60

Informace o žádosti
Pořadové číslo

10.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002850

Žadatel

Město Hustopeče

Název projektu

Strategické řízení MěÚ Hustopeče

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 353 007,50

Body z věcného hodnocení

93,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory a krácením v celkové výši
27 000,00Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 326 007,50

35

1.
2.
3.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






VK upozorňuje, že členové realizačního týmu mohou mít
maximální úvazek 1,0.
Vysvětlit stanovení výše hodnoty indikátoru 62600.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.6.2.2

Stravné účastníků Stravné je výdajem, který má být dle metodiky OPZ
pobytových školení hrazen z nepřímých nákladů; kráceno z přímých nákladů
- celý den
v plné výši.

10 800,00

1.1.6.2.3

Stravné účastníků
Stravné je výdajem, který má být dle metodiky OPZ
pobytových školení
hrazen z nepřímých nákladů; kráceno z přímých nákladů
- část dne včetně
v plné výši.
oběda

10 800,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

21 600,00
5 400,00
27 000,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

11.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002999

Žadatel

Město Rožnov pod Radhoštěm

Název projektu

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě
Rožnov pod Radhoštěm

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 554 082,50

Body z věcného hodnocení

93,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 388 430,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování
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Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 165 652,50
1.

2.
3.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Položka rozpočtu

Adekvátně ke krácení rozpočtu a odstranění některých
aktivit je nutné snížit hodnotu indikátorů 60000, 62600,
80500.
Vzhledem ke krácení rozpočtu upravit cíl projektu č. 3.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:

Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.

Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Kč

Lektor TB 1

Teambuilding je zaměřen na měkké dovednosti bez
návaznosti na odborné vzdělávání (viz 1. řádek přílohy).
Kráceno z důvodu nedodržení podmínky výzvy Vzdělávání v oblasti soft skills a IT je podporováno,
pouze pokud je součástí oblastí vzdělávání uvedených
v bodě A. specifického cíle 4.1.2 přílohy č. 2 výzvy.

37 520,00

Lektor TB 2

Teambuilding je zaměřen na měkké dovednosti bez
návaznosti na odborné vzdělávání (viz 1. řádek přílohy).
Kráceno z důvodu nedodržení podmínky výzvy Vzdělávání v oblasti soft skills a IT je podporováno,
pouze pokud je součástí oblastí vzdělávání uvedených
v bodě A. specifického cíle 4.1.2 přílohy č. 2 výzvy.

12 864,00

Lektor TB 3

Teambuilding je zaměřen na měkké dovednosti bez
návaznosti na odborné vzdělávání (viz 1. řádek přílohy).
Kráceno z důvodu nedodržení podmínky výzvy Vzdělávání v oblasti soft skills a IT je podporováno,
pouze pokud je součástí oblastí vzdělávání uvedených
v bodě A. specifického cíle 4.1.2 přílohy č. 2 výzvy.

187 600,00

1.1.1.3.11

Lektor TB 4

Teambuilding je zaměřen na měkké dovednosti bez
návaznosti na odborné vzdělávání (viz 1. řádek přílohy).
Kráceno z důvodu nedodržení podmínky výzvy Vzdělávání v oblasti soft skills a IT je podporováno,
pouze pokud je součástí oblastí vzdělávání uvedených
v bodě A. specifického cíle 4.1.2 přílohy č. 2 výzvy.

64 320,00

1.1.1.3.12

Kouč individuálního Dle popisu KA05 je coaching druhou částí KA5, která
coachingu
navazuje na teambuilding.

1.1.1.3.13

Kouč skupinového
coachingu

1.1.1.3.8

1.1.1.3.9

1.1.1.3.10

Dle popisu KA05 je coaching druhou částí KA5, která
navazuje na teambuilding.

180 900,00
96 480,00
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Položka rozpočtu

Navrhované krácení ŘO
důvod

Kč

1.1.4.3

Dle přílohy žádosti, se jedná o 561 osob/dní na
odborných školících akcích. Průměrná cenu kurzu je
uvedena cca 3 250 Kč. Zákon o obcích a zákon o
úřednících (je součástí vstupního vzdělávání úředníků),
marketing a propagace jsou měkké dovednosti - není v
souladu s výzvou. (Zákon o obcích 22 750 Kč + zákon
Školení/kurzy/odbor
o úřednících 6 500 Kč + marketing a propagace 29
né vzdělávání
250 Kč= 58 500 Kč). Kráceno z důvodu nesplnění
pro zaměstnance
podmínky výzvy uvedené v příloze č. 2 - V rámci výzvy
úřadu
není podporováno vstupní vzdělávání úředníků dle
zákona 312/2002 Sb. o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů a
Vzdělávání v oblasti soft skills a IT je podporováno,
pouze pokud je součástí oblastí vzdělávání uvedených
v bodě A. specifického cíle 4.1.2 přílohy č. 2 výzvy.

58 500,00

1.1.4.4

Pronájem prostor
pro realizaci TB
(konferenční
místnost/salónek)

72 000,00

1.1.6.1.1

Kráceno v návaznosti na krácení školících kurzů., které
nesplňují podmínku výzvy uvedené v příloze č. 2 - V
rámci výzvy není podporováno vstupní vzdělávání
úředníků dle zákona 312/2002 Sb. o úřednících
Mzdové náklady za
územních samosprávných celků a o změně některých
dobu účasti na
zákonů a Vzdělávání v oblasti soft skills a IT je
dalším vzdělávání
podporováno, pouze pokud je součástí oblastí
vzdělávání uvedených v bodě A. specifického cíle
4.1.2 přílohy č. 2 výzvy. (5dní-40h*172 Kč*12 osob=82
560 Kč).

82 560,00

1.1.6.2.1

Cestovné na TB
pro odbory

Teambuilding je zaměřen na měkké dovednosti bez
návaznosti na odborné vzdělávání (viz 1. řádek přílohy).
Kráceno z důvodu nedodržení podmínky výzvy Vzdělávání v oblasti soft skills a IT je podporováno,
pouze pokud je součástí oblastí vzdělávání uvedených
v bodě A. specifického cíle 4.1.2 přílohy č. 2 výzvy.

125 000,00

Cestovné na TB
pro vedoucí
pracovníky

Teambuilding je zaměřen na měkké dovednosti bez
návaznosti na odborné vzdělávání (viz 1. řádek přílohy).
Kráceno z důvodu nedodržení podmínky výzvy Vzdělávání v oblasti soft skills a IT je podporováno,
pouze pokud je součástí oblastí vzdělávání uvedených
v bodě A. specifického cíle 4.1.2 přílohy č. 2 výzvy.

34 000,00

Ubytování pro
odbory na TB

Teambuilding je zaměřen na měkké dovednosti bez
návaznosti na odborné vzdělávání (viz 1. řádek přílohy).
Kráceno z důvodu nedodržení podmínky výzvy Vzdělávání v oblasti soft skills a IT je podporováno,
pouze pokud je součástí oblastí vzdělávání uvedených
v bodě A. specifického cíle 4.1.2 přílohy č. 2 výzvy.

125 000,00

1.1.6.2.2

1.1.6.2.3

Kráceno v návaznosti na krácení TB.
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.6.2.4

Kč

Teambuilding je zaměřen na měkké dovednosti bez
návaznosti na odborné vzdělávání (viz 1. řádek přílohy).
Ubytování pro
Kráceno z důvodu nedodržení podmínky výzvy vedoucí pracovníky
Vzdělávání v oblasti soft skills a IT je podporováno,
na TB
pouze pokud je součástí oblastí vzdělávání uvedených
v bodě A. specifického cíle 4.1.2 přílohy č. 2 výzvy.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

34 000,00

1 110 744,00
277 686,00
1 388 430,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

12.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002847

Žadatel

Město Třeboň

Název projektu

Rozvoj personální politiky Městského úřadu Třeboň a Městské
policie Třeboň

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 317 351,00

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 317 351,00
Bez podmínek.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Upozornění VK:

Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.

Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

13.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002872

Žadatel

Obec Zruč-Senec

Název projektu

ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A ROZVOJE
LIDSKÝCH ZDROJŮ OBECNÍHO ÚŘADU ZRUČ - SENEC

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 538 463,70

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory a krácením v celkové výši
57 368,58 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 481 095,12
1.
2.

3.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Snížit cílovou hodnotu indikátoru 68004 na 0. V rámci
projektu není zavedeno opatření v oblasti ŘLZ.
Opravit popis cílové hodnoty indikátoru 68002. V rámci
projektu bude zavedeno opatření v oblasti strategického a
projektového řízení.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:

Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.

Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.3.2.1.1

Krácení dle doporučených jednotkových cen
SW pro NTB office
používaných v rámci OP Z a s ohledem na počet
+ systém
úvazků členů projektového týmu na 1 ks.

1 113,20

1.1.3.2.2.1

NTB pro garanty

Krácení dle doporučených jednotkových cen
používaných v rámci OP Z a s ohledem na počet
úvazků členů projektového týmu na 1 ks.

1 330,00

1.1.6.5.1

Stravné pro
účastníky
vzdělávání

Stravné je výdajem, který má být dle metodiky OPZ
hrazen z nepřímých nákladů; kráceno z přímých nákladů
v plné výši.

5 320,00

1.1.7.1

Nábytek vybavení
pracovního místa

V popisu KA není zdůvodněna nezbytnost vybavení ani
jeho využití; kráceno v plné výši.

42 122,52

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

49 885,72
7 482,86
57 368,58

Závěry z projednávání žádostí ze dne 29. 8. 2016
Informace o žádosti
Pořadové číslo

14.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002880

Žadatel

Město Písek

Název projektu

Rozvoj Smart City Písek

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 942 525,00

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 942 525,00
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Bez podmínek.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Upozornění VK:

Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.

Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

15.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002941

Žadatel

Město Beroun

Název projektu

Systematické vzdělávání a rozvoj města Beroun

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 712 430,00

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
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 podpory a krácením v celkové výši
87 975,00Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 624 455,00
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1.

2.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Položka rozpočtu

1.1.1.2.1

Odborný garant
projektu

3.

Zvýšit hodnotu indikátoru 68002 na hodnotu 1 a v popisu
uvést, že se jedná o zavedení opatření – Zkvalitnění
strategického řízení s využíváním strategického dokumentu
Program rozvoje obce.
Opravit KA 3 - překlep - v ostatních přílohách je uvedeno
správně (Indikátory: 75 počet účastníků projektu/40
školících hodin - mělo by být 93 osob, poté - Počet
získaných certifikátů z řad účastníků projektu: 75 osob).
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:

Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.

Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Dle pracovní náplně část činností
Odborného garanta projektu spadá do
nepřímých nákladů. Kráceno o 1/3 (170
hodin).
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč
76 500,00
76 500,00
11 475,00
87 975,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

16.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002865

Žadatel

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková
organizace

Název projektu

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Plzeňského
kraje

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 499 328,75

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory a krácením v celkové výši
44 757,54 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 454 571,21
1.

2.

3.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Položka rozpočtu
1.1.6.1.

Mzdové příspěvky

Snížení hodnoty indikátoru 68000 na 0. V rámci projektu
proběhne pouze vzdělávání. Nebude zavedeno žádné
opatření.
Druhý modul vzdělávání zaměřený na psychoterapeutický a
koučovací přístup v rámci KA 3 Vzdělání pro interventy psychosociální výcvik zařadit do KA 5 Rozvoj nástrojů řízení
lidských zdrojů.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:

Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.

Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod
Krácení částky hodinové výše mzdového příspěvku na
částku 176,10 Kč, která je stanovena aktuální platnou
legislativou.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč
38 919,60
38 919,60
5 837,94
44 757,54

Informace o žádosti
Pořadové číslo

17.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002913

Žadatel

Statutární město Brno

Název projektu

Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality
života

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 675 512,50

Body z věcného hodnocení

90,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

2
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
2 965 562,50Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 709 950,00
1.

2.

3.

4.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

5.
6.
7.
8.
9.

Odborný gestor (kultura) je zařazen jako položka 1.1.1.1.3
do subkapitoly pracovní smlouvy, dle popisu RT je úvazek
plánován jako dohoda o pracovní činnosti. Odborný gestor
(bydlení) je zařazen do rozpočtu pod položkou 1.1.1.2.4
jako součást DPČ, dle popisu RT se má jednat o dohodu o
provedení práce. Uvést tyto nesrovnalosti do souladu dle
skutečnosti.
Uvést zda členové RT jsou stávající zaměstnanci úřadu. V
takovém případě, je nutno upozornit na limit 1,0 úvazku pro
činnost u jednoho zaměstnavatele a nemožnost uzavírat k
pracovním smlouvám ještě DPČ a DPP nad 1,0 úvazku.
U všech pozic v RT doplnit, kolik bude na pozici pracovat
osob (např. položka 1.1.1.3.03 Odborný konzultant
(strategie) doplnit, aby bylo zcela jasně patrné, že se jedná
o položku pro 5 osob).
Doplnit u indikátoru 68002 cílovou hodnotu 1. Jedná se o
podporu v oblasti strategického řízení.
Doplnit, kolik osob se zúčastní závěrečné konference, viz
tabulka krácení.
Uvést do souladu Strategii pro Brno 2050 se strategickým
dokumentem Česká republika 2030.
Specifikovat časová období pro Strategie kulturní, sportu,
bydlení a Plán zdraví.
VK požaduje doložit zdůvodnění potřebnosti položky
1.1.4.1, viz tabulka krácení.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:

Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.

Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.1.2.1

Odborný asistent
(kultura)

Pozice není pro projekt nezbytná. Tato oblast je
dostatečně pokryta ostatními odborníky.

285 600,00

1.1.1.2.2

Odborný asistent
(kreativní průmysl)

Pozice není pro projekt nezbytná. Tato oblast je
dostatečně pokryta ostatními odborníky.

285 600,00

1.1.1.3.3

Pozice není pro projekt nezbytná. Tato oblast je
Odborný konzultant
dostatečně pokryta ostatními odborníky. Kráceno o 250
strategie
hodin.

1.1.1.3.10

Odborný asistent
(sport)

Pozice není pro projekt nezbytná. Tato oblast je
dostatečně pokryta ostatními odborníky.

155 000,00

1.1.3.1.1.1

Webová
komunikační
platforma
(společná)

Neefektivní výdaj. Město Brno disponuje vlastním
webem, který umožňuje komunikaci. Není dostatečně
zdůvodněna potřebnost nové platformy. Doplnění
stávajícího webu lze financovat z nepřímých nákladů.

280 000,00

1.1.4.1

Komunikační plán
(společný)

Nezdůvodněná položka v rozpočtu. Položka je
neefektivní a nehospodárná. Kráceno na částku 300
000 Kč. Nutno doložit zdůvodnění, při nedoložení
zdůvodnění bude kráceno v plné výši.

680 000,00

1.1.4.3

Evaluace
předešlých
strategických
dokumentů
(společný)

Neefektivní a nehospodárný výdaj. Kráceno o 50%.

600 000,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

86 250,00

2 372 450,00
593 112,50
2 965 562,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

18.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002955

Žadatel

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace

Název projektu

Společná platforma operačních středisek IZS

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 485 265,00

Body z věcného hodnocení

90,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 485 265,00
Bez podmínek.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Upozornění VK:

Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.


Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

19.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003008

Žadatel

Spolek pro obnovu venkova ČR

Název projektu

Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 211 900,00

Body z věcného hodnocení

90,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

1

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 podpory a krácením v celkové výši
250 000,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 961 900,00
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1.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:

Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.

Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.4.1

Kč

Nebyla prokázána potřebnost těchto externích služeb
Specifické odborné
vzhledem k dostatečně velkému projektovému týmu,
služby v oblasti
který má vysokou odbornost při tvorbě textů a studií se
rozvoje venkova
zaměřením na rozvoj venkova.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

200 000,00

200 000,00
50 000,00
250 000,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

20.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002812

Žadatel

Město Orlová

Název projektu

Profesionální úřad = spokojený občan Orlové

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 210 893,80

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 338 344,13Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 872 549,67
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1.

2.
3.
4.
5.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

6.

Doložit podrobnější zdůvodnění stanovení předpokládané
ceny nákupu služeb u položky 1.1.4.3 (Realizace
vzdělávání zaměstnanců MěÚ Orlová).
Doložit zdůvodnění pro výjezdní zasedání.
Doplnit předpokládanou hodnotu veřejných zakázek.
U indikátoru 80500 uvést hodnotu 1, případně vysvětlit,
proč je uvedena hodnota 0.
Doplnit indikátor 68000 (z důvodu zavedení opatření) a
68002 (zavedení opatření v oblasti strategického řízení),
hodnotu obou indikátorů nastavit na 1.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:

Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.

Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Položka rozpočtu

Navrhované krácení ŘO
důvod
Dle pracovní náplně část činností Specialisty na
personální oblast spadá do nepřímých nákladů.
Krácení o 25%.

Kč

1.1.1.1.1

Specialista na
personální oblast

1.1.1.1.2

Jiné osobní náklady
- mimořádné
Položka není blíže specifikována a provázána s žádnou
odměny pro roli
klíčovou aktivitou. Kráceno v plné výši.
Specialista na
personální oblast

1.1.4.1

Nastavení systému
řízení a rozvoje
lidských zdrojů MěÚ
Kráceno k nižší nabídce z doloženého průzkumu trhu.
Orlová (VZ
realizovaná v rámci
KA 02)

300 000,00

1.1.4.2

Analýza
vzdělávacích
potřeb
zaměstnanců MěÚ Neefektivní a nehospodárná položka. Žadatel již
Orlová vč.
disponuje koncepcí RLZ (příloha žádosti).
typologie osobnosti
(VZ realizovaná v
rámci KA 03)

668 000,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

175 777,50

20 000,00

1 163 777,50
174 566,63
1 338 344,13

Informace o žádosti
Pořadové číslo

21.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002856

Žadatel

Statutární město Ostrava

49

Název projektu

Vzdělávání k vyšší profesionalizaci ÚMObMOaP

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 971 868,96

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 469 848,96 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 502 020,00
1.
2.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Položka rozpočtu

1.1.1.1.1

U indikátoru 80500 není započítána vytvořená směrnice –
vysvětlit důvod.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Dle pracovní náplně část činností Metodičky projektu
Metodička projektu spadá do nepřímých nákladů. Kráceno na úvazek 0,15.

1.1.1.1.6

Pozice Evaluátor projektových aktivit po dobu 22
měsíců na 0,2 úvazku je neefektivní vzhledem k tomu,
Evaluátor/ka
že žadatel nedefinuje konkrétní výstupy jeho činnosti
projektových aktivit
mimo popisu pracovní náplně. Krácení položky na 0,1
úvazku.

1.1.1.2.1

Garant
Dle pracovní náplně část činností Garanta přenastavení
přenastavení
systému hodnocení (KA05) spadá do nepřímých
systému hodnocení
nákladů. Kráceno na úvazek 0,25.
(KA05)

Kč
183 312,00

88 440,00

152 760,00
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.1.2.2

Kouč interních
lektorů - 75.hod/IL
(KA04)

Kráceno na 37,5 hod. Neefektivní a nehospodárný
výdaj.

90 000,00

1.1.3.2.2.1

Židle pro školící
místnost (KA10)

Neefektivní a nehospodárný výdaj. Dle přiložené
fotodokumentace žadatel disponuje vybavenou školící
místností.

72 600,00

1.1.3.2.2.2

Stoly pro školící
Neefektivní a nehospodárný výdaj. Dle přiložené
místnost - pro 2
fotodokumentace žadatel disponuje vybavenou školící
osoby - 140x60 cm
místností.
(KA10)

84 700,00

1.1.3.2.2.3

Stoly pro školící
místnost malé
80x60
cm (KA10)

Neefektivní a nehospodárný výdaj. Dle přiložené
fotodokumentace žadatel disponuje vybavenou školící
místností.

25 000,00

Neefektivní a nehospodárný výdaj. Dle přiložené
fotodokumentace žadatel disponuje vybavenou školící
místností.

26 000,00

1.1.3.2.2.4

1.1.4.07

1.1.7.1

1.1.7.2

Televizory na křídla
školící místnosti
včetně instalace
(KA10)
Součaný český
jazyk, gramatika a
písemný projev v
úřední komunikaci
(KA06)
Příslušenství k
dataprojektoru,
páteřní rozvody ze
servrovny so
učebny, istalace
přípravy pro TV,
zasíťování,
elektroinstalace a
datové
kabely pro školící
místnost (KA10)

Vzdělávací aktivita není v souladu se zněním výzvy.
Není podporováno jazykové vzdělávání.

120 000,00

Neefektivní a nehospodárný výdaj. Dle přiložené
fotodokumentace žadatel disponuje vybavenou školící
místností.

201 021,00

Podlahová krytina
Neefektivní a nehospodárný výdaj. Dle přiložené
školící místnosti
fotodokumentace žadatel disponuje vybavenou školící
úřadu a její výměna
místností.
(KA10)

132 046,17

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

1 175 879,17
293 969,79
1 469 848,96

Informace o žádosti
Pořadové číslo

22.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002954

Žadatel

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace

Název projektu

Složky IZS zachraňují životy s AED
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Celkové způsobilé výdaje (Kč)

8 716 727,50

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

8 716 727,50
1.



Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





U indikátoru 68000 doplnit cílovou hodnotu 3, z důvodu
zavedení opatření v rámci 3 institucí. V projektu bude
vytvořeno několik dokumentů, viz indikátor 80500.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

23.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002973

Žadatel

Moravskoslezský kraj

Název projektu

Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné
události

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

8 449 917,10

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

1

1
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

8 449 917,10
1.

2.
3.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Upravit položku v rozpočtu 1.1.6.1.1 KA4 refundace mzdy
CS. U této položky byla zaměněna cena jednotky s počtem
jednotek.
Snížit hodnotu indikátoru 68000 na 0. Projekt je zaměřen
pouze na vzdělávání, nebude zavedeno žádné opatření.
Zdůvodnit, proč jsou vybrána zahraniční školení ve Velké
Británii.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

24.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002923

Žadatel

Moravskoslezský kraj

Název projektu

Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných
událostí v silničních a železničních tunelech

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 151 171,50

Body z věcného hodnocení

89,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
47 812,40Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

53

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 103 359,10
1.

2.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

3.







Snížit hodnotu indikátoru 80500 z hodnoty 4 na 2 – do
indikátoru bude zahrnuta pouze Závěrečná evaluační
zpráva a Komplexní zpráva z realizovaného certifikovaného
zahraničního výcviku pro členy jednotek PO určených pro
zásahy v silničních a železničních tunelech a další
podzemní infrastruktuře. Ostatní dokumenty budou
výstupem projektu, ale nebudou započítávány do indikátoru
80500.
Upravit indikátor 68000 z hodnoty 2 na 1, opatření bude
zavedeno pouze v rámci jedné instituce.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Žadatel musí postupovat v souladu s §72 zákona č.
237/2000 Sb., o požární ochraně.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.2.1.1

Ubytování
účastníků cesty

Ubytování pro RT, jehož osobní náklady jsou hrazeny z
nepřímých nákladů, musí být hrazeno rovněž z
nepřímých nákladů. Kráceno v plné výši.

16 628,00

1.1.2.1.2

Stravování
účastníků cesty

Stravné je výdajem, který má být dle metodiky OPZ
hrazen z nepřímých nákladů; kráceno z přímých nákladů
v plné výši.

15 148,00

1.1.2.1.3

Kapesné pro RT, jehož osobní náklady jsou hrazeny z
Kapesné účastníků
nepřímých nákladů, musí být hrazeno rovněž z
cesty
nepřímých nákladů. Kráceno v plné výši.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

9 800,00
41 576,00
6 236,40
47 812,40

Informace o žádosti
Pořadové číslo

25.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002940

Žadatel

Moravskoslezský kraj

Název projektu

Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů
USAR a WASAR

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 787 126,25

Body z věcného hodnocení

89,38

Shrnutí projednání žádosti

54

Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
263 452,50Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 523 673,75
1.

2.
3.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí







Snížit hodnotu indikátoru 8 05 00 z hodnoty 10 na 4 – do
indikátoru budou zahrnuty pouze Komplexní zprávy z
realizovaných výcviků hasičů-instruktorů z KA 1 –4. Ostatní
dokumenty budou výstupem projektu, ale nebudou
započítávány do indikátoru 80500.
Upravit indikátor 6 80 00 z hodnoty 2 na 1(opatření bude
zavedeno pouze v rámci 1 instituce).
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení. (Krácení
rozpočtu z důvodu hrazení realizačního týmu z nepřímých
nákladů.)
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Žadatel musí postupovat v souladu s §72 zákona č.
237/2000 Sb., o požární ochraně.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Ubytování pro RT (hrazený z NN) je hrazeno z NN.
Kráceno v plné výši.

Položka rozpočtu

Kč

1.1.2.1.1

Ubytování účastníků cesty

1.1.2.1.2

Stravování účastníků cesty

Stravování pro RT (hrazený z NN) je hrazeno z NN.
Kráceno v plné výši.

88 830,00

1.1.2.1.3

Kapesné účastníků cesty

Kapesné pro RT (hrazený z NN) jet hrazeno z NN.
Kráceno v plné výši.

35 532,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

86 400,00

210 762,00
52 690,50
263 452,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

26.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002952

55

Žadatel

Statutární město Olomouc

Název projektu

Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci
včetně tvorby strategického plánu a optimalizace procesů na úřadě

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 550 046,80

Body z věcného hodnocení

89,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 550 046,80
Bez podmínek.


Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

27.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002959

Žadatel

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko

Název projektu

Zavedení strategického řízení v obcích mikroregionu Horňácko

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 912 500,00

Body z věcného hodnocení

89,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

1

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

56

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 912 500,00
Bez podmínek.


Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

28.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002972

Žadatel

Město Bílovec

Název projektu

Rozvoj strategického řízení a řízení lidských zdrojů ve městě
Bílovci

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 211 422,30

Body z věcného hodnocení

89,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory a krácením v celkové výši
433 435,00Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 777 987,30

57

1.
2.

3.
4.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Blíže specifikovat vzdělávání realizované v rámci KA 3.
Vytvořit strategické dokumenty, jejichž přílohou bude
Generel (samostatný pro veřejné osvětlení a
samostatný pro dopravu a dopravní infrastrukturu).
Zkontrolovat soulad přílohy – konkrétně str. 9 se
žádostí (rozpočet: pol. 1.1.4.4.).
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.4.2

KA 1 Zpracování
komplexního
Programu rozvoje
města Bílovce na
období 2017 2026

Kč

Nadhodnocená položka ve srovnání s obdobnými
dokumenty podobných aglomerací; cenová nabídka
pouze od jedné firmy.

376 900,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

376 900,00
56 535,00
433 435,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

29.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002818

Žadatel

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Název projektu

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 639 220,75

Body z věcného hodnocení

88,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory a krácením v celkové výši
40 929,42Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

58

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 598 291,33
1.


Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.6.1

Mzdové příspěvky

Kč

Krácení částky hodinové výše mzdového příspěvku
(187,50 Kč) na částku 176,10 Kč, která je stanovena
aktuální platnou legislativou.

35 590,80

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

35 590,80
5 338,62
40 929,42

Informace o žádosti
Pořadové číslo

30.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002939

Žadatel

Město Králův Dvůr

Název projektu

Strategický rozvoj města Králův Dvůr a jeho okolí

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 453 508,00

Body z věcného hodnocení

88,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 453 508,00

59

1.



Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Změnit název KA 3 Řízení lidských zdrojů na Rozvoj
lidských zdrojů.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

31.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002942

Žadatel

Město Holice

Název projektu

Efektivní úřad obce Holice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 101 500,00

Body z věcného hodnocení

88,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 101 500,00

60

1.
2.

3.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Doplnit CS veřejnost a popsat její zapojení do projektu.
Opravit hodnotu indikátoru 68003 z 1 na 0. Procesní
modelování agend není v rámci výzvy podporováno.
Zavedená opatření se týkají strategického řízení, proto je
třeba u indikátoru 6 80 02 doplnit hodnotu 1.
Do indikátoru 80500 zahrnout vnitřní analýzu organizace
(KA 1).

Upozornění VK:

Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.

Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

32.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002947

Žadatel

Sdružení měst a obcí východní Moravy

Název projektu

Vzděláváním k profesionalizaci veřejné správy v regionu východní
Moravy

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 061 000,00

Body z věcného hodnocení

88,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 061 000,00

61

1.

2.
3.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Doložit analýzu Potřebnosti 4 vzdělávacích modulů mezi
členskými obcemi Sdružení. Konkrétní analýza včetně
způsobu provedení nebyla doložena.
Doplnit počty zaměstnanců a zastupitelů, kteří se budou
účastnit vzdělávacích modulů.
VK upozorňuje, že pro započítání do indikátoru 60000 musí
být splněn limit bagatelní podpory.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

33.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002968

Žadatel

Město Boskovice

Název projektu

Implementace strategického řízení města Boskovice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 356 555,00

Body z věcného hodnocení

88,75

Shrnutí projednání žádosti
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 podpory a krácením v celkové výši
878 550,00Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 478 005,00

62

1.
2.
3.

4.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Odstranit KA 1, dle popisu se jedná a aktualizaci
dokumentů, které nejsou v rámci výzvy podporovány.
Z důvodu zrušení KA 1 snížení hodnoty indikátoru 80500 na
hodnotu 2.
Uvést správně cenu jednotky a počet jednotek u rozpočtové
položky 1.1.1.2.2 Člen řídící skupiny strategického plánu (5
osob).
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.1.2.1

Město Boskovice již má zpracovaný strategický plán
rozvoje včetně návrhové strategie na roky 2016 - 2026.
Garant
Jedná se o neefektivní výdaj a aktualizaci dokumentu,
strategického plánu
která není v rámci výzvy podporována. V rámci výzvy je
možné vytvářet pouze nové dokumenty.

63 000,00

1.1.1.2.2

Město Boskovice již má zpracovaný strategický plán
Člen řídící skupiny rozvoje včetně návrhové strategie na roky 2016 - 2026.
strategického plánu Jedná se o neefektivní výdaj a aktualizaci dokumentu,
(5 osob)
která není v rámci výzvy podporována. V rámci výzvy je
možné vytvářet pouze nové dokumenty.

192 000,00

1.1.1.2.3

Ekonom

Město Boskovice již má zpracovaný strategický plán
rozvoje včetně návrhové strategie na roky 2016 - 2026.
Jedná se o neefektivní výdaj a aktualizaci dokumentu,
která není v rámci výzvy podporována. V rámci výzvy je
možné vytvářet pouze nové dokumenty.

22 800,00

1.1.1.2.4

Město Boskovice již má zpracovaný strategický plán
Odborný konzultant rozvoje včetně návrhové strategie na roky 2016 - 2026.
strategického řízení Jedná se o neefektivní výdaj a aktualizaci dokumentu,
(4 osoby)
která není v rámci výzvy podporována. V rámci výzvy je
možné vytvářet pouze nové dokumenty.

425 040,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

702 840,00
175 710,00
878 550,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

34.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002903

Žadatel

Město Jindřichův Hradec

63

Název projektu

Podpora vzdělávání a zvýšení připravenosti v oblasti krizového
řízení v rámci ORP Jindřichův Hradec

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 600 761,80

Body z věcného hodnocení

88,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování

2 600 761,80

64

1.

2.

3.

4.

5.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

6.






Rozdělit položku 1.1.3.2.2.1 Notebook vč. SW
kancelářského balíku do správných kapitol rozpočtu
(neodepisovaný hmotný a nehmotný majetek).
Uvést do souladu časové údaje týkající se délky výukové
hodiny - v příloze Rozpočet podrobněji je kalkulována
výuková hodina 45 minut, pro účely započítání do bagatelní
podpory je však délka 60 minut.
Doplnit veřejné zakázky na plánované služby se
zohledněním místních, věcných a časových souvislostí
plnění.
Indikátor 68002 by měl být v hodnotě indikátoru 680 00,
pokud všechny zapojené obce implementují v projektu
vytvořenou metodiku krizové připravenosti obce do svých
interních předpisů.
KA 04 Pořízení nezbytné techniky pro účely pořádání
vzdělávacích seminářů a KA 05 Zajištění prostor pro
vzdělávání nejsou obsahem samostatné klíčové aktivity,
jedná se o součást/podporu KA 1 „Vytvoření a realizace
vzdělávacího programu v oblasti krizové připravenosti obce“
a měly by do ní být začleněny, osobními náklady pak patří
do NN hrazené z realizace projektu.
U indikátoru 80500 nelze vykázat dokument, který není
zveřejněn. Upravit hodnotu na 0.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Závěry z projednávání žádostí ze dne 30. 8. 2016
Informace o žádosti
Pořadové číslo

35.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002821

Žadatel

Město Štramberk

Název projektu

Strategie rozvoje a efektivní řízení města Štramberka

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 804 595,00

Body z věcného hodnocení

87,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

65

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 804 595,00
1.
2.



Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Doplnit indikátor 68004 a jeho hodnotu nastavit 1 z důvodu
realizace opatření v této oblasti.
Navýšit indikátor 62600 na hodnotu 13.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

36.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002905

Žadatel

Město Varnsdorf

Název projektu

Varnsdorf – efektivní veřejnou správou ke konkurenceschopnosti
regionu

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 247 612,40

Body z věcného hodnocení

87,5

Shrnutí projednání žádosti
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 podpory a krácením v celkové výši
363 436,80Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

66

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 884 175,60
1.

2.

3.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

4.
5.






Doplnit VZ na zajištění poradenství při tvorbě a aplikaci
strategie RLZ do žádosti, doplnění podrobností k
plánovaným VZ.
Upravit komentář u indikátoru 80500 a uvést do souladu s
popisem KA1 a popřípadě doplnit o výstupy KA 2 - Analýza
současného stavu hodnocení zaměstnanců a metodiku
hodnocení zaměstnanců.
Doplnit indikátor 60000 a jeho hodnotu stanovit minimálně
na 40 podpořených osob. VK upozorňuje, že lze do tohoto
indikátoru započítat i poskytnuté poradenství (např.
poradenství při aplikaci metody kvality CAF a při tvorbě a
aplikaci strategie RLZ).
Doplnit popis KA o to, jak projekt přispěje ke zvýšení
konkurenceschopnosti regionu.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.1.1.1

Odborný garant

Krácen úvazek z 1,0 na 0,75, z důvodu, že každá KA
má svého odborného pracovníka (garanta) a část
činností uvedených v pracovní náplni této pozice svým
charakterem spadá do nepřímých nákladů.

1.1.1.3.1

Manažer kvality

Kráceno na základě doby zapojení člena RT do
relizace projektu. Kráceno na 504 hodin (576 - (3*24)).

18 936,00

1.1.1.3.2

Manažer RLZ

Kráceno na základě doby zapojení člena RT do
relizace projektu. Kráceno na 504 hodin (576 - (3*24)).

18 936,00

1.1.1.3.3

Interní lektoři

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
ze 240 Kč/hod. na 206 Kč/hod.

8 160,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

270 000,00

316 032,00
47 404,80
363 436,80

Informace o žádosti
Pořadové číslo

37.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002956

Žadatel

Moravskoslezský kraj

67

Název projektu

Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání
mimořádných událostí v oblasti chemie

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 454 025,00

Body z věcného hodnocení

87,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

1

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 454 025,00
1.

2.
3.

4.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí







Opravit údaje v části Subjekty projektu: a) počet
zaměstnanců: 1 272, b) roční obrat (EUR): 230 809 702.
Údaje v žádosti jsou prohozené.
Snížit cílovou hodnotu indikátoru 68000 na 0. V rámci
projektu nebude zavedeno žádné opatření.
Po ukončení projektu musí příjemce zveřejnit informaci o
proškolených lektorech, že jsou k dispozici pro ostatní kraje
v ČR.
V rámci projektu VK požaduje vytvořit Komplexní zprávu z
realizovaných výcviků hasičů-instruktorů ze zahraničních
školení a zároveň doplnit indikátor 80500 o tuto zprávu.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM z
výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR z
výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Žadatel musí postupovat v souladu s §72 zákona č.
237/2000 Sb., o požární ochraně.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

38.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002993

Žadatel

Statutární město Havířov

Název projektu

Vytvoření strategických dokumentů pro město Havířov

68

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

8 257 368,00

Body z věcného hodnocení

87,5

Shrnutí projednání žádosti
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 podpory a krácením v celkové výši
1 948 560,00Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 308 808,00
1.
2.

3.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

4.

5.
6.

Opravit popis RT, v příloze jsou uvedeny 3 odborné pozice,
definovány jsou ale 4.
Odstranit pozice evaluátorů. Není stanoven důvod ani cíl
evaluace. S evaluací se nepočítá ani ve výstupech, není
uvedena v indikátoru 80500. V popisu RT je uveden u této
pozice sběr dat, ale není zde účel. Místo evaluace jde o
monitoring projektu, který spadá do NN. Pozici je možné
přesunout do NN.
Odstranit z popisu RT u garantů KA činnosti spojené s
realizací výběrových řízení. Tyto činnosti spadají do
nepřímých nákladů, problematická je zejména činnost
„účast na hodnocení výběrového řízení, zpětná vazba“,
uvedená v příloze č. 1.
Opravit počet členů řídící skupiny ke KA 3. V popisu
cílových skupin je uvedeno 8 členů řídící skupiny, na jiných
místech je uvedeno 10 členů (např. v rozpočtu).
Doplnit jako CS veřejnost.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:

Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.

Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Položka rozpočtu

1.1.1.1.13

Evaluátor klíčové
aktivity 2

Navrhované krácení ŘO
důvod
Není stanoven důvod ani cíl eveluace. S evaluací se
nepočítá ani ve výstupech (není uvedena v MI 80 500).
V popisu RT je uveden u této pozice sběr dat, ale není
zde uveden účel. Nejedná se o evaluaci, ale o
monitoring projektu, který spadá do nepřímých nákladů.
Kráceno v plném rozsahu.

Kč

97 200,00

1.1.1.1.24

Evaluátor klíčové
aktivity 3

Není stanoven důvod ani cíl eveluace. S evaluací se
nepočítá ani ve výstupech (není uvedena v MI 80 500).
V popisu RT je uveden u této pozice sběr dat, ale není
zde uveden účel. Nejedná se o evaluaci, ale o
monitoring projektu, který spadá do nepřímých nákladů.
Kráceno v plném rozsahu.

1.1.4.1

Plán udržitelné
mobility

Položka je nadhodnocena, neodpovídá ve srovnání s
obdobnými dokumenty úřadů veřejné správy
podobných aglomerací; kráceno o 1/4.

1 000 000,00

1.1.4.2

Dlouhodobá
koncepce
odpadového
hospodářství

Položka je nadhodnocena, neodpovídá ve srovnání s
obdobnými dokumenty úřadů veřejné správy
podobných aglomerací; kráceno o 1/4.

500 000,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

97 200,00

1 694 400,00
254 160,00
1 948 560,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

39.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002823

Žadatel

Město Modřice

Název projektu

Zefektivnění činnosti orgánů města Modřice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 057 752,50

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
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 podpory a krácením v celkové výši
48 300,00Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 009 452,50

70

1.

2.
3.

4.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

5.
6.





Položka rozpočtu
1.1.6.2.2

Stravné (účastníci
vzdělávání)

Vysvětlit, jakým způsobem žadatel došel k výši finančních
nákladů na položku 1.1.3.2.2.1.1 Odborné publikace pro
cílovou skupinu.
Upravit položku 1.1.6.2.3 Ubytování do formátu jednotkové
ceny za 1 ubytování x počet ubytování.
Vysvětlit, z jakého důvodu žadatel nezahrnul indikátor 80500
vzhledem k tomu, že v rámci realizace KA analytické či
evaluační dokumenty vzniknou. V případě nedoložení
zdůvodnění zahrnout indikátor 80500, a v jeho hodnotě
reflektovat evaluační a analytické dokumenty.
V příloze je zmíněna aktivita „Základní práce na PC“. Tato
aktivita není v souladu s výzvou a nemůže být v rámci
projektu realizována.
Specifikovat část 5 Samostudium u KA 3. Popis samostudia
vždy navázat k jednotlivým oblastem vzdělávání.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Stravné je výdajem, který má být dle metodiky OPZ
hrazen z nepřímých nákladů; kráceno z přímých nákladů
v plné výši.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč
42 000,00
42 000,00
6 300,00
48 300,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

40.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002909

Žadatel

Obec Bílovice-Lutotín

Název projektu

Zlepšení výkonu státní správy a samosprávy malých obcí
mikroregionu Kostelecko

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 062 942,50

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

71

4

1

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
428 837,50Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 634 105,00

72

1.

2.

3.

4.

5.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
6.

7.

8.





Definovat a popsat zapojení CS veřejnost. Rozvojový
plán zeleně by měl reflektovat potřeby veřejnosti, která
by z něj měla mít také užitek. Veřejnost tedy bude
minimálně sekundární cílovou skupinou.
VK doporučuje zjednodušit strukturu rozpočtu. I když
bude lektor specialista mít v kurzech zástupce 6 obcí,
bude mít 1 DPČ na celý projekt. Proto není třeba mít
například lektora specialistu pro strategické plánování
a řízení rozepsaného do 6 rozpočtových položek. Stačí
1 položka a v popisu KA a v příloze upřesnit způsob
kalkulace pozice (podíl jednotlivých obcí na
financování). Stejná situace je u nákupu zařízení a
vybavení a nákupu služeb. U mzdových příspěvků v
kapitole přímá podpora může být zachován rozpad na
jednotlivé obce.
Uvést, zda jsou starostové a místostarostové obcí
uvolněnými zastupiteli. Volení zastupitelé nemají nárok
na náhradu mzdy za účast na vzdělávacích akcích
(mzdové příspěvky). U starosty a místostarostů tento
nárok je, ale pouze pokud jsou uvolněnými zastupiteli.
Vysvětlit způsob výpočtu hodnot indikátoru 60000 a
62600. Údaje uvedené v žádosti se neshodují s údaji
uvedenými v příloze.
Vysvětlit způsob stanovení hodnoty indikátoru 80500.
Jeho hodnota je neadekvátně nízká, měla by být
minimálně 10 (5 plánů zeleně + 5 pasportů).
Vysvětlit stanovení hodnoty indikátoru 68000.
Rozvojový plán zeleně bude vypracován pro 5 obcí. V
žádosti je uvedeno, že bude nastaven systém
strategického řízení ve všech obcích. Bude v této
souvislosti zavedeno nějaké opatření? Vzdělávání
zaměstnanců se mezi opatření nepočítá. Pokud bude
jediným opatření Rozvojový plán zeleně, tak je
správná hodnota 5, pokud bude nějaké opatření
zavedeno také ve Stařechovicích, tak bude správně 6.
Doplnit hodnotu u indikátoru 68002, Rozvojový plán
zeleně je opatřením v oblasti strategického řízení,
hodnota tohoto indikátoru by tedy neměla být 0.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Položka rozpočtu

Navrhované krácení ŘO
důvod

Kč

1.1.1.2.06

Lektor, specialista
pro Strategické
plánování a řízení
(LU)

Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
hospodárné, kráceno na 36 hodin.

11 725,00

1.1.1.2.07

Lektor, specialista
pro Strategické
plánování a řízení
(LE)

Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
hospodárné, kráceno na 36 hodin.

11 725,00

1.1.1.2.08

Lektor, specialista
pro Strategické
plánování a řízení
(HL)

Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
hospodárné, kráceno na 36 hodin.

11 725,00

1.1.1.2.09

Lektor, specialista
pro Strategické
plánování a řízení
(PE)

Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
hospodárné, kráceno na 36 hodin.

11 725,00

1.1.1.2.10

Lektor, specialista
pro Strategické
plánování a řízení
(ST)

Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
hospodárné, kráceno na 36 hodin.

11 725,00

1.1.1.2.11

Lektor, specialista
pro Strategické
plánování a řízení
(ZD)

Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
hospodárné, kráceno na 36 hodin.

11 725,00

1.1.1.2.12

Lektor, specialista
pro Projektový
management (LU)

Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
hospodárné, kráceno na 41 hodin.

11 725,00

1.1.1.2.13

Lektor, specialista
pro Projektový
management (LE)

Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
hospodárné, kráceno na 41 hodin.

11 725,00

1.1.1.2.14

Lektor, specialista
pro Projektový
management (HL)

Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
hospodárné, kráceno na 41 hodin.

11 725,00

1.1.1.2.15

Lektor, specialista
pro Projektový
management (PE)

Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
hospodárné, kráceno na 41 hodin.

11 725,00

1.1.1.2.16

Lektor, specialista
pro Projektový
management (ST)

Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
hospodárné, kráceno na 41 hodin.

11 725,00
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Položka rozpočtu

Navrhované krácení ŘO
důvod

Kč

1.1.1.2.17

Lektor, specialista
pro Projektový
management (ZD)

Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
hospodárné, kráceno na 41 hodin.

11 725,00

1.1.1.2.18

Lektor, specialista
pro Veřejné
zakázky (LU)

Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
hospodárné, kráceno na 40 hodin.

4 690,00

1.1.1.2.19

Lektor, specialista
pro Veřejné
zakázky (LE)

Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
hospodárné, kráceno na 40 hodin.

4 690,00

1.1.1.2.20

Lektor, specialista
pro Veřejné
zakázky (HL)

Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
hospodárné, kráceno na 40 hodin.

4 690,00

1.1.1.2.21

Lektor, specialista
pro Veřejné
zakázky (PE)

Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
hospodárné, kráceno na 40 hodin.

4 690,00

1.1.1.2.22

Lektor, specialista
pro Veřejné
zakázky (ST)

Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
hospodárné, kráceno na 40 hodin.

4 690,00

1.1.1.2.23

Lektor, specialista
pro Veřejné
zakázky (ZD)

Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
hospodárné, kráceno na 40 hodin.

4 690,00

1.1.1.2.24

Lektor, specialista
Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
pro Finanční řízení
hospodárné, kráceno na 35 hodin.
(LU)

4 690,00

1.1.1.2.25

Lektor, specialista
Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
pro Finanční řízení
hospodárné, kráceno na 35 hodin.
(LE)

4 690,00

1.1.1.2.26

Lektor, specialista
Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
pro Finanční řízení
hospodárné, kráceno na 35 hodin.
(HL)

4 690,00

1.1.1.2.27

Lektor, specialista
Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
pro Finanční řízení
hospodárné, kráceno na 35 hodin.
(PE)

4 690,00

75

Položka rozpočtu

Navrhované krácení ŘO
důvod

Kč

1.1.1.2.28

Lektor, specialista
Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
pro Finanční řízení
hospodárné, kráceno na 35 hodin.
(ST)

4 690,00

1.1.1.2.29

Lektor, specialista
Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
pro Finanční řízení
hospodárné, kráceno na 35 hodin.
(ZD)

4 690,00

1.1.1.2.30

Lektor, specialista
Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
pro Štíhlou
hospodárné, kráceno na 19 hodin.
administrativu (LU)

4 690,00

1.1.1.2.31

Lektor, specialista
Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
pro Štíhlou
hospodárné, kráceno na 19 hodin.
administrativu (LE)

4 690,00

1.1.1.2.32

Lektor, specialista
Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
pro Štíhlou
hospodárné, kráceno na 19 hodin.
administrativu (HL)

4 690,00

1.1.1.2.33

Lektor, specialista
Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
pro Štíhlou
hospodárné, kráceno na 19 hodin.
administrativu (PE)

4 690,00

1.1.1.2.34

Lektor, specialista
Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
pro Štíhlou
hospodárné, kráceno na 19 hodin.
administrativu (ST)

4 690,00

1.1.1.2.35

Lektor, specialista
Pořádání kurzů pro každou obec zvlášť není efektivní a
pro Štíhlou
hospodárné, kráceno na 19 hodin.
administrativu (ZD)

4 690,00

1.1.3.2.1.05

Software pro
Software je určený k tvorbě Rozvojového plánu zeleně,
mapový portál (ST) ten již ale obec má. Výdaj je tedy neopodstatněný.

10 000,00

1.1.4.05

Tvorba pasportů
(ST)

Pasporty jsou součástí Rozvojového plánu zeleně, ten
již ale obec má. Výdaj je tedy neopodstatněný.

60 000,00

Náhrada mzdy
zaměstnanců na
aktivitách projektu
(LU)
Náhrada mzdy
zaměstnanců na
aktivitách projektu
(LE)
Náhrada mzdy
zaměstnanců na
aktivitách projektu
(HL)

Mzdové příspěvky lze vyplácet pouze jako kompenzaci
za účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích. Nelze
touto formou proplácet účast na jednání odborné
skupiny.
Mzdové příspěvky lze vyplácet pouze jako kompenzaci
za účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích. Nelze
touto formou proplácet účast na jednání odborné
skupiny.
Mzdové příspěvky lze vyplácet pouze jako kompenzaci
za účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích. Nelze
touto formou proplácet účast na jednání odborné
skupiny.

1.1.6.1.1

1.1.6.1.2

1.1.6.1.3

11 550,00

6 650,00

11 550,00
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Položka rozpočtu

1.1.6.1.4

1.1.6.1.6

Náhrada mzdy
zaměstnanců na
aktivitách projektu
(PE)
Náhrada mzdy
zaměstnanců na
aktivitách projektu
(ZD)

Navrhované krácení ŘO
důvod
Mzdové příspěvky lze vyplácet pouze jako kompenzaci
za účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích. Nelze
touto formou proplácet účast na jednání odborné
skupiny.
Mzdové příspěvky lze vyplácet pouze jako kompenzaci
za účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích. Nelze
touto formou proplácet účast na jednání odborné
skupiny.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč
6 650,00

11 550,00
343 070,00
85 767,50
428 837,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

41.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002828

Žadatel

Město Vyškov

Název projektu

Zvýšení bezpečnosti a profesionality výkonu veřejné správy na
MěÚ Vyškov prostřednictvím zvyšování znalostí lidských zdrojů s
celkovým zvýšením kvality jejich fungování

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 399 550,00

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
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 podpory a krácením v celkové výši
13 800,00Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 385 750,00
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1.

2.

3.
4.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





VK upozorňuje, že činnosti členů RT pod položkou 1.1.1.1.1
odměny z pracovních smluv dle náplně práce uvedené v
popisu RT částečně spadají do nepřímých nákladů.
Z důvodu zavedení opatření v oblasti strategického řízení
doplnit indikátory 68000 a 68002, jejich hodnotu stanovit na
1.
Snížit hodnotu indikátoru 68001 z 1 na 0 (projekt není
zaměřen na zavádění opatření v oblasti řízení kvality).
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.3.2.2

Neodpisovaný
hmotný majetek

Kč

Nákup 2 ks tabletů pro lektory nemá v projektové
žádosti opodstatnění. Školení je zajišťováno formou
služby. Pozice lektora není v projektu zahrnuta. Kráceno
v plné výši.

12 000,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

12 000,00
1 800,00
13 800,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

42.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002795

Žadatel

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Název projektu

Bezpečný Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 172 062,50

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

1

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

1

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
96 237,50Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 075 825,00
1.

2.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Vysvětlit hodnotu indikátoru 60000. Dle KA „Vzdělávání“
bude školení ve výši pouze 30 hodin, čímž nebudou splněny
podmínky tzv. bagatelní podpory. Jejich splnění je nutné pro
započítání osob do předmětného indikátoru.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.1.2.4

Expert revize a
úprava vnitřních
směrnic (KA 1)

Nesoulad výše hodinové dotace uvedené v KA 1 s
hodnotou uvedenou v rozpočtu. Kráceno o 110 hodin.

42 900,00

1.1.1.3.2

Dle popisu v KA 4 je přímá vzdělávací podpora pouze
Lektor bezpečnost
24 hodin. Neefektivní a nehospodárný výdaj. Kráceno
(KA 4)
30% z celkové částky.

10 500,00

1.1.3.2.2.1

Notebook

1.1.3.2.2.2

Dataprojektor

Kráceno s ohledem na počet úvazků členů
projektového týmu.
Nákup stacionárního dataprojektoru není v projektové
žádosti řádně zdůvodněn. Položka krácena na hodnotu
kompaktního přenosného dataprojektoru.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

18 690,00

4 900,00
76 990,00
19 247,50
96 237,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

43.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002811

Žadatel

Město Zruč nad Sázavou

Název projektu

Profesní rozvoj zaměstnanců Městského úřadu Zruč nad Sázavou

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 943 451,70

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti

79

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 podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 943 451,70
1.

2.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Doplnit informace ke stanovení jednotkových sazeb za
jednotlivé kurzy (způsob stanovení jejich výše a odůvodnění
pro rozdílné částky).
Opravit indikátor 68000 na hodnotu 0. Z projektové žádosti
je zřejmé, že nebude zavedeno žádné konkrétní opatření,
které bude implementováno do chodu celé organizace.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

44.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002829

Žadatel

Město Hodonín

Název projektu

Město Hodonín plánuje s veřejností

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 765 150,00

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 765 150,00
1.

2.

3.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí







VK upozorňuje, že k započítání osob do indikátoru 60000 je
nutné splnění podmínek tzv. bagatelní podpory (40 hodin).
Nutno upravit tento indikátor minimálně na hodnotu 15.
Doplnit indikátory 68001 a 68002 a jejich hodnotu stanovit
na 1, a to na základě realizace metody MA21 a
Strategického plánu města.
Podrobněji popsat personální zajištění evaluace.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

45.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002839

Žadatel

Statutární město Karlovy Vary

Název projektu

Strategické plánování udržitelné městské mobility v Karlových
Varech

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 684 450,00

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

1

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 684 450,00

81

Bez podmínek.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

46.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002842

Žadatel

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková
organizace

Název projektu

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS
Karlovarského kraje

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 176 175,55

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
29 654,82Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 146 520,73

82

1.

Uvést do souladu informace u indikátoru 6 00 00 a v popisu
KA, které se týkají počtu účastníků vzdělávání (Vedoucí směn
ZOS: u KA4 není jasné, jak žadatel stanovil 32 hod
prezenčně. Výjezdové skupiny/záchranáři: uvedena KA3, ale
u KA3 není skupina uvedena a KA3 je určena jen pro 4 osoby
(ne 10), naopak skupina není uvedena u KA2, do které je tato
skupina zařazena v popisu KA.).

2.

Změnit cílovou hodnotu indikátoru 6 80 00 na 0. Projekt je
zaměřen pouze na vzdělávání, v jeho rámci nebude
zavedeno žádné opatření.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

3.







Položka rozpočtu
1.1.6.1.

Mzdové příspěvky

Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Krácení částky hodinové výše mzdového příspěvku na
částku 176,10 Kč, která je stanovena aktuální platnou
legislativou.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč
25 786,80
25 786,80
3 868,02
29 654,82

Informace o žádosti
Pořadové číslo

47.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002866

Žadatel

Město Týnec nad Sázavou

Název projektu

Týnec nad Sázavou - zdravé město pro všechny

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 965 162,50

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
45 250,00Kč.
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 919 912,50
1.

2.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí







Uvedené kurzy- Asertivní jednání, Zvládání stresu,
Posilování sebedůvěry přiradit ke kurzu Komunikace s
veřejností v uvedených KA.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.3.2.2.04

Digitální
videokamera

V popisu KA není zdůvodněna nezbytnost vybavení ani
jeho využití pro cílovou skupinu; kráceno v plné výši.

8 470,00

1.1.3.2.2.07

Kompaktní
přenosný
dataprojektor

V popisu KA není zdůvodněna nezbytnost vybavení ani
jeho využití pro cílovou skupinu; kráceno v plné výši.

12 100,00

1.1.3.2.2.09

Projekční plátno

Úměrně kráceno k pořízení 1 ks dataprojektoru.

Spotřební materiál

V projektové žádosti je naplánována realizace dvou
akcí (Den zdraví a Den země). V rozpočtu je však
uvedena částka na 3 akce (3 x 12 000 Kč). Kráceno na
2 plánované akce.

12 000,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

36 200,00
9 050,00
45 250,00

1.1.3.2.3

3 630,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

48.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002804

Žadatel

Město Choceň

Název projektu

Bezpečná Choceň

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 102 350,00

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

1

84

Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
24 487,50Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 077 862,50
1.

2.
3.
4.
5.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

6.

7.






Položka rozpočtu
1.1.3.2.2.1

Notebook

1.1.3.2.2.2

Dataprojektor

Zapojení veřejnosti žadatel předpokládá formou veřejného
projednání navrhovaných opatření. Toto není součástí
žádné plánované aktivity ani zvoleného indikátoru. Žadatel
nepopisuje, jak bude veřejné projednání organizováno, jak
bude veřejnost oslovena apod. Vysvětlit a doplnit.
Uvést velikost úvazku věcného manažera pozice 1.1.1.2.1.
Blíže specifikovat položku 1.1.3.2.3.1 „výukové materiály“.
Blíže specifikovat položku 1.1.4.1 „Šetření u občanů +
projednání“.
VK upozorňuje na pravidlo bagatelní podpory u indikátoru
60000.
Upravit hodnotu indikátoru 80500 z hodnoty 3 na 2.
Strategii Kamerový systém nevykazovat jako samostatný
dokument.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Krácení dle doporučených jednotkových cen
používaných v rámci OP Z a s ohledem na počet
úvazků členů projektového týmu týmu na 1 ks.
Krácení dle doporučených jednotkových cen
používaných v rámci OP Z.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč
16 690,00
2 900,00
19 590,00
4 897,50
24 487,50
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

49.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002810

Žadatel

Město Šlapanice

Název projektu

Zvýšení kvalifikace a profesionality pracovníků MěÚ Šlapanice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 487 650,00

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
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 podpory a krácením v celkové výši
344 501,65Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 944 136,35
1.

2.
3.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Vzhledem k tomu, že projekt je zaměřen pouze na
vzdělávání, musí mít indikátor 68000 nulovou hodnotu,
v rámci projektu nebude zavedeno žádné opatření.
Uvést do souladu hodnoty indikátoru uvedené v KA 3 s
hodnotami uvedenými v indikátorech 60000 a 62600.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení. Vzhledem ke
snížení podílu nákupu služeb na celkových způsobilých
přímých nákladech dochází ke změně % nepřímých
nákladů (z 25 % na 15 %), tato změna je již zohledněna
na řádku „Maximální celkové způsobilé výdaje projektu
v Kč“.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Položka rozpočtu
1.1.1.2.1

garant veřejných
zakázek

1.1.1.2.2

garant IT

1.1.1.2.3

garant finančního
řízení

Navrhované krácení ŘO
důvod
Pracovní náplň pozice obsahuje některé činnosti, které
mají být dle metodiky OPZ hrazeny z nepřímých
nákladů. Kráceno o 1/3.
Pracovní náplň pozice obsahuje některé činnosti, které
mají být dle metodiky OPZ hrazeny z nepřímých
nákladů. Kráceno o 1/3.
Pracovní náplň pozice obsahuje některé činnosti, které
mají být dle metodiky OPZ hrazeny z nepřímých
nákladů. Kráceno o 1/3.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč
157 666,66

63 066,66

78 833,33
299 566,65
44 935,00
344 501,65

Informace o žádosti
Pořadové číslo

50.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002836

Žadatel

Mikroregion Frýdlantsko

Název projektu

Strategické řízení mikroregionu Frýdlantsko

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 219 800,00

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
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 podpory a krácením v celkové výši
44 968,75Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 174 831,25

87

1.

2.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

3.






Definovat/určit v žádosti dva konkrétní projekty pro které
bude zpracována 2x studie proveditelnosti. Pokud k
upřesnění nedojde: krátit rozpočet o částku 250 000 Kč
(položka 1.1.4.2 "zpracování 2 studií proveditelnosti").
V popisu KA Zpracování nástrojů pro efektivní řízení obcí
přesně specifikovat zda jde o tvorbu nových programů, či
pouze o aktualizaci, a doplnit kalkulaci příslušné rozpočtové
položky. Pokud půjde o aktualizaci, krátit rozpočet o
příslušnou částku v rámci položky 1.1.4.1. Aktualizace
stávajících strategických dokumentů není výzvou
podporována.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík - Není dostatečně a řádně zdůvodněno pořízení pouze
software
SW vybavení. Kráceno v plné výši.

1.1.3.2.2.1

Vybavení
pracoviště
realizačního týmu
(nábytek - 3 osoby)

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům RT
(součet všech úvazků členů RT činí 1,75). Káceno s
ohledem na souhrnnou hodnotu úvazků členů RT.

11 508,00

1.1.3.2.2.2

Vybavení
pracoviště
realizačního
týmu - zařízení

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům RT
(součet všech úvazků členů RT činí 1,75). Káceno s
ohledem na souhrnnou hodnotu úvazků členů RT.

18 167,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

35 975,00
8 993,75
44 968,75

6 300,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

51.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002845

Žadatel

Město Rýmařov

Název projektu

Efektivní otevřený úřad Rýmařov - II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 395 729,50

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

88

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 podpory a krácením v celkové výši
417 193,40Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 978 536,10
1.

2.

3.
4.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
5.






Odstranit z KA 4 vzdělávání - kurzy zaměřené na tzv.
měkké dovednosti (soft skills). Vzdělávání v oblasti soft
skills je podporováno, pouze pokud je součástí oblastí
vzdělávání uvedených v bodě A. specifického cíle 4.1.2
přílohy č. 2 výzvy.
V rámci zrušení vzdělávacích aktivit „měkké dovednosti“ v
rámci KA 4 adekvátně upravit hodnotu indikátoru 60000 a
62600.
Doplnit indikátor 68002 z hodnoty 0 na 1, z důvodu
existence intervence v oblasti strategického řízení.
V popisu KA 01 přesně specifikovat, zda jde o tvorbu nové
strategie či pouze o její aktualizaci. Pokud půjde o
aktualizaci, je nutno adekvátně krátit náklady na RT
(celkově bude kráceno 268 200 Kč). Aktualizace stávajících
strategických dokumentů není výzvou podporována.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Kurzy jsou zaměřeny mj. i na měkké dovednosti bez
navázání na komunikaci s veřejností a jazykové
vzdělávání. Kráceno z důvodu nedodržení podmínky
KA 04 - Realizace výzvy - Vzdělávání v oblasti soft skills a IT je
vzdělávacích aktivit podporováno, pouze pokud je součástí oblastí
vzdělávání uvedených v bodě A. specifického cíle
4.1.2 přílohy č. 2 výzvy. Kráceno na 13 kurzů z
původních 22 kurzů.

Položka rozpočtu

1.1.4.2

1.1.6.1.1

Mzdové náhrady

Kč

144 000,00

V důsledku krácení počtu vzděl. kurzů dochází ke
krácení mzdových náhrad.

189 754,72

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

333 754,72
83 438,68
417 193,40
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

52.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002904

Žadatel

Město Rotava

Název projektu

Optimalizace procesů ve veřejné správě a životních podmínek
občanů Rotavy

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 996 757,50

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
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 podpory a krácením v celkové výši
459 677,50Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 537 080,00
1.
2.
3.
4.
5.
-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

6.






Zvýšit hodnotu indikátoru 60000 na 20.
Z důvodu zavedení opatření zvýšit hodnotu indikátoru
68000 na 1.
Z důvodu zavedení opatření v oblasti strategického
řízení zvýšit hodnotu indikátoru 68002 na 1.
Hodnotu indikátoru 80500 navýšit ze 4 na 6.
Doplnit VZ týkajících se:
GIS v hodnotě 521 322,- Kč bez DPH
Zpracování studií proveditelnosti v celk. hodnotě 755 000,Kč bez DPH
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Položka rozpočtu

Navrhované krácení ŘO
důvod
Kráceno v návaznosti na položku 1.1.3.2.1.1. V popisu
KA není zdůvodněna nezbytnost nákupu 2 ks
notebooků ani jejich využití pro cílovou skupinu;
kráceno na 1 ks.

Kč

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík
MS Office 2013

1.1.3.2.2.1

Notebook pro
V popisu KA není zdůvodněna nezbytnost nákupu 2 ks
cílovou skupinu do
notebooků ani jejich využití pro cílovou skupinu;
vzdělávací
kráceno na 1 ks.
místnosti

13 310,00

1.3.2.2.2

Žadatel plánuje nákup 60 kusů židlí, přičemž v rámci
Židle do vzdělávací
projektu plánuje pořádat vzdělávací akce pro
místnosti
maximálně 20 osob; kráceno na 30 ks.

40 800,00

1.1.3.2.2.5

1.1.3.2.2.6

1.1.3.2.2.7

Věšák na oděvy
řadový stojanový do
vzdělávací
místnosti
Dataprojektor do
vzdělávací
místnosti
Projekční plátno do
vzdělávací
místnosti

6 292,00

Nejedná se o nezbytné vybavení pro celkem 5
přednášek v rámci projektu. Kráceno v plné výši.

14 470,00

Duplicita - do učebny pořizován velkoformátový LCD
monitor; kráceno v plné výši.

29 040,00

Duplicita - do učebny pořizován velkoformátový LCD
monitor; kráceno v plné výši.

3 630,00
3 200,00

1.1.3.2.2.8

Přednáškový pult

Není zdůvodněna nezbytnost vybavení ani jeho využití
pro cílovou skupinu; kráceno v plné výši.

1.1.3.1.2.1

LCD monitor
velkoformátový do
vzdělávací
místnosti

Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
aktivity zcela chybí její popis a zdůvodnění nezbytnosti
pro dosažení cílů projektu; kráceno na 100 000 Kč.

160 000,00

1.1.4.06

Vzdělávací akce
pro veřejnost
zaměřená na online
prohlížení aplikace
GIS a užívání jejích
funkcí

Není popsán účel finanční částky (v rámci projektu je
vybavena přednášková místnost; lektorem by měl být
člen RT, výdaje na občerstvení nepatří do PN); kráceno
v plné výši.

5 000,00

1.1.4.08

Vzdělávací akce
pro zaměstnance
MěÚ - Komunikace
I - základní

Vzdělávací akce je zaměřena na měkké dovednosti bez
navázání na komunikaci s veřejností – tento druh
vzdělávání není výzvou podporován; kráceno v plné
výši.

28 800,00

1.1.4.10

Vzdělávací akce
pro zaměstnance
MěÚ - Informatika
rozšiřující pokročilé ovládání
kancelářského
balíku

Vzdělávání v oblasti IT je podporováno, pouze pokud je
součástí oblastí vzdělávání uvedených v bodě A.
specifického cíle 4.1.2 přílohy č. 2 výzvy; kráceno v
plné výši.

14 400,00

1.1.4.12

Vzdělávací akce
pro zaměstnance
MěÚ - Prezentační
dovednosti

Vzdělávací akce je zaměřena na měkké dovednosti bez
navázání na komunikaci s veřejností – tento druh
vzdělávání není výzvou podporován; kráceno v plné
výši.

28 800,00
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.4.13

Vzdělávací akce
pro veřejnost Rozsah
poskytovaných
služeb veřejné
správy občanům

Není popsán účel finanční částky (v rámci projektu je
vybavena přednášková místnost; lektorem by měl být
člem RT; výdaje na občerstvení nepatří do PN);
kráceno v plné výši.

5 000,00

1.1.4.14

Vzdělávací akce
pro veřejnost Veřejná správa na
internetu I orientace a
vyhledávání na
webových
stránkách veřejné
správy (včetně
webu města)

Není popsán účel finanční částky (v rámci projektu je
vybavena přednášková místnost; lektorem by měl být
člem RT; výdaje na občerstvení nepatří do PN);
kráceno v plné výši.

5 000,00

1.1.4.15

Vzdělávací akce
pro veřejnost Veřejná správa na
internetu II dostupnost
informací a dat
poskytovaných
veřejnou správou
na internetu a práce
s nimi, příklady

Není popsán účel finanční částky (v rámci projektu je
vybavena přednášková místnost; lektorem by měl být
člem RT; výdaje na občerstvení nepatří do PN);
kráceno v plné výši.

5 000,00

1.1.4.16

Vzdělávací akce
pro veřejnost Komunikace s
Není popsán účel finanční částky (v rámci projektu je
veřejnou správou, vybavena přednášková místnost; lektorem by měl být
vyplňování a
člem RT; výdaje na občerstvení nepatří do PN);
podávání formulářů - kráceno v plné výši.
listinných a online,
příklady z praxe

5 000,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

367 742,00
91 935,50
459 677,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

53.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002778

Žadatel

Město Břeclav

Název projektu

Systém řízení kvality

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 900 491,50

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

92

Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
104 500,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 795 991,50
1.


Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.1.3.1

Lektor specialista

Kč

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
ze 624 Kč/hod. na 415 Kč/hod.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

83 600,00

83 600,00
20 900,00
104 500,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

54.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002832

Žadatel

Statutární město Kladno

Název projektu

Strategie bezpečnosti IT Statutárního města Kladna včetně řešení
krizových a nestandardních situací

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 232 581,80

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

93

5

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 232 581,80
Doložit, jakým způsobem byla stanovena jednotková
cena u položek rozpočtu 1.1.4.1, 1.1.4.3 – 1.1.4.5.
Doložit zdůvodnění k výši úvazku a jednotlivých
pracovních pozic.
Doplnit hodnotu indikátoru 68002 na 1, z důvodu
zavedení opatření v oblasti strategického řízení.

1.
2.
3.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí







Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci IPRÚ/ITI
/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

55.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002816

Žadatel

Zlínský kraj

Název projektu

Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 359 143,50

Body z věcného hodnocení

83,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

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

94

Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování

6 359 143,50
1.

2.
3.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

4.
5.






Uvést do souladu harmonogram projektu. V příloze č.
9 Harmonogram klíčových aktivit jsou aktivity
plánovány až od února 2017, přestože je jako datum
zahájení projektu uvedeno 1. 12. 2016. Stejně tak není
v harmonogramu uvedena žádná aktivita v průběhu
listopadu 2018, avšak projekt by měl trvat až do 30.
11. 2018. Tento nesoulad je nezbytné opravit, nelze
projekt zahájit a fakticky žádné aktivity nerealizovat.
Doplnění zdůvodnění nákladů na ubytování - proč by 4
dílčí aktivity měly být realizovány formou výjezdu.
Opravit hodnotu indikátoru 68004 na hodnotu 1,
v rámci projektu bude zavedeno opatření v oblasti
ŘLZ.
K indikátorům 60000 a 62600 doplnit výpočet
plánovaných cílových hodnot.
Zahrnout do KA2 vytvoření závěrečné zprávy s
výsledky této aktivity a zahrnutí této zprávy do
indikátoru 80500.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Závěry z projednávání žádostí ze dne 31. 8. 2016
Informace o žádosti
Pořadové číslo

56.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002976

Žadatel

Město Svitavy

Název projektu

Rozvoj strategických dokumentů a vzdělávání zaměstnanců
městského úřadu města Svitavy

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 098 086,25

Body z věcného hodnocení

83,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

95

5

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
440 000,00Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 658 086,25
1.

2.

3.

4.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

5.

6.






Opravit hodnotu indikátoru 62600. Také pro tento
indikátor platí pravidlo o limitu bagatelní podpory, proto
jeho hodnota nemůže být vyšší než u indikátoru
60000.
Doplnit veřejnost mezi definované CS a popsat její
zapojení do projektu. Aktivity projektu jsou zaměřené
na tuto cílovou skupinu, ta ale nebyla v žádosti
definována.
U vzdělávacích aktivit upřesnit, zda 1 hodina = 60
minut nebo 45 minut. Tento údaj je důležitý kvůli
bagatelní podpoře a stanovení hodnoty indikátorů.
V popisu RT u odborných garantů odstranit činnost
„řízení a koordinace práce externího dodavatele
(zpracovatele), projektového týmu a odpovědných
zaměstnanců úřadu“. Tato aktivita spadá do
nepřímých nákladů.
VK požaduje řádně zdůvodnit pořizování zejména
základních kurzů IT z hlediska dosavadních znalostí
pracovníků IT (Základních kurz 1.1.4.13, 1.1.4.16,
1.1.4.18) a využití poptávaného vzdělávání v prostředí
úřadu. Pokud nebude nákup těchto kurzů adekvátně
vysvětlen, budou výdaje na jejich nákup kráceny, a to
včetně mzdových příspěvků.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

96

Položka rozpočtu

1.1.1.2.1

1.1.1.2.4

Metodik projektu

Evaluátor

Navrhované krácení ŘO
důvod
Pracovní náplň pozice obsahuje některé činnosti, které
náležejí mezi standardní manažerské a koordinační
práce a mají má být dle metodiky OPZ hrazeny z
nepřímých nákladů. Kráceno z 0,3 úvazku na 0,2
úvazku.

Kč

132 000,00

Náplň pracovní činnosti uvedená v popisu realizačního
týmu spadá do nepřímých nákladů. Není uveden záměr
a cíl evaluace, evaluace není ani mezi zamýšlenými
výstupy. Jde tedy spíše o monitoring, který spadá do
nepřímých nákladů. Krácení v plném rozsahu.

220 000,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

352 000,00
88 000,00
440 000,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

57.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002846

Žadatel

Obec Zašová

Název projektu

Strategické řízení v obci Zašová

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 691 892,50

Body z věcného hodnocení

83,13

Shrnutí projednání žádosti
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 podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 691 892,50
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1.



Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Navýšit hodnotu indikátoru 62600 minimálně na
hodnotu 12 s ohledem na množství plánovaných kurzů
v rámci projektu.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

58.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002849

Žadatel

Město Králíky

Název projektu

Optimalizace a profesionalizace MěÚ Králíky

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 395 904,25

Body z věcného hodnocení

83,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 395 904,25
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1.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Doplnit do CS též zastupitele, kteří by se zapojili do
tvorby strategických dokumentů města. Pro úspěšnou
implementaci strategií do praxe je nezbytným
předpokladem jejich schválení zastupitelstvem a
ztotožnění se zastupitelů s cíli a obsahem těchto
strategií.
Doplnit hodnotu indikátoru 68001 a 68002, a to
s ohledem na zavedení opatření v oblasti kvality a
strategického řízení.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

59.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002935

Žadatel

Město Valašské Meziříčí

Název projektu

Využití konceptu Smart City pro rozvoj města Valašského Meziříčí

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 272 831,25

Body z věcného hodnocení

83,13

Shrnutí projednání žádosti
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 podpory a krácením v celkové výši
748 664,38Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 524 166,87
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1.

2.

3.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Uvést cílovou hodnotu indikátoru 68002 z 0 na 1.
Z projektové žádosti je zřejmé, že bude zavedeno
opatření v této oblasti.
Doplnit také indikátor 68000 na hodnotu 1, a to
z důvodu zařazení výše uvedeného indikátoru
z podskupiny.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.1.1.1

Odborný garant
projektu

Úvazek krácen o 50% vzhledem k velikosti CS,
charakteru KA a nákupu služeb ve všech KA.

1.1.3.2.2.1

Notebook

V návaznosti na krácení pozice Odborný garant projektu
kráceno o 50%.

6 650,00

1.1.3.2.2.2

Kancelářský balík

V návaznosti na krácení pozice Odborný garant projektu
kráceno o 50%.

3 146,00

1.1.3.2.2.3

Židle kancelářská

V návaznosti na krácení pozice Odborný garant projektu
kráceno o 50%.

1 210,00

1.1.3.2.2.4

Stůl pracovní
kancelářský

V návaznosti na krácení pozice Odborný garant projektu
kráceno o 50%.

3 327,50

1.1.3.2.2.5

Šatní skříň

Nejedná se o nezbytné vybavení pro realizaci projektu.
Položka není provázána s žádnou KA. Kráceno v plné
výši.

4 598,00

1.1.4.1

Workshopy "Chytrý Nadhodnocená a neefektivní položka. Kráceno o 20
Valmez"
000 Kč/jednotka.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

480 000,00

100 000,00
598 931,50
149 732,88
748 664,38

Informace o žádosti
Pořadové číslo

60.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002787

Žadatel

Statutární město Most

Název projektu

Zefektivnění plánování úřadu v oblasti dopravy

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 358 425,00

Body z věcného hodnocení

82,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

100

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 podpory a krácením v celkové výši
194 637,50Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 163 787,50
1.
2.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Zařadit položku 1.1.1.2.1 do položky 1.1.1.1 (pracovní
smlouvy).
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.1.3.1

1.1.4.2

Konzultant SUMP

Školení
zaměstnanců

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
ze 650 Kč/hod. na 345 Kč/hod.
Nadhodnocená položka. Jedná se o jednodenní školení
v rozsahu cca 4 hod. pro 35 osob. Dle popisu je v ceně
mj. zahrnuto i občerstvení, které spadá do nepřímých
nákladů. Krácena jednotková cena na hodnotu 1 150 Kč/
účastník.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč

122 000,00

47 250,00

169 250,00
25 387,50
194 637,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

61.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002864

Žadatel

Město Libčice nad Vltavou

Název projektu

Strategické plánování ve městě Libčice nad Vltavou

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 171 025,20

Body z věcného hodnocení

82,5

Shrnutí projednání žádosti

101

Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 171 025,20
1.
2.



Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Dodat harmonogram, z kterého bude jasné, jak na
sebe činnosti budou navazovat.
Doplnit mezi CS též obce, kraje a jejich zaměstnance.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

62.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002873

Žadatel

Město Blansko

Název projektu

Město Blansko připravuje svou budoucnost

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 831 002,50

Body z věcného hodnocení

82,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
639 380,00Kč.
Závěr

102

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 191 622,50
1.
-

2.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

3.

4.

5.





Upravit hodnoty indikátorů:
snížení cílové hodnoty indikátoru 626 00 na 43
snížení cílové hodnoty indikátoru 6 80 02 na 0
(Z projektové žádosti je zřejmé, že nebude zavedeno
žádné konkrétní opatření v této oblasti, které bude
implementováno do chodu celé organizace.)
Doplnit u popisu položek 1.1.4 nákup služeb, zda
proběhne výběrové řízení, či byl proveden průzkum
trhu – v projektu plánována jediná VZ na veškeré
plánované služby (analýza, vytvoření manuálu vizuální
identity a zajištění interních i externích školení) kromě
dopravy.
Doložit specifikaci kurzu na kybernetickou bezpečnost
(1.1.4.08) vč. cenového průzkumu trhu (kurzy v Mware
security jsou v e-nabídce v cca 1/3 ceně).
Doložit specifikaci kurzů na kybernetickou bezpečnost
(1.1.4.09 - 13) vč. cenového průzkumu trhu.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

103

Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.1.2.2

Převážná část činností, které jsou uvedeny v pracovní
Evaluátor
náplni tohoto člena RT, spadá do nepřímých nákladů.
projektových aktivit Zbývající část je duplicitní s pracovní náplní odborného
koordinátora. Z tohoto důvou kráceno v plné výši.

206 360,00

1.1.1.2.3

Odborný garant
KA01

Převážná část činností, které jsou uvedeny v pracovní
náplni tohoto člena RT, spadá do nepřímých nákladů. Z
tohoto důvodu je krácen pracovní úvazek z 0,2 na 0,1
úvazek.

85 760,00

1.1.1.2.4

Odborný
koordinátor
vzdělávacích a
rozvojových aktivit
(KA02-KA05)

Převážná část činností, které jsou uvedeny v pracovní
náplni tohoto člena RT, spadá do nepřímých nákladů. Z
tohoto důvodu je krácen pracovní úvazek z 0,2 na 0,1
úvazek.

88 440,00

1.1.6.1.1

Mzdový příspěvek
účastníků KA01

Nehospodárný a neopodstatněný výdaj. Náhrada mzdy
za seznamování vlastních zaměstnanců s interním
dokumentem v délce trvání 4 nebo 8 hodin. Kráceno v
plné výši.

130 944,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

511 504,00
127 876,00
639 380,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

63.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003002

Žadatel

Mikroregion Hustopečsko

Název projektu

Programy rozvoje obce pro obce Mikroregionu Hustopečsko

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 102 500,00

Body z věcného hodnocení

82,5

Shrnutí projednání žádosti
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 podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 102 500,00

104

1.

2.

3.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

4.






Doplnit a popsat, jaká je plánovaná účast u kulatých
stolů, počet osob, starostů/starostek z participujících
obcí, jak velké by mělo být dotazníkové šetření, jaká
bude celková participace obcí, tj. kolik zvolených
zástupců přislíbilo účast na projektu.
Doplnit indikátor 68002 z 0 na 20. Z projektové žádosti
je zřejmé, že bude zavedeno opatření v této oblasti, ve
20 obcích bude vytvořen a realizován Program rozvoje
obce, který bude odsouhlasen zastupitelstvy
jednotlivých obcí.
Doplnit indikátor 6 80 00 z 0 na 20 z důvodu zařazení
výše uvedeného indikátoru z podskupiny.
Doplnit informace o plánované VZ na dodavatele
dokumentů.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

64.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003005

Žadatel

Město Jilemnice

Název projektu

Rozvoj MA21 v Jilemnici

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 452 520,00

Body z věcného hodnocení

82,5

Shrnutí projednání žádosti
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 podpory a krácením v celkové výši
38 500,00Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 414 020,00

105

1.

2.

3.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Doplnit indikátor 68000 na hodnotu 1. Protože byl
zvolen indikátor z podskupiny, musí být uvedena také
hodnota u indikátoru 6 80 00.
Položka 1.1.4.07 Úprava hřiště pro petangue, včetně
dokumentace ve výši 60 000 Kč - přesunout do
kapitoly 1.1.7 Křížové financování.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu
1.1.4.06

Pronájem prostor

Kč

Částka uvedená v rozpočtu neodpovídá informacím
uvedeným u klíčových aktivit.

30 800,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

30 800,00
7 700,00
38 500,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

65.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002813

Žadatel

Kraj Vysočina

Název projektu

Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 406 500,01

Body z věcného hodnocení

81,88

Shrnutí projednání žádosti
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 podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 406 500,01

106

1.

2.

3.

U pozic 1.1.1.2.2, 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 uvést (oddělit) a
vysvětlit časovou dotaci na přípravu kurzů, školících
materiálů a lektorování.
Vysvětlit způsob proškolení interních lektorů a jejich
zapojení do lektorování během realizace projektu.
Doplnit počet proškolených interních lektorů v
jednotlivých tématech školení.
Uvést do souladu harmonogram projektu se strukturou
činností dle jednotlivých KA.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

66.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002931

Žadatel

Statutární město Brno

Název projektu

Management řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚMČ Brno-střed

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 385 495,00

Body z věcného hodnocení

81,88

Shrnutí projednání žádosti
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 podpory a krácením v celkové výši
178 375,00Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 207 120,00

107

1.

2.
3.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Indikátor 80500 nutno upřesnit, počet dokumentů 15,
mělo by být 14 (v popisu KA není uvedena Metodika
řízení výkonnosti), všechny dokumenty by měly být
zveřejněné.
Upravit hodnotu indikátoru 60000 na stejnou výši jako
hodnotu indikátoru 62600.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.1.1.4

Metodik procesního
modelování II
Pokračování pozice Metodik procesního modelování
(pokračování po
(od 7. měsíce realizace projektu s nižším úvazkem za
vstupních
vyšší sazbu). Kráceno na původní sazbu.
analýzách)

1.1.1.3.1

Psycholog

Pozice nemá v projektu dostatečné opodstatnění.
Kráceno v plné výši.

70 200,00

1.1.1.3.2

Konzultant pro
oblast ŘLZ

DPP ve výši 390 Kč/hod. překračuje mzdu obvyklou u
DPP na této pozici; krácení na 345 Kč/hod. dle
metodiky OPZ (specialista, expert, konzultant,
poradce).

22 500,00

1.1.1.3.3

Kouč pro interní
lektory

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
ze 390 Kč/hod. na 345 Kč/hod.

18 000,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

32 000,00

142 700,00
35 675,00
178 375,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

67.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002937

Žadatel

Obec Červená Voda

Název projektu

Zlepšení strategického plánování a výkonu správy obci Červená
Voda

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 326 604,50

Body z věcného hodnocení

81,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

108

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
314 244,00Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 012 360,50
1.
2.

3.
4.
5.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

6.
7.






Položka rozpočtu

Přesunout položku 1.1.3.2.3.4 Kancelářské potřeby ve
výši 5000,- Kč do nepřímých nákladů.
Přesunout část položky 1.1.6.2.1 Cestovné a
ubytování ve výši 23400,- Kč (Stravné) do nepřímých
nákladů.
Přesunout náhrady mzdy do položky 1.1.6.1.
Zařadit certifikát MA21 do indikátoru 80500.
Nastavit indikátor 68004 na hodnotu 0. Z projektové
žádosti je zřejmé, že nebude zavedeno žádné
konkrétní opatření v této oblasti, které bude
implementováno do chodu celé organizace.
Upřesnit zapojení lektora specialisty do projektu.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Kč

1.1.1.1.2

Odborný asistent

Pracovní náplň pozice obsahuje některé činnosti, které
náležejí mezi standardní manažerské a koordinační
práce a mají být dle metodiky OPZ hrazeny z
nepřímých nákladů.Krácení úvazku z 0,8 na 0,6 úvazku.

118 670,40

1.1.1.2.1

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
Lektor - specialista obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
na 556 Kč/hod.

80 500,00

1.1.1.3.1

Evaluátor

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
na 243 Kč/ hod.

15 420,00

1.1.3.2.2.1

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
Notebook pro
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům
odborného garanta
RT; kráceno z 1 ks na 0,8 ks.

2 660,00
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.3.2.2.2

Notebook pro
odborného
asistenta

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům
RT; kráceno z 1 ks na 0,6 ks.

5 320,00

1.1.3.2.3.2

Kancelářský balík Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
(kancelářský SW) - výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům
asistent
RT; kráceno z 1 ks na 0,6 ks.

424,80

1.1.3.2.3.4

Kancelářské
potřeby

1.1.6.2.1

Cestovné a
Stravné je výdajem, který má být dle metodiky OPZ
ubytování cílového hrazen z nepřímých nákladů; částečně kráceno z
skupiny
přímých nákladů.

Položka svým charakterem odpovídá nepřímým
nákladům. Kráceno v plné výši.

5 000,00

23 400,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

251 395,20
62 848,80
314 244,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

68.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002981

Žadatel

Mikroregion Vysokomýtsko

Název projektu

Komunitní rozvoj v Mikroregionu Vysokomýtsko

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 980 750,00

Body z věcného hodnocení

81,88

Shrnutí projednání žádosti
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 podpory a krácením v celkové výši
98 960,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 881 790,00
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1.

2.

3.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

4.

5.






Vysvětlit a popsat, jak v rámci projektu bude vytvořeno
5 dlouhodobých komunitních strategií a 3 střednědobé
strategické plány a z jakého důvodu bude do projektu
zařazeno pouze 8 obcí z daného mikroregionu a
kterých obcí se budou výstupy projektu dotýkat, když
zájem o zapojení do všech aktivit projektu dle
průzkumu projevilo 10 z 28 obcí mikroregionu.
Upravit indikátor 68002 na hodnotu 8, opatření
v oblasti strategického řízení bude zavedeno v rámci 8
institucí.
Popsat, jakým způsobem byla nastavena cílová
hodnota indikátoru 60000 a 62600. V rámci KA1 bude
přitom proškoleno 69 osob z řad CS.
Uvést do souladu časovou dotaci pro dva kurzy po 40
hodinách. V přílohách popisující KA a v příloze
Průzkum zájmu Komunitní rozvoj v Mikroregionu
žadatel uvádí rozdílné informace.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.1.3.1

Manažer KA metodik

Činnosti uvedené v pracovní náplni částečně spadají
do nepřímých nákladů. Kráceno o 384 hodin.

38 400,00

1.1.1.3.1

Manažer KA metodik

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
ze 400 Kč/hod. na 348 Kč/hod.

19 968,00

1.1.1.3.2

Specialista na
vzdělávání supervizor

Pracovní náplň pozice obsahuje některé činnosti, které
náležejí mezi standardní manažerské a koordinační
práce a mají být dle metodiky OPZ hrazeny z
nepřímých nákladů. Kráceno o 20 800Kč.

20 800,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

79 168,00
19 792,00
98 960,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

69.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002997

Žadatel

Sdružení místních samospráv České republiky

Název projektu

Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. typu

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 999 732,50

Body z věcného hodnocení

81,88
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
2 124 366,25 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 875 366,25
1.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Položka rozpočtu

Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19, jedná se zejména o právní poradenství.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce
pracovní pozice nadhodnocený, zejména s ohledem na
skutečnost, že odborné aktivity projektu bude zajišťovat
další člen RT. Kráceno z úvazku 0,5 na 0,25.

Kč

1.1.1.1.2

Odborný asistent
KA 1 - KA6

1.1.1.1.3

Pracovní náplň pozice obsahuje některé činnosti, které
náležejí mezi standardní manažerské a koordinační
Koordinátor
práce a mají být dle metodiky OPZ hrazeny z
vzdělávacích aktivit
nepřímých nákladů. Kráceno z 0,5 úvazku na 0,25
úvazku.

286 693,00

1.1.1.1.5

Neadekvátní výše úvazku vzhledem k zapojení
Odborný konzultant dodavatelů pro tvorbu aplikací a IT specialisty (tvorba eIT
learningu) i vzhledem k popisu a četnosti jeho činností,
krácení o 50 % z 0,5 úvazku na 0,25 úvazku.

308 000,00

1.1.1.2.3

Expert KA3

Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce
pracovní pozice nadhodnocený. Kráceno o 50%.

1.1.1.2.4

Odborný garant
KA1 a KA2

Pracovní náplň pozice obsahuje některé činnosti, které
náležejí mezi standardní manažerské a koordinační
práce a mají být dle metodiky OPZ hrazeny z
nepřímých nákladů. Kráceno o 200 hodin.

172 500,00

160 000,00

80 000,00
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.1.3.3

Lektor KA6

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
na 415 Kč/hod.

1.1.4.3

Právní služby

Není uvedeno stanovení rozsahu hodin, krácení o 500
hodin na 900 hodin + krácení na mzdu obvyklou
právník 507 Kč/hod.

560 100,00

1.1.4.6

Neodůvodněná položka v rozpočtu. Žadatel nikde
Expertní a
neuvádí, co bude předmětem služby. S ohledem na
poradenské služby skutečnost, že v RT je dostatečné množství expertů a
garantů, je kráceno v plné výši.

105 000,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

27 200,00

1 699 493,00
424 873,25
2 124 366,25

Informace o žádosti
Pořadové číslo

70.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002802

Žadatel

Město Nový Bydžov

Název projektu

MÚ Nový Bydžov - profesionální úřad

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 943 549,00

Body z věcného hodnocení

80,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
382 185,00Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 561 364,00
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1.

2.

3.
4.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Dodat harmonogram činností, z kterého bude zřejmé,
jak budou jednotlivé vytvořené dokumenty na sebe
navazovat.
Doplnit indikátory 68002 a 68004 a jejichhodnotu
stanovit na 1.Z projektové žádosti je zřejmé, že budou
zavedena opatření v těchto oblastech.
Snížit hodnotu indikátoru 80500 z 6 na 5, odstranění Projektové záměry 2020.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:

Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.

Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Položka rozpočtu

Navrhované krácení ŘO
důvod
Neefetivní výdaj. Výstup, který má tento specialista
vytvořit, byl již vytvořen v rámci projektu ve výzvě č. 89
OP LZZ.

Kč

1.1.1.1.2

Specialista projektové řízení

1.1.1.3.1

Lektor - školení
interních lektorů

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
ze 415 Kč na 206 Kč.

23 408,00

1.1.4.02

KA2 - rozvoj
hodnocení
zaměstnanců

Obsah služby není dostatečné popsán - není jasné,
kolik hodin bude hodnocení trvat, kolik zaměstnanců
bude evaluováno atp.; v projektu je již odborný garant a
dva odborní konzultanti, kteří by částečně měli
zpracovávat obdobnou agendu v tomto projektu.
Kráceno v plné výši.

167 900,00

1.1.4.03

KA3 - správní řád

Školení má charakter vstupního vzdělávání, které není
výzvou podporováno. Kráceno v plné výši.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

32 160,00

82 280,00
305 748,00
76 437,00
382 185,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

71.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002825

Žadatel

Město Kutná Hora

Název projektu

Zavedení strategického řízení MěÚ Kutná Hora

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 384 845,00

Body z věcného hodnocení

80,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-
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Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 384 845,00
1.

2.

Vysvětlit hodnotu indikátoru 60000. VK upozorňuje, že
u odborného poradenství, které lze také vykázat do
bagatelní podpory, musí příjemce vést evidenci např. v
podobě prezenčních listin.
Do KA 1 doplnit krok schválení obou vytvořených
strategií příslušnými orgány žadatele, včetně
stanovení postupu implementace konkrétních opatření
vycházejících ze schválených verzí strategických
dokumentů.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

72.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002852

Žadatel

Statutární město Havířov

Název projektu

Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 823 737,50

Body z věcného hodnocení

80,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

115

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 823 737,50
1.
2.
3.
4.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Doložit analýzu vzdělávacích potřeb, o které se
žadatel v projektové žádosti zmiňuje.
Popsat výkon činnosti finančního řízení projektu.
Přejmenovat KA 2 na Vzdělávání.
VK požaduje, aby aktivity podobného charakteru v
KA3 a KA 4 (řízení a rozvoj lidských zdrojů) a dále v
KA4 a K9 (komunikace s veřejností) nebyly z hlediska
cílových skupin duplicitní.

Upozornění VK:

Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.

Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.

Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

73.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002855

Žadatel

Město Příbram

Název projektu

Efektivní úřad města Příbram

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 212 525,00

Body z věcného hodnocení

80,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
361 790,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování
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Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 850 735,00
1.

2.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Doplnit hodnotu indikátoru 68004 na hodnotu 1
vzhledem k tvorbě kompetenčního modelu (opatření
v oblasti ŘLZ).
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.4.06

Kč

KA1d - osobní
rozvoj zaměstnanců
Nadhodnocená položka. Kráceno o 50%.
- individuální
koučink

314 600,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

314 600,00
47 190,00
361 790,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

74.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002961

Žadatel

Statutární město Liberec

Název projektu

Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA21 statutárního
města Liberec

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 074 118,75

Body z věcného hodnocení

80,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 982 400,00Kč.
Závěr

117

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 091 718,75
1.



Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce
pracovní pozice nadhodnocený. Kráceno o 50%.

Kč

1.1.1.1.4

Specialista/ka pro
práci s veřejností

1.1.1.1.5

Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce
pracovní pozice nadhodnocený, zejména s ohledem na
Specialista/ka aktivit
skutečnost, že odborné aktivity projektu bude zajišťovat
rozvoje MA21
další člen RT (Koordinátor/ka MA21). Krácení úvazku o
50%.

445 200,00

1.1.1.3.1

Lektorka MA 21

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
ze 550 Kč/hod. na 415 Kč/hod.

9 450,00

1.1.3.1.1.1

SW pro propojení
agend, webové
aplikace - výstupy
pro veřejnost,
zapojování
veřejnosti

Položka není dostatečně podrobně specifikována, dle
doloženého popisu se jeví nadhodnocená; kráceno o
30%.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

445 200,00

686 070,00

1 585 920,00
396 480,00
1 982 400,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

75.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002822

Žadatel

Město Moravská Třebová

Název projektu

Moravská Třebová - tvorba strategického plánu města a zavedení
metody kvality CAF

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 358 800,00

Body z věcného hodnocení

80

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

118

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 358 800,00
1.

2.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Upravit popis dosažené hodnoty indikátoru 80500.
Tento indikátor řeší počet napsaných a zveřejněných
analytických a strategických dokumentů.
Doplnit do CS veřejnost.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

76.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002837

Žadatel

Město Stříbro

Název projektu

Zefektivnění stávajících a tvorba nových prostředků
komunikace města Stříbra s občany

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 437 125,00

Body z věcného hodnocení

80

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
75 000,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování
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Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 362 125,00
1.

2.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






U indikátorů 60000 a 62600 je uvedeno, že jsou
nerelevantní. Vzhledem k tomu, že příjemce bude
realizovat vzdělávací kurzy, musí být uvedeno
zdůvodnění nulových hodnot u těchto indikátorů.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu
1.1.1.3.1

Členové řídící
skupiny projektu

Kč

Dle pracovní náplně část činností Členů řídící skupiny
projektu spadá do nepřímých nákladů. Krácení o 50%.

60 000,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

60 000,00
15 000,00
75 000,00

Závěry z projednávání žádostí ze dne 1. 9. 2016
Informace o žádosti
Pořadové číslo

77.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002871

Žadatel

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková
organizace

Název projektu

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Libereckého
kraje

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 665 602,15

Body z věcného hodnocení

80

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory a krácením v celkové výši
94 470,66 Kč.
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 571 131,49
1.

2.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Položka rozpočtu
1.1.6.1.

Mzdové příspěvky

Upravit cílovou hodnotu indikátoru 68000 na 0. Projekt
je zaměřen pouze na vzdělávání. Nebude zavedeno
žádné opatření.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Položka je nadhodnocena, jednotková cena mzdových
příspěvků překračuje horní hranici stanovenou v rámci
OPZ; kráceno na 176,10 Kč/hod.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč
82 148,40
82 148,40
12 322,26
94 470,66

Informace o žádosti
Pořadové číslo

78.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002889

Žadatel

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Název projektu

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS
Středočeského kraje

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 277 430,25

Body z věcného hodnocení

80

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory a krácením v celkové výši
44 180,70 Kč.
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 233 249,55
3.

4.

5.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Položka rozpočtu
1.1.6.1

Mzdové příspěvky

Snížit hodnotu indikátoru 60000 na hodnotu 52. Dle
popisu u indikátoru podmínky bagatelní podpory splní
52 osob.
Snížit hodnotu indikátoru 68000 na hodnotu 0. Projekt
je zaměřen pouze na vzdělávání. Nebude zavedeno
žádné opatření.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Položka je nadhodnocena, jednotková cena mzdových
příspěvků překračuje horní hranici stanovenou v rámci
OPZ; kráceno na 176,10 Kč/hod.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč
38 418,00
38 418,00
5 762,70
44 180,70

Informace o žádosti
Pořadové číslo

79.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002965

Žadatel

Město Kyjov

Název projektu

Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ
Kyjov

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 045 565,00

Body z věcného hodnocení

80

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

1

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

122

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 528 525,75 Kč.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování

5 517 039,25
1.

2.

3.

4.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

5.






Položka rozpočtu

Mezi CS uvést také veřejnost a popsat její zapojení do
projektu. Z popisu KA je zřejmé, že tato CS bude do
projektu zapojena.
Opravit hodnotu indikátoru 60000 minimálně na 50. VK
upozorňuje, že lze do tohoto indikátoru započítat i
poradenství. Adekvátně k tomu upravit indikátor
62600, aby byl ve stejné hodnotě jako indikátor 60000.
U indikátoru 80500 změnit popis souboru
dokumentace při zavádění nového ISO 9001:2015 na
certifikát.
Do popisu jednotlivých KA uvést, jak dlouho budou
realizovány.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Pozice není zmiňována u žádné z klíčových aktivit, ani
není uvedena v rámci popisu realizačního týmu;
souvislost s aktivitami projektu není u této položky
prokázána, je navrženo její krácení v plném rozsahu.

Kč

1.1.1.1.1

Odborný garant
projektu

1.1.1.1.3

Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce
pracovní pozice nadhodnocený, zejména s ohledem na
skutečnost, že odborné aktivity projektu bude zajišťovat
Asistent manažera externí dodavatel. Krácení z úvazku 0,4 na 0,2.
kvality
Navržená měsíční sazba (46 900 Kč/1 úvazek)
překračuje horní hranici mezd obvyklých pro danou
pozici v projektech OPZ (37 778 Kč/1 úvazek); kráceno
na 7 557,6 Kč/měsíc.

268 857,60

1.1.1.1.4

Úvazek 0,7 je dle činností uvedených v popisu práce
pracovní pozice nadhodnocený, zejména s ohledem na
skutečnost, že část KA 2 bude zajišťovat externí
dodavatel. Krácení úvazku na 0,4 (měsíčně o 17 688
Kč).

424 512,00

Specialista
komunikace a PR

289 440,00
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

Manažer rozvoje
města

Pracovní náplň pozice obsahuje některé činnosti, které
náležejí mezi standardní manažerské a koordinační
práce a mají být dle metodiky OPZ hrazeny z
nepřímých nákladů; krácení na úvazek 0,05 (měsíčně
o 2 613 Kč).

62 712,00

1.1.1.1.6

Garant pro oblast
ŘLZ

Pracovní náplň pozice obsahuje některé činnosti, které
náležejí mezi standardní manažerské a koordinační
práce a mají být dle metodiky OPZ hrazeny z
nepřímých nákladů, vzdělávání navíc bude zajištěno
dodavatelsky. Krácení na úvazek 0,4 (měsíčně o 5 226
Kč měsíčně).

125 424,00

1.1.1.3.1

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
Specialista doprava obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
z 350 Kč na 345 Kč/hod.

1 250,00

1.1.1.3.2

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
Specialista veřejná
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
infrastruktura
z 350 Kč na 345 Kč/hod.

1 250,00

1.1.1.3.3

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
Specialista veřejná
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
správa
z 350 Kč na 345 Kč/hod.

1 250,00

1.1.1.3.4

Moderátor
diskusních setkání

Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce
pracovní pozice nadhodnocený; krácení úvazku na 125
hod.
Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
z 350 Kč na 345 Kč/hod.

44 375,00

1.1.1.3.5

Specialista
sociálních věcí

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
z 350 Kč na 345 Kč/hod.

1 250,00

1.1.1.3.6

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
Specialista školství
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
a volný čas
z 350 Kč na 345 Kč/hod.

1 250,00

1.1.1.3.7

Specialista IT

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
z 350 Kč na 345 Kč/hod.

1 250,00

1.1.1.1.5

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

1 222 820,60
305 705,15
1 528 525,75

Informace o žádosti
Pořadové číslo

80.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002994

Žadatel

Město Milovice

Název projektu

Rozvoj systému řízení kvality a vzdělávání zaměstnanců MÚ
Milovice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 296 740,00

Body z věcného hodnocení

80

Shrnutí projednání žádosti

124

Střet zájmů

-

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 podpory a krácením v celkové výši
591 525,00Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 705 215,00
1.
2.
3.

4.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Popsat stanovení hodnot u indikátorů 60000 a 62600.
Zvýšit hodnotu indikátoru 80500 na 2, započíst výstup
KA01 – Sebehodnotící zpráva.
Snížit hodnotu u indikátoru 68002 a 68004 na hodnotu
0. Z projektové žádosti je zřejmé, že nebude zavedeno
žádné konkrétní opatření v těchto oblastech, které
bude implementováno do chodu celé organizace.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.4.10

KA03 Systém
managementu
kvality
úřadu

Duplicitní položka - dané téma je součástí zavádění
metodiky CAF a tedy i vzdělávání v rámci KA 2; krácení
v plné výši.

83 490,00

1.1.4.16

KA03 Procesní
řízení úřadu

Duplicitní položka - dané téma je součástí zavádění
metodiky CAF a tedy i vzdělávání v rámci KA 2; krácení
v plné výši.

83 490,00

1.1.4.20

KA03 Efektivní
komunikace v roli
zaměstnance
veřejné správy

Kurz je zaměřen na měkké dovednosti bez navázání na
komunikaci s veřejností nebo na zavádění nových
metod řízení rozvoje lidských zdrojů – tento druh
vzdělávání není výzvou podporován; krácení v plné
výši.

116 160,00

1.1.6.1.1

KA01 Mzdové
příspěvky VS
projektu

Neopodstatněná položka, KA01 neobsahuje žádné
vzdělávací aktivity, za které by bylo možné nárokovat
mzdové příspěvky; krácení v plném rozsahu.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

190 080,00
473 220,00
118 305,00
591 525,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

81.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002891

Žadatel

Statutární město Kladno

Název projektu

Moderní úřad – vzdělávání zaměstnanců – II. etapa

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 298 781,40

Body z věcného hodnocení

79,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory a krácením v celkové výši
47 678,31 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 251 103,09
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1.

Snížit cílovou hodnotu indikátoru 68000 z 11 na 0. Z
projektové žádosti je zřejmé, že nebude zavedeno
žádné konkrétní opatření, které bude implementováno
do chodu celé organizace.

2.

Zvýšit indikátor 60000 minimálně na hodnotu 90.

3.

Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Položka rozpočtu
1.1.1.1.2

1.1.1.1.3

Lektor kurzu
Minimum veřejné
správy
Lektor kurzu
Minimum veřejné
správy

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
ze 73 700 Kč/měsíc na 44 086 Kč/měsíc.
Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
ze 73 700 Kč/měsíc na 44 086 Kč/měsíc.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč
17 768,40

23 691,00
41 459,40
6 218,91
47 678,31

Informace o žádosti
Pořadové číslo

82.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002930

Žadatel

Město Holešov

Název projektu

Nástroje strategického řízení

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 998 786,25

Body z věcného hodnocení

79,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory a krácením v celkové výši
49 277,50 Kč.
Závěr

127

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 949 508,75
1.



Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Položka rozpočtu

1.1.3.1.1.2

SW řešení pro
schránku důvěru

Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Položka není dostatečně specifikována, v popisu
klíčové aktivity nejsou uvedeny funkcionality, není
zdůvodněna nezbytnost pro realizaci projektu; navržená
cena je vyhodnocena jako nepřiměřená s ohledem na
obdobné SW aplikace; krácení ze 102 850 Kč na 60
000 Kč.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč

42 850,00

42 850,00
6 427,50
49 277,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

83.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002989

Žadatel

Město Veltrusy

Název projektu

Moderní a otevřený úřad Veltrusy

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 898 825,00

Body z věcného hodnocení

79,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

1

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 043 625,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování
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Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 383 294,00
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
8.






Upřesnit hodnoty a popis indikátorů 60000 a 62600.
Vysvětlit zapojení CS veřejnost u KA2.
Opravit hodnotu indikátoru 68003 na 0. Z projektové
žádosti je zřejmé, že nebude zavedeno žádné
konkrétní opatření v této oblasti, které bude
implementováno do chodu celé organizace.
Pozici 1.1.1.1.1 přejmenovat na Odborného garanta
CAF.
Do popisu indikátoru 68001 uvést zavedení metody
CAF.
Změna hodnoty indikátoru 80500 – odstranit
Aktualizaci strategického plánu a zohlednit výstupy
CAF (Sebehodnotící zpráva, Akční plán zlepšování).
VK požaduje doložení k tvorbě územního plánu
stanovisko příslušného ORP. V případě absence
kladného stanoviska příslušného ORP bude položka
1.1.4.23 Tvorba územního plánu krácena v plné výši,
tedy 797 160 Kč.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Vzhledem ke snížení podílu nákupu služeb na
celkových způsobilých přímých nákladech dochází
ke změně % nepřímých nákladů (z 25 % na 15 %),
tato změna je již zohledněna na řádku „Maximální
celkové způsobilé výdaje projektu v Kč“.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRŮ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Navrhované krácení ŘO
důvod
Souhrn úvazků odborných pozic RT je vzhledem k
Odborný garant pro projektovým aktivitám nadhodnocený. S ohledem na
implementaci
skutečnost, že odborné aktivity projektu bude zajišťovat
moderních metod další člen RT (odborný garant) s úvazkem 1,0 je pozice
ŘLZ
Odborný garant pro implementaci moderních metod
ŘLZ krácena v plném rozsahu.

Položka rozpočtu

1.1.1.2.1

1.1.3.2.2.1

Notebook

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem zařízení a
vybavení pro odborné pozice RT. Notebook je určen
pro členy RT na aktivity spadající do NN, krácení v plné
výši.

1.1.3.2.2.2

Fotoaparát

V popisu KA není zdůvodněna nezbytnost vybavení ani
jeho využití pro cílovou skupinu; kráceno v plné výši.

1.1.3.2.2.6

Multifunkční
zařízení

1.1.4.02

Kč

636 000,00

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem zařízení a
vybavení pro odborné pozice RT. Multifunkční zařízení
je určeno pro členy RT na aktivity spadající do NN,
krácení v plné výši.
Neopodstaněná položka - město disponuje vlastním
KA2 - Tvorba wwwwebem a popis KA neobsahuje zdůvodnění potřeby
stránek města
nových stránek; krácení v plném rozsahu.

11 000,00

2 500,00

6 000,00

100 000,00

1.1.4.03

KA2 - Moderace
Položka nemá s ohledem vypuštění dílčí aktivity
prezentace
"aktualizace strategického plánu" opodstatnění; krácení
strategického plánu
v plné výši.
občanům města

25 000,00

1.1.4.13

KA4 - Vzdělávání
zaměstnanců,
Duplicitní položka - dané téma je součástí zavádění
vedení města a MU metodiky CAF a tedy i vzdělávání v rámci KA 4; krácení
v oblasti
v plné výši.
procesního řízení

92 000,00

1.1.4.24

Položka není konkrétně specifikována, dle popisu KA2
se jedná o aktualizaci platného dokumentu, aktualizace
KA2 - Aktualizace
dokumentů však nespadá mezi podporované aktivity
strategického plánu
této výzvy (pouze vytváření nových dokumentů); krácení
v plné výši.

35 000,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

907 500,00
136 125,00
1 043 625,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

84.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002859

Žadatel

Sdružení obcí Jablunkovska

Název projektu

Profesionalizace veřejné správy obcí na území Jablunkovska

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 427 417,50

Body z věcného hodnocení

78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se
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6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
343 582,50 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 083 835,00
1.

2.

3.

4.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

5.






Položka rozpočtu
1.1.1.3.3

Hlavní metodik
vzdělávání_lektor

Vysvětlit a odůvodnit u položky 1.1.3.2.1.2 SW MS
PROJECT 2016 počet plánovaných nákupů licencí
včetně informace pro koho budou licence určeny.
Specifikovat položku 1.1.3.2.3.2 Lektorský kufřík (co
bude konkrétně obsahovat, z jakého důvodu je
počítáno s 12 kusy, doplnit kalkulaci ceny 500,Kč/kus.
U položek nákupu služeb 1.1.4.1, 1.1.4.2 a 1.1.4.3
doložit předběžnou poptávku, kterou žadatel provedl a
stanovil podle ní hodnotu těchto služeb.
U indikátoru 80500 sjednotit dílčí výstupy strategických
dokumentů do jednoho výstupu (Analytická část +
návrhová část + akční plán + závěrečná zpráva).
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
obvyklých DPP pro danou pozici v projektech OPZ;
kráceno ze 466 Kč/hod. na 348 Kč/hod.

Kč
63 012,00

1.1.1.3.6

Honorář pro
účinkující

Položka není konkrétně specifikována, v klíčové aktivitě
i přílohách chybí popis způsobu zapojení pozice
"účinkující" do projektu a zdůvodnění nezbytnosti pro
dosažení cílů projektu; kráceno v plné výši.

160 000,00

1.1.3.2.1.1

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
MS_office pro
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazku.
hlavního
Vzhledem k míře zapojení hlavního metodika do
metodika_kancelář
projektu, které po přepočtu DPP odpovídá úvazku 0,13,
ský balík
je položka MS office krácena z 1 ks na 0,13 ks.

5 474,00
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.3.2.2.1

1.1.4.6

Notebook pro
hlavního metodika

Vzdělávání lektorů
pro kreativní
přístupy

Kč

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazku.
Vzhledem k míře zapojení hlavního metodika do
projektu, které po přepočtu DPP odpovídá úvazku 0,13,
je položka notebook krácena z 1 ks na 0,13 ks.
Neopodstatněná položka, při obsazování pozice v
projektu by se mělo jednat již o odborníky s
prokazatelnou praxí v oboru. Nezbytnost externího
zajištění dalšího "školení lektorů" není odůvodněna,
přístupy by měl metodicky nastavit a sjednotit hlavní
metodik lektor. Krácení v plném rozsahu.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

11 580,00

34 800,00

274 866,00
68 716,50
343 582,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

85.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002933

Žadatel

Město Planá nad Lužnicí

Název projektu

ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU PLANÁ NAD
LUŽNICÍ

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 337 128,75

Body z věcného hodnocení

78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
204 076,70 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 026 081,75
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1.

2.

3.

4.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Položka rozpočtu

Rozpočtovou položku 1.1.1.1 Pracovní smlouvy
rozepsat dle jednotlivých pozic členů RT tak, jak je
uvedeno v kapitole 7.2 v příloze č. 2 žádosti.
Cílovou hodnotu indikátoru 68001 nastavit na hodnotu
0. Z projektové žádosti je zřejmé, že nebude zavedeno
žádné konkrétní opatření v této oblasti, které bude
implementováno do chodu celé organizace.
V návaznosti na úpravy rozpočtu aktualizovat text KA
případně i dalších částí žádosti a jejích příloh. U VZ
0001 a 0003 upravit jejich předpokládané hodnoty na
180 000 Kč a 196 500 Kč.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Vzhledem ke snížení podílu nákupu služeb na
celkových způsobilých přímých nákladech dochází
ke změně % nepřímých nákladů (z 25 % na 15 %),
tato změna je již zohledněna na řádku „Maximální
celkové způsobilé výdaje projektu v Kč“.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Kč

Pracovní smlouvy

Činnosti uvedené v popisu pracovní náplně pozice
Odborný garant celého projektu jsou částečně
standardní manažerské a koordinační práce, které mají
být dle metodiky OPZ hrazeny z nepřímých nákladů;
krácení z 0,2 na 0,15 úvazku (celkem 28 224,- Kč)
Činnosti uvedené v popisu pracovní náplně pozice
Odborný garant vzdělávání (0,1 úvazku) jsou zcela
manažerského a koordinačního charakteru; krácení v
plném rozsahu (celkem 48 374,- Kč)
Pozn.: pro jednotlivé pracovní pozice je nutné vytvořit
samostatné položky

76 608,00

1.1.3.2.1.1

SW MS Office pro
NTB

Položka není konkrétně specifikována, nezbytnost
pořízení pro KA 3 Vzdělávání není v popisu
zdůvodněna, využití pro CS není uvedeno. S ohledem
na zajištění vzdělávacích kurzů externí zakázkou
kráceno v plné výši.

6 000,00

1.1.3.2.1.2

Položka není konkrétně specifikována, nezbytnost
SW pro projektové
pořízení tohoto SW není v popisu zdůvodněna, využití
řízení
pro CS není uvedeno. Kráceno v plné výši.

35 000,00

1.1.1.1
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.3.2.2.1

NTB

1.1.3.2.2.2

Multifunkční
zařízení pro
intenzivní využití
pro CS

1.1.3.2.2.3

Tablet

1.1.3.2.2.4

1.1.6.5

1.1.7.1

1.1.7.2

Položka není konkrétně specifikována, nezbytnost
pořízení pro KA 3 Vzdělávání není v popisu
zdůvodněna, využití pro CS není uvedeno. S ohledem
na zajištění vzdělávacích kurzů externí zakázkou
kráceno v plné výši.
Položka není konkrétně specifikována, nezbytnost
pořízení pro KA 3 Vzdělávání není v popisu
zdůvodněna, využití pro CS není uvedeno. S ohledem
na zajištění vzdělávacích kurzů externí zakázkou
kráceno v plné výši.
Položka není konkrétně specifikována, nezbytnost
pořízení pro KA 3 Vzdělávání není v popisu
zdůvodněna, využití pro CS není uvedeno. S ohledem
na zajištění vzdělávacích kurzů externí zakázkou
kráceno v plné výši.

Kč

13 310,00

19 360,00

6 050,00

Digitální
videokamera

Položka není konkrétně specifikována, nezbytnost
pořízení pro KA 3 Vzdělávání není v popisu
zdůvodněna, využití pro CS není uvedeno. S ohledem
na zajištění vzdělávacích kurzů externí zakázkou
kráceno v plné výši.

8 470,00

Jiné

Nespecifikovaná položka, dle rozpočtu v příloze se
jedná o stravné pro účastníky vzdělávání (KA 3).
Stravné je výdajem, který má být dle metodiky OPZ
hrazen z nepřímých nákladů; kráceno z přímých nákladů
v plné výši.

3 640,00

Kancelářská židle

Položka není konkrétně specifikována, nezbytnost
pořízení pro KA 3 Vzdělávání není v popisu
zdůvodněna, využití pro CS není uvedeno. S ohledem
na zajištění vzdělávacích kurzů externí zakázkou
kráceno v plné výši.

2 420,00

Stůl opracovní
kancelářský

Položka není konkrétně specifikována, nezbytnost
pořízení pro KA 3 Vzdělávání není v popisu
zdůvodněna, využití pro CS není uvedeno. S ohledem
na zajištění vzdělávacích kurzů externí zakázkou
kráceno v plné výši.

6 600,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

177 458,00
26 618,70
204 076,70

Informace o žádosti
Pořadové číslo

86.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002998

Žadatel

Město Mělník

Název projektu

Rozvoj institucionálních kapacit a řízení lidských zdrojů městského
úřadu Mělník

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 541 760,00

Body z věcného hodnocení

78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-
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Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

7
Pro

Proti

Zdrželo se

4

1

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 010 360,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 531 400,00
1.

2.

3.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

4.
5.

6.






Položka rozpočtu

Vysvětlit účel pořízení softwaru pro strategické řízení.
Pokud nebude pořízení softwaru adekvátně
vysvětleno, krátit položku 1.1.3.1.1.1 v plném rozsahu.
Nastavit hodnotu indikátoru 68001 na 0. Z projektové
žádosti je zřejmé, že nebude zavedeno žádné
konkrétní opatření v této oblasti, které bude
implementováno do chodu celé organizace.
Vyřadit z KA 3 Balanced Scorecard. Balanced
Scorecard může být dle podmínek výzvy použit jako
nástroj zavádění nebo rozvoje jiné metody kvality, což
není případ tohoto projektu.
Zapojit CS veřejnost.
Upřesnit způsob výpočtu hodnot indikátorů 60000 a
62600. Není jasné, jakým způsobem pracuje žadatel s
podmínkou bagatelní podpory.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

1.1.1.1.4

Pozice asistenta nemá s ohledem na dostatečnou
Asistent manažera kapacitu odborných pozic realizačního týmu v projektu
vnitřní strategie
opodstatnění, důvod jejího zařazení ani popis pracovní
náplně není nikde uveden. Kráceno v plném rozsahu.

1.1.1.1.6

Asistent garanta
pro oblast ŘLZ

Pozice asistenta nemá s ohledem na dostatečnou
kapacitu odborných pozic realizačního týmu v projektu
opodstatnění, důvod jejího zařazení ani popis pracovní
náplně není nikde uveden. Kráceno v plném rozsahu.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč

388 600,00

419 688,00
808 288,00
202 072,00
1 010 360,00
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

87.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002786

Žadatel

Město Náchod

Název projektu

Profesionalizace a další rozvoj řízení lidských zdrojů úřadu

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 453 331,50

Body z věcného hodnocení

78,13

Shrnutí projednání žádosti
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 podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 453 331,50
1.

2.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Doplnit indikátor 68004 a jeho hodnotu nastavit na 1. Z
projektové žádosti je zřejmé, že bude zavedeno
opatření v této oblasti.
Doplnit indikátor 80500 a jeho hodnotu nastavit na 1.
Z projektové žádosti je zřejmé, že bude vytvořen
alespoň jeden dokument.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

88.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002791

Žadatel

Město Kroměříž

Název projektu

Zvyšování profesionality a kvality řízení Městského úřadu v
Kroměříži
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Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 358 750,00

Body z věcného hodnocení

78,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

1

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
860 900,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 497 850,00
1.

2.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Zařazení indikátoru 80500 s minimální hodnotou 3
vzhledem k výstupům projektu (sebehodnotící zpráva,
akční plán zlepšování apod.).
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

137

Položka rozpočtu

1.1.1.1.1

Manažer kvality I

Navrhované krácení ŘO
důvod
Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce
pracovní pozice nadhodnocený, zejména s ohledem na
skutečnost, že obdobné činnosti v KA 2 projektu bude
zajišťovat další člen RT (manažer kvality II.); krácení
úvazku z 0,5 na 0,3.

Kč

192 960,00

1.1.1.1.2

Manažer kvality II

Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce
pracovní pozice nadhodnocený, zejména s ohledem na
skutečnost, že obdobné činnosti v KA 2 projektu bude
zajišťovat další člen RT (manažer kvality I.); krácení
úvazku z 0,5 na 0,3.

192 960,00

1.1.1.1.5

Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce
Odborný pracovník pracovní pozice nadhodnocený, zejména s ohledem na
na vzdělávání
skutečnost, že odborné aktivity projektu bude zajišťovat
externí dodavatel; krácení úvazku z 0,5 na 0,4.

96 480,00

1.1.1.1.6

Položka je nadhodnocená - chybně kalkulovaná (týmy
Odborní pracovníci
pro sebehodnocení začnou zasedat až v 6. měsíci
pro jednotlivé
realizace); krácení o 5 měsíců x 20 členů x 6 hodin =
oblasti CAF
600 hodin.

1.1.3.2.2.01

Notebook

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající souhrnu
úvazků RT. S ohledem na snížení úvazků pozic
manažerů kvality kráceno ze 2 ks na 1,6 (o 5 320,- Kč).
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

201 000,00

5 320,00

688 720,00
172 180,00
860 900,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

89.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002834

Žadatel

Město Třinec

Název projektu

Zvyšování kvality veřejné správy města Třinec

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 019158,50

Body z věcného hodnocení

78,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory a krácením v celkové výši
350 742,00Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 492 837,50
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1.

2.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Vysvětlit stanovení hodnoty indikátoru 6 00 00
v souvislosti s dodržením podmínek pro bagatelní
podporu a případně adekvátně upravit hodnotu
indikátoru.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Vzhledem ke snížení podílu nákupu služeb na
celkových způsobilých přímých nákladech dochází
ke změně % nepřímých nákladů (z 15 % na 5 %),
tato změna je již zohledněna na řádku „Maximální
celkové způsobilé výdaje projektu v Kč“.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.2.1

1.1.4.4

Kč

Z popisu zdůvodnění aktivity zaměřené na stáže
Zahraniční cesty
nevyplývá nezbytnost pro realizaci projektu, není
místního personálu uveden konkrétní účel a přínos pro projekt; krácení v
plném rozsahu.
Organizace stáže

213 040,00

Z popisu zdůvodnění aktivity zaměřené na stáže
nevyplývá nezbytnost pro realizaci projektu, není
uveden konkrétní účel a přínos pro projekt; krácení v
plném rozsahu.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

121 000,00
334 040,00
16 702,00
350 742,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

90.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002895

Žadatel

Město Lázně Bělohrad

Název projektu

Moderní a otevřený úřad Lázně Bělohrad

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 326 875,00

Body z věcného hodnocení

78,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

1

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
165 250,00Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 161 625,00
1.
2.

3.

4.
5.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

6.

7.






Snížit cílovou hodnotu u indikátoru 60000 a 62600 na
27, která vyplývá z jednotlivých KA.
U indikátoru 80500 upravit popis (odstranit aktualizace
směrnic úřadu, rozdělit vytvoření modelu CAF na
Sebehodnotící zprávu a Akční plán zlepšování).
Opravit názvy jednotlivých KA z hlediska pořadí aktivit
v žádosti, dát do souladu názvy rozpočtových položek
v kapitole Nákup služeb s názvy KA.
Doplnit konkrétní časový postup realizace projektu.
Doložit kalkulace akcí KA4 - Workshopy pro
zaměstnance pro stanovení hodnotících kritérií a
Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti vedení
hodnotících pohovorů.
Snížit hodnotu indikátoru 68003 na 0. Z projektové
žádosti je zřejmé, že nebude zavedeno žádné
konkrétní opatření v této oblasti, které bude
implementováno do chodu celé organizace.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Položka rozpočtu

1.1.3.2.2.1

Notebook

Navrhované krácení ŘO
důvod
Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající souhrnu
úvazků RT; krácení z 1 ks na 0,8 ks (souběh úvazků
0,5+0,3).

1.1.4.07

KA2 - Aktualizace
směrnic úřadu

Položka není konkrétně specifikována, dle popisu KA2
se jedná o aktualizaci platných směrnic, aktualizace
dokumentů však nespadá mezi podporované aktivity
této výzvy (pouze vytváření nových dokumentů); krácení
v plné výši.

1.1.4.10

KA4 - Tvorba
kompetenčního
modelu

Položka neodpovídá popisu v KA 05, kde je uveden
náklad 25 000,- Kč; kráceno dle popisu v KA na 25
000,- Kč.

1.1.4.11

Položka prezentující veřejnou zakázku je neefektivní a
je nadhodnocena s ohledem na to, že předmětem
služby je aktualizace popisů pracovních pozic. Jedná
KA4 - Aktualizace se tedy částečně o aktualizace, na které není výzva
popisu pracovních zaměřena, zároveň však vytváření popisu pracovních
míst
pozic náleží standardně do pracovní náplně
personalisty (jde o součást personální a řídící agendy)
a měla tedy být zajištěna zejména vlastními
zaměstnanci; kráceno v plné výši.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč
2 200,00

80 000,00

25 000,00

25 000,00

132 200,00
33 050,00
165 250,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

91.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003006

Žadatel

Mikroregion Litomyšlsko

Název projektu

Strategické plánování a vzdělávání v Mikroregionu Litomyšlsko

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 398 128,50

Body z věcného hodnocení

78,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory a krácením v celkové výši
285 175,00Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 112 953,50
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1.
2.

3.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

4.






Zvýšit hodnotu indikátoru 60000 minimálně na 35 osob.
Do KA 4 doplnit zpracování hodnotících zpráv z obou
akcí zaměřených na přenos zkušeností v rámci KA4,
aby bylo zcela zřejmé, jaký dopad měly tyto akce na
hlavní cíl projektu.
Doplnit indikátor 68002 na hodnotu 1. Z projektové
žádosti je zřejmé, že bude zavedeno opatření v této
oblasti.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Navrhované krácení ŘO
důvod
Kurzy Syndrom vyhoření (16 hod.) a Emoční
inteligence (8 hod) jsou zaměřeny na měkké
dovednosti bez navázání na komunikaci s veřejností
nebo na zavádění nových metod řízení rozvoje
Vzdělávání - interní lidských zdrojů – tento druh vzdělávání není výzvou
lektor
podporován; krácení o 24 hodin
Navržená hodinová sazba 600 Kč překračuje horní
hranici mezd obvyklých pro danou pozici v projektech
OPZ; kráceno ze 600 Kč na 206 Kč.
Celkem kráceno o 38 040 Kč.

Položka rozpočtu

1.1.1.3.3

1.1.4.05

1.1.4.06

Vzdělávání pronájem prostor

Vzdělávání lektorské služby

Položka obsahuje pronájem prostor pro kurzy, které
jsou zaměřeny na měkké dovednosti bez navázání na
komunikaci s veřejností nebo na zavádění nových
metod řízení rozvoje lidských zdrojů – tento druh
vzdělávání není výzvou podporován;
Krácení se týká kurzů:
Psychohygiena a relaxační techniky 8 hod
Trénink mozku k efektivnější práci veřejné správy 16
hod
BOZP v práci úředníka 16 hod
Etiketa ve veřejné správě 12 hod
Zdravý životní styl pro efektivitu úřední praxe 6 hod
Syndrom vyhoření úředníka 16 hod
Emoční inteligence 8 hodin
Celkem kráceno o 82 hodin (550 Kč x 82 = 45 100 Kč).
Položka obsahuje náklady na kurzy, které jsou
zaměřeny na měkké dovednosti bez navázání na
komunikaci s veřejností nebo na zavádění nových
metod řízení rozvoje lidských zdrojů – tento druh
vzdělávání není výzvou podporován;
Krácení se týká kurzů (dle přílohy KA):
Psychohygiena a relaxační techniky 20 000 Kč
Trénink mozku k efektivnější práci veřejné správy 40
000 Kč
BOZP v práci úředníka 40 000 Kč
Etiketa ve veřejné správě 30 000 Kč
Zdravý životní styl pro efektivitu úřední praxe 15 000 Kč
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč

38 040,00

45 100,00

145 000,00

228 140,00
57 035,00
285 175,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

92.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002854

Žadatel

Město Luhačovice

Název projektu

Luhačovice – rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 190 775,00

Body z věcného hodnocení

77,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-
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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.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 190 775,00
Bez podmínek.


Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

93.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002917

Žadatel

Město Kopřivnice

Název projektu

Příprava dílčích koncepcí navazujících na strategický plán rozvoje
města a zvyšování kvalifikace zaměstnanců MÚ

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 227 637,15

Body z věcného hodnocení

77,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory a krácením v celkové výši
611 288,25Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování
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Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 616 348,90
1.

2.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Odstranit celou KA 4, jejíž náplní je pouze pronájem
SW aplikace bez dalších výstupů a bez návaznosti na
další KA projektu.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.1.1

Odměny členům
realizačního týmu
vč. odvodů

Souhrnná položka odměn pro celý realizační tým bude
s ohledem na vypuštění KA 04 (viz níže) snížena o 300
hod. pozice energetik města; krácení o 72 360,- Kč.

72 360,00

1.1.4.4

KA 04 - Pronájem
softwaru pro
energetický
management

Položka prezentuje KA 04 zaměřenou pouze na
pronájem přístupu do SW aplikace bez dalších výstupů
a není navázána na žádnou z dalších klíčových aktivit
projektu; kráceno v plné výši.

459 195,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

531 555,00
79 733,25
611 288,25

Informace o žádosti
Pořadové číslo

94.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002927

Žadatel

Statutární město Pardubice

Název projektu

Vzdělávání členů jednotek požární ochrany v Pardubicích

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 791 625,00

Body z věcného hodnocení

77,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

1

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

1

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

145

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
415 171,25Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 376 453,75
1.

2.

3.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

4.






Položka rozpočtu

Doložit způsob nastavení indikátoru 60000 a doplnění
62600, vzhledem k aktivitám projektu a vzhledem k
tomu, že je zřejmé, že minimálně několik osob
absolvuje školení, jehož časová dotace splní podmínky
bagatelní podpory a zároveň splní i podmínku získání
potvrzení o kvalifikaci.
Opravit cílové hodnoty indikátoru 68000 v rámci
projektu nebude zavedeno opatření, hodnotu
indikátoru stanovit na 0.
Zdůvodnit nákup vybavení pro účastníky jednotlivých
kurzů zejména nezbytnost tohoto vybavení. V případě
nedoložení zdůvodnění, budou položky vybavení
kráceny.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Činnosti uvedené v popisu pracovní náplně pozice jsou
standardní manažerské a koordinační práce, která má
být dle metodiky OPZ hrazena z nepřímých nákladů;
kráceno z 0,3 úvazku na 0,2 úvazku.

Kč

1.1.1.2.1

Věcný manažer
(všechny KA)

1.1.1.3.1

Lektor 1. pomoci
(KA1)

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ;
kráceno na 206 Kč/hod.

5 760,00

1.1.1.3.2

Lektorné
komunikační
technika (KA4)

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ;
kráceno na 206 Kč/hod.

2 880,00

1.1.1.3.3

Lektor Digitální
fotografie (KA2)

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ;
kráceno na 206 Kč/hod.

1 152,00

1.1.1.3.4

Organizátor
Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
cvičného
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ;
společného zásahu
kráceno na 243 Kč/hod.
JPO a HZS (KA4)

19 320,00

156 000,00

146

Navrhované krácení ŘO
důvod
Hodnotitel
Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
připravenosti členů obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ;
JPO (KA4)
kráceno na 281 Kč/hod.

Položka rozpočtu
1.1.1.3.5

Snížení počtu 5 kusů na 2 kusy. Není dostatečně
odůvodněn nákup 5 ks.

1.1.3.2.2.06

Radiostanice (KA4)

1.1.3.2.2.10

Digitální fotoaparát Krácení dle doporučených jednotkových cen
(KA3)
používaných v rámci OP Z.

1.1.4.9

Kurz plánován dle popisu v KA pro 4 osoby, v rozpočtu
Kurz potápění KA3 uvedeno 5 účastníků. Snížení z 5 účastníků na 4
účastníky.
Stravné cílová
skupina (Všechny
KA)
Celkem navrženo krátit:
Celkem navrženo krátit:
Celkem navrženo krátit:

1.1.6.5.1

Kč
16 050,00

75 000,00

16 975,00

Stravné je výdajem, který má být dle metodiky OPZ
hrazen z nepřímých nákladů; kráceno z přímých nákladů
v plné výši.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

5 000,00

34 000,00
332 137,00
83 034,25
415 171,25

Informace o žádosti
Pořadové číslo

95.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002974

Žadatel

Město Jeseník

Název projektu

Tvorba strategických dokumentů a komplexní program vzdělávání
lidských zdrojů v MÚ Jeseník

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 652 619,17

Body z věcného hodnocení

77,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory a krácením v celkové výši
212 299,20 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 440 319,97

147

1.

2.

3.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Upřesnit zapojení CS veřejnost do projektu. Bude
pouze sekundární CS, nebo se také počítá s jejím
přímým zapojením do projektu?
V souvislosti se stanovením hodnoty indikátoru 68000
upřesnit, jaké opatření bude v rámci projektu
zavedeno. Pokud se bude opatření týkat strategického
řízení, je nutné nastavit hodnotu indikátoru 68002 na
1. Vytvoření řady strategických dokumentů tomu
nasvědčuje.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.4.22

Kč

Individuální koučink
vedoucích
Položka je nadhodnocena, jednotková cena 2 153 Kč
pracovníků v oblasti za hodinu koučinku převyšuje obvyklé ceny; krácení na
rozvoje a řízení
1000 Kč/hod.
lidských zdrojů
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

184 608,00

184 608,00
27 691,20
212 299,20

Informace o žádosti
Pořadové číslo

96.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002988

Žadatel

Město Český Krumlov

Název projektu

Rozvojová strategie a související dokumenty města Český
Krumlov

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 695 100,00

Body z věcného hodnocení

76,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 285 470,00Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 034 022,00
1.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Vzhledem ke snížení podílu nákupu služeb na
celkových způsobilých přímých nákladech dochází
ke změně % nepřímých nákladů (z 25 % na 15 %),
tato změna je již zohledněna na řádku „Maximální
celkové způsobilé výdaje projektu v Kč“.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.1.1.1

1.1.1.1.2

Kč

Odborný garant specialista

Úvazek je dle činností uvedených v popisu pracovní
pozice nadhodnocený, zejména s ohledem na
skutečnost, že odborné aktivity projektu bude zajišťovat
externí dodavatel. Kráceno z úvazku 1,0 na 0,5.

599 400,00

Koordinátor

Činnosti uvedené v popisu pracovní náplně pozice jsou
standardní manažerské a koordinační práce, které mají
být dle metodiky OPZ hrazeny z nepřímých nákladů;
kráceno z přímých nákladů v plné výši.

518 400,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

1 117 800,00
167 670,00
1 285 470,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

97.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002881

Žadatel

Moravskoslezský kraj

Název projektu

Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů
eGovernmentu

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 869 594,50

Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

149

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 podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 869 594,50
1.
2.

3.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
4.






Uvést, jak bude CS veřejnost do projektu přímo
zapojena, jaká její část a jakým způsobem.
Uvést odůvodnění konkrétního počtu účastníků na
jednotlivých školeních a konferencích, včetně
odůvodnění konkrétního výběru školení. Vysvětlit, zda
budou školení v KA 2 zajištěna dodavatelsky v rámci
dostupné nabídky otevřených kurzů, či v rámci veřejné
zakázky na dodání veškerého školení v rámci KA 2.
Není důvod, proč by účast na odborných konferencích
měla být řešena výběrovým řízením.
U komentáře k indikátoru 62600 je uvedeno, že budou
kurzy zakoupeny dodavatelsky v rámci dostupné
nabídky otevřených kurzů, avšak v části týkající se
popisu veřejných zakázek je plánována veřejná
zakázka na dodání veškerého školení v rámci KA 2, a
to dokonce včetně všech konferencí. Tuto
nesrovnalost je nezbytné vysvětlit, případně upravit
tak, aby nebyla v přímém rozporu.
Zdůvodnit rozsah školení v KA 2, a to z hlediska
dosavadních znalostí pracovníků IT a využití
poptávaného vzdělávání v prostředí úřadu.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Závěry z projednávání žádostí ze dne 2. 9. 2016
Informace o žádosti
Pořadové číslo

98.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002893

150

Žadatel

Město Jesenice

Název projektu

Zvýšení kvality strategického řízení města Jesenice v oblasti
sociálního rozvoje a bezpečnosti města Jesenice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 336 886,50

Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
15 306,50 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 321 580,00
1.

2.

3.

Upravit hodnotu indikátoru 68000, který musí mít
hodnotu 1, pokud je vyplněn indikátor 68002. Vysvětlit,
z jakého důvodu je nulová hodnota u indikátoru 60000
a 62600, vzhledem k tomu, že je v plánu realizace
workshopů.
Položku 1.1.3.2.2.2 odstranit z rozpočtu, jelikož je u ní
uvedena celková nulová hodnota, ta je pro projekt
v této fázi nerelevantní.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu
1.1.3.2.2.1

Notebook

Kč

Položka není konkrétně specifikována, využití zařízení
není popsáno u žádné z klíčových aktivit projektu;
kráceno v plné výši.

13 310,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

13 310,00
1 996,50
15 306,50
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

99.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002906

Žadatel

Statutární město Zlín

Název projektu

Zefektivnění strategického a projektového řízení statutárního
města Zlína

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 067 700,00

Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
525 666,15Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 542 033,85

152

1.

2.

3.

4.
5.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

6.
7.






Doplnit CS volení zástupci v případě, že budou mezi
významnými stakeholdery a budou se účastnit
seminářů.
Doplnit počet a rozsah studijních cest a popis využití
poznatků z nich pro tvorbu výstupů projektu nebo práci
CS.
Doplnit popis, jakým způsobem bude vytvořený
dokument Směrnice o projektovém řízení
implementován do interních řídících dokumentů úřadu.
Doplnit podrobně pracovní náplň pozice Odborný
pracovník pro strategické a projektové řízení II.
Osobní náklady za dobu definování požadavků na
funkcionality pořizovaného SW musí být hrazeny
z nepřímých nákladů.
Doplnit zdůvodnění nezbytnosti využití navrhovaného
JŘBÚ (zákon o veřejných zakázkách).
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.1.1.1

Odborný pracovník Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
strategické a
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
projektové řízení I ze 38 333 Kč/měsíc na 37 788 Kč/měsíc.

1 968,00

1.1.1.1.3

S ohledem na částečné krácení v KA05 Implementace
Odborný pracovník
SW podpory (viz níže) snížen úvazek pracovní pozice z
ICT
0,1 na 0,05.

22 800,00

1.1.3.1.1.1

Souhrnná položka není konkrétně specifikována; z
popisu klíčové aktivity vyplývá, že žadatel základním
SW podpora
SW vybavením disponuje a v projektu se částečně
projektového
jedná o upgrade a doplnění nových funkcionalit.
strategického řízení
Akceptovatelná je pouze implementace SW jako
nového nástroje; krácení o 50 %.

1.1.4.1

Zefektivnění
strategického a
projektového řízení
SMZ (VZ001)

150 000,00

Souhrnná položka není konkrétně specifikována, dle
popisu KA1 obsahuje mimo jiné i náklady na výstup
"úprava Směrnice o strategickém plánování a řízení
SMZ"; aktualizace strategických dokumentů není výzvou
podporována (pouze vytváření nových dokumentů);
krácení o 1/3.

282 333,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

457 101,00
68 565,15
525 666,15
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

100.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002984

Žadatel

Město Kašperské Hory

Název projektu

Moderní úřad Kašperské Hory

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 605 354,50

Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

1

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 605 354,50
1.

2.

3.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

4.
5.






Rozepsat v rozpočtu položku 1.1.4 Nákup služeb do
dílčích položek. Bude možné porovnat údaje v
rozpočtu s údaji uvedenými v popisu KA a v přílohách.
Uvést do souladu rozpočet s položkami uvedenými v
KA, které se týkají nákupu služeb.
Uvést, zda žadatel plánuje VŘ na dodavatele služeb.
Pokud ano, tak vyplnit údaje v IS KP14+ na záložce
VZ.
Vysvětlit hodnotu indikátoru 80500. V indikátoru má
být zahrnuta také Studie proveditelnosti na
rekonstrukci Sokolovny a Studie proveditelnosti
urbanistického rozvoje centra. Hodnota má být
navýšena na 5 dokumentů.
Z kalkulace cen za služby (teambuilding) odstranit
stravné. Stravné patří do nepřímých nákladů.
Doplnit CS veřejnost.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

101.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003003

Žadatel

Město Kostelec nad Orlicí

Název projektu

Vzděláváním k vyšší efektivitě úřadu

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 162 775,00

Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
179 000,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 983 775,00
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1.

2.

3.

4.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

5.
6.






Doplnit CS veřejnost. Z popisu aktivit je zřejmé, že jde
minimálně o sekundární skupinu, pro kterou je určen
Rozvojový plán zeleně.
Vysvětlit stanovení hodnot indikátorů 60000 a 62600.
Není jasné, zda a jak je pracováno s limitem bagatelní
podpory.
Zvýšit hodnoty u indikátorů 68002 a 68004 na 1.
Pokud budou zavedena opatření v oblasti
strategického řízení, resp. ŘLZ, indikátory by neměly
být nulové.
Navýšit hodnotu indikátoru 80500 o výstupy z KA 2.
V popisu aktivity, uvedeném v žádosti a v přílohách,
jsou výstupy v oblasti rozvoje lidských zdrojů, které
jsou relevantní pro stanovení cílové hodnoty
indikátoru.
Vysvětlit, proč jsou kurzy určené pro 3-6 účastníků,
vytvářené na míru.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.1.2.13

1.1.6.1.1

Kč

Lektor, specialista
pro Kontrolní řád

Pracovní pozice nemá v projektu opodstatnění, obsah
kurzu je naprosto totožný s kurzem přestupkový řád, jde
tedy o duplicitní položku. Krácení v plném rozsahu.

23 450,00

Náhrada mzdy
zaměstnanců na
aktivitách projektu

Přímá podpora CS - náhrada mzdy je výdajem, který
může být dle metodiky OPZ hrazen pouze za dobu
účasti na vzdělávacích aktivitách, náhradu mzdy za
účast na práci odborné skupiny nelze z přímých nákladů
nárokovat; kráceno dle nezpůsobilého počtu hodin o 55
000 Kč.
Dále kráceno z důvodu zrušení kurzu Kontrolní řád 47
250 Kč
Dále kráceno z důvodu nárokování vyššího počtu hodin
než je rozsah kurzu:
- kurz školení interních hodnotitelů 10 hodin
- kurz strategické plánování a řízení 20 hodin
- kurz projektový management 20 hodin
- kurz veřejné zakázky 20 hodin
- kurz finanční řízení 10 hodin
- kurz štíhlá administrativa 10 hodin
- kurz archivace, spisová služba 10 hodin
- kurz archivace, správní řád 10 hodin
- kurz archivace, přestupkové řízení 10 hodin
- kurz ochrana osobních údajů 10 hodin
- kurz metody sociální práce a péče o klienty 10 hodin

119 750,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

143 200,00
35 800,00
179 000,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

102.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002760

Žadatel

Město Valašské Klobouky

Název projektu

Vzdělání zaměstnanců – spokojení občané

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 187 662,00

Body z věcného hodnocení

75,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory.
Závěr
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Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 187 662,00
1.

2.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Doplnit odůvodnění, proč u indikátorů 60000 a 62600
bylo počítáno pouze se zaměstnanci MěÚ a
nezapočítali se i volení zástupci města.
VK požaduje změnu názvu KA7 z Analýza stávajícího
systému vzdělávání na Zhodnocení systému
vzdělávání s tím související úpravu výstupu u
indikátoru 8 05 00.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

103.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002817

Žadatel

Svazek obcí Blatenska

Název projektu

Zvýšení profesionalizace řízení obcí SOB

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 960 425,00

Body z věcného hodnocení

75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 764 050,00Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 196 375,00
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1.
2.

3.

4.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

5.

6.






Položka rozpočtu
1.1.1.1.1

Odborný manažer

Upravit hodnoty indikátoru 80500 a 68002, doplnit
výpočet této hodnoty a vysvětlit, proč je hodnota 31.
Vzhledem k uvedené hodnotě 31 u indikátoru 6 80 02
je nutné doplnit také hodnotu
nadřazenéhoindikátoru68000 na hodnotu 31.
Projektu chybí podrobnější upřesnění forem
spolupráce během realizace projektu mezi zapojenými
subjekty, návaznost na pracovní zapojení
neuvolněných zastupitelů a návaznost na volební
období u těchto osob. Doplnit podrobnější popis.
Na základě krácení rozpočtu VK dochází ke zrušení
KA4.
VK upozorňuje, že z projektu je možné hradit pouze
vznik nových dokumentů, ale ne aktualizaci
dokumentů, kterým nekončí platnost.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Úvazek pracovní pozice bude s ohledem na
nefinancování KA 4 z přímých nákladů (viz podmínky
VK) snížen o 0,05.

Kč
70 800,00

1.1.1.1.3

Redaktorka SOB

Pracovní náplň pozice obsahuje pouze činnosti, které
mají být dle metodiky OPZ hrazeny z nepřímých
nákladů; s ohledem na nefinancování KA 4 z přímých
nákladů (viz podmínky VK) kráceno z přímých nákladů v
plné výši.

1.1.1.1.4

Odměny pro
1.1.1.1.1.- 3

S ohledem na přesunutí pozice Redaktorka SOB do
nepřímých nákladů položka snížena o 1/3 (100 000
Kč).

100 000,00

1.1.1.3.1

Konzultant SRD

Navržený úvazek je dle činností uvedených v popisu
práce pracovní pozice nadhodnocený, není dostatečně
odůvodněno její uplatnění a chybí podrobnosti a forma
způsobu zapojení; krácení o 1/2 (na 3 200 hodin).

800 000,00

1.1.3.2.2.0.3

Tiskárna/multifunkc V popisu KA/práce s cílovou skupinou není
e pro intenzivní
zdůvodněna nezbytnost nákupu zařízení pro intenzivní
využití
využití; kráceno na cenu standardního (7 260 Kč).

336 000,00

11 740,00
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Položka rozpočtu

Navrhované krácení ŘO
důvod
Nedostatečně zdůvodněná položka bez uvedení
podrobností (vysvětlení potřeb a počtů pro pronájem
kanceláře na poradenské služby); kráceno v plné výši.

Kč

1.1.3.2.2.04

Stůl pracovní
kancelářský

1.1.3.2.2.05

Kancelářská židle

Nedostatečně zdůvodněná položka bez uvedení
podrobností (vysvětlení potřeb a počtů pro pronájem
kanceláře na poradenské služby); kráceno v plné výši.

2 400,00

1.1.3.2.2.06

Šatní skříň

Nedostatečně zdůvodněná položka bez uvedení
podrobností (vysvětlení potřeb a počtů pro pronájem
kanceláře na poradenské služby); kráceno v plné výši.

4 500,00

1.1.3.2.2.07

Nedostatečně zdůvodněná položka bez uvedení
Pracovní stůl pro 2
podrobností (vysvětlení potřeb a počtů pro pronájem
osoby
kanceláře na poradenské služby); kráceno v plné výši.

25 200,00

1.1.3.2.2.08

Skříň policová
vysoká

Nedostatečně zdůvodněná položka bez uvedení
podrobností (vysvětlení potřeb a počtů pro pronájem
kanceláře na poradenské služby); kráceno v plné výši.

10 000,00

1.1.3.2.2.09

Stohovací židle

Nedostatečně zdůvodněná položka bez uvedení
podrobností (vysvětlení potřeb a počtů pro pronájem
kanceláře na poradenské služby); kráceno v plné výši.

16 800,00

1.1.3.2.2.10

Skříň policová
nízká

Nedostatečně zdůvodněná položka bez uvedení
podrobností (vysvětlení potřeb a počtů pro pronájem
kanceláře na poradenské služby); kráceno v plné výši.

3 300,00

1.1.4.8

S ohledem na snížení úvazku pracovní pozice
Konzultant SRD a z důvodu nedoložení vyšší efektivity
Pronájem místnosti
pronájmu konceláře pro poradenství oproti poskytování
pro SRD a
konzultací přímo v obcích zpracovávajících SRD
poradenství
krácena položka pronájem místnosti pro SRD a
poradenství o 50 %.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

6 500,00

24 000,00

1 411 240,00
352 810,00
1 764 050,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

104.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002844

Žadatel

Město Šternberk

Název projektu

Zvýšení kvality fungování a profesionalizace Městského úřadu
Šternberk

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 927 125,00

Body z věcného hodnocení

75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
687 500,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 239 625,00
1.
2.

3.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

4.
5.






Položka rozpočtu

1.1.3.1.1.1

Jednotný SW
nástroj

Zdůvodnit stanovení výše jednotkové ceny za kurz u
položky 1.1.4.4 Vzdělávání KA č. 4.
Opravit indikátor 80500, který je v projektové žádosti
stanoven na hodnotu 1, avšak v příloze č.4 Přehled
indikátorů“ je uvedena hodnota tohoto indikátoru 2.
Současně je v popisu hodnoty indikátoru 80500
uvedeno, že hodnotou 1 bude vykázán samotný
certifikát. Ten však není vytvořeným analytickým či
strategickým dokumentem. V tomto indikátoru by měly
být uvedeny výstupy popsané u KA1, tedy Strategický
plán řízení rizik a případně výstup z analýzy procesů.
Popsat a zdůvodnit KA4, které dva kurzy budou řešeny
formou výjezdního zasedání a proč je tato forma pro
konkrétní realizaci dvou kurzů vhodnější než kurzy
pořádané v prostorách žadatele.
VK požaduje zdůvodnit pořízení nového SW k rozvoji
metody ISO 9001. Příjemce již disponuje SW.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Nástroj není konkrétně specifikován, chybí podrobný
popis vč. jeho funkcionalit. Rozpočtová položka je
nadhodnocená s ohledem na rozsáhlé zapojení
specialistů RT do vytváření nástroje; dále z popisu KA
vyplývá částečné zaměření klíčové aktivity KA 2 na
procesní řízení, které není výzvou podporováno;
krácení o 50%.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč

550 000,00

550 000,00
137 500,00
687 500,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

105.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002921

Žadatel

Obec Rohatec

161

Název projektu

Efektivní veřejná správa obce Rohatec - cesta blíže k občanům

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 094 400,00

Body z věcného hodnocení

74,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
65 000,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 029 400,00
1.
2.
3.

4.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Doplnit CS veřejnost.
Opravit chybný název žadatele v části cíl projektu
(chybně uveden Rýmařov).
Upravit indikátor 68004 na hodnotu 0. Z projektové
žádosti je zřejmé, že nebude zavedeno žádné
konkrétní opatření v této oblasti, které bude
implementováno do chodu celé organizace.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Položka rozpočtu

Navrhované krácení ŘO
důvod
Pracovní náplň pozice obsahuje některé činnosti, které
náležejí mezi standardní manažerské a koordinační
práce a mají být dle metodiky OPZ hrazeny z
nepřímých nákladů; kráceno o 25 % (48 hodin).

Kč

1.1.1.3.3

Odborný garant
vzdělávání

1.1.4.04

Realizace
Teambuildingu - 2
dny
(služba v podobě
ubytování 1 noc,
zajištění stravy,
teambuildingové
akce na 2 dny)
(KA06)

Souhrnná položka obsahuje některé dílčí náklady
(stravování), které mají být dle metodiky OPZ hrazeny z
nepřímých nákladů; kráceno o 4 000 Kč.

1.1.4.10

Vzdělávání uzavřený kurz Čeština v
praxi úředníka,
písemná a
elektronická
komunikace (2
denní)

Kurz je zaměřen na měkké dovednosti – tento druh
vzdělávání není výzvou podporován; kráceno v plné
výši.

36 000,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

52 000,00
13 000,00
65 000,00

12 000,00

4 000,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

106.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002926

Žadatel

Město Kralupy nad Vltavou

Název projektu

Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě 1

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 113 467,00

Body z věcného hodnocení

74,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

1

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
131 625,00Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 981 842,00
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1.

2.

3.

Indikátory 60000 a 62600 jsou stanoveny na hodnotu
80 a neodpovídají popisu KA, VK požaduje navýšit
hodnotu indikátorů na 95 osob.
Indikátor 68004 upravit na hodnotu 0 – v rámci
projektu probíhá pouze vzdělávání a získání
akreditace. Z projektové žádosti je zřejmé, že nebude
zavedeno žádné konkrétní opatření v této oblasti, které
bude implementováno do chodu celé organizace.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Položka rozpočtu

1.1.3.2.1

1.1.3.2.2.1

1.1.6.2

Neodpisovaný
nehmotný majetek

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
aktivity chybí její popis (vč. popisu funkcionalit) a
zdůvodnění nezbytnosti pro realizaci projektu; kráceno
v plné výši.

Kč
50 000,00

Notebook

Položka je nadhodnocena, jednotková cena
zařízení/vybavení překračuje horní hranici jednotkových
cen používaných v rámci OP Z (13 310 Kč); kráceno o
3690 Kč/ks.

36 900,00

Cestovné

Popis klíčové aktivity, na kterou je položka navázána,
neobsahuje zdůvodnění, proč je nutné, aby se školení
pro skupinu 92 osob konalo mimo sídlo žadatele;
kráceno o dílčí náklady na cestovné pro tento kurz, tzn.
o 18 400,- Kč.

18 400,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

105 300,00
26 325,00
131 625,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

107.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002831

Žadatel

Statutární město Kladno

Název projektu

Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Kladna

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 543 075,00

Body z věcného hodnocení

73,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

164

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

1

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
889 350,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 653 725,00
1.



Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.4.2

Položka je nadhodnocena, neodpovídá ve srovnání s
Dohoda o prioritách obdobnými strategiemi/dokumenty úřadů veřejné
správy podobných aglomerací; krácení o 10 %.

1.1.4.4

Komunikační
strategie

Položka je nadhodnocena, neodpovídá ve srovnání s
obdobnými strategiemi/dokumenty úřadů veřejné
správy podobných aglomerací; krácení o 300 000 Kč.

300 000,00

1.1.4.5

Dopravní model

Položka je nadhodnocena, neodpovídá ve srovnání s
obdobnými strategiemi/dokumenty úřadů veřejné
správy podobných aglomerací; krácení o 187 000 Kč.

187 000,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

847 000,00
42 350,00
889 350,00

360 000,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

108.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002861

Žadatel

Mikroregion Šternbersko

Název projektu

Podpora strategického řízení členských obcí Mikroregionu
Šternbersko

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 777 537,50

Body z věcného hodnocení

73,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-
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Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 777 537,50
Bez podmínek.


Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

109.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002914

Žadatel

Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko

Název projektu

Všechno je to o lidech

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 475 250,00

Body z věcného hodnocení

73,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování
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Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 475 250,00
1.
2.
3.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





U KA 3 uvést název klíčové aktivity, není uveden.
Popsat podrobněji a kvantifikovat zapojení CS (tři
skupiny) ke klíčovým aktivitám.
Upravit hodnotu indikátoru 68000 ze 14 na 9. Z
projektové žádosti je zřejmé, že bude zavedeno
opatření, které bude implementováno do chodu celé
organizace pouze u 9 obcí (viz indikátor 6 80 02).

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

110.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003007

Žadatel

Město Mariánské Lázně

Název projektu

Efektivní fungování městského úřadu a samosprávy
prostřednictvím strategického řízení, zavádění a rozvoje metod pro
řízení kvality ISO 9001:2015 a Místní Agenda 21 a strategického
plánování se zapojováním veřejnosti

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 427 516,13

Body z věcného hodnocení

73,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
95 575,25 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 331 940,88
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1.
2.

3.

4.

5.

6.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
7.

8.

9.
10.





Doplnit Akční plán 2016/2017 do harmonogramu KA.
Pokud žadatel plánuje VŘ na dodavatele služeb, je
nezbytné doplnit toto do žádosti v IS KP14+ (záložka
veřejné zakázky).
Přejmenovat pracovní pozice tak, aby odpovídaly
standartním pozicím OPZ (seznam pozic včetně
popisu jejich náplně viz https://www.esfcr.cz/obvykleceny-a-mzdy-platy-opz/-/dokument/799359).
V osobních nákladech uvést takovou cenu za
osoboměsíc, která odpovídá době zapojení do
projektu, která je uvedena v popisu realizačního týmu.
Pro ilustraci, u koordinátora MA 21 má být 28 240,8 Kč
za osoboměsíc, počet jednotek má být 23. Stejně
postupovat také u ostatních pozic.
Doplnit do popisu realizačního týmu pozice lektorů,
specialistů a členy pracovních skupin. Doplnit pracovní
náplň a počty osob (u pracovních skupin alespoň
předběžný počet osob).
Opravit hodnotu indikátoru 60000. Hodnota tohoto
indikátoru nemůže být menší než u indikátoru 62600.
Do indikátoru 60000 mají být zahrnuti všichni účastníci
vzdělávacích aktivit, kteří splní podmínku bagatelní
podpory.
Změnit hodnotu indikátoru 68003 z 1 na 0. Procesní
modelování agend není výzvou podporováno.
Plánované procesní modelování má vazbu na metodu
kvality, proto stačí uvést hodnotu u indikátoru 68001.
Vysvětlit kalkulaci mzdových příspěvků (položka
1.1.6.1.1). Z popisu KA není zřejmé, o kolik půjde
osob.
Ke vzdělávacím aktivitám v popisu jednotlivých KA
doplnit údaje o délce vzdělávání.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.1.4

Sekretářka

Pracovní náplň pozice obsahuje některé činnosti, které
náležejí mezi standardní manažerské a koordinační
práce a mají být dle metodiky OPZ hrazeny z
nepřímých nákladů; krácení úvazku o 50%.

1.1.4.05

Odměna v soutěži
o Logo Zdravého
města Mariánské
Lázně

Položka je druhem výdaje, který má být dle metodiky
OPZ hrazen z nepřímých nákladů; kráceno z přímých
nákladů v plné výši.

1.1.4.08

Propagace
prostřednictvím
České pošty

Položka je neefektivním výdajem, není zdůvodněna
nezbytnost využití právě tohoto způsobu propagace a v
popisu KA je uváděno použití také jiných forem
(sociální sítě); kráceno v plné výši.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

51 460,20

5 000,00

20 000,00
76 460,20
19 115,05
95 575,25

Informace o žádosti
Pořadové číslo

111.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002901

Žadatel

Statutární město Mladá Boleslav

Název projektu

Zefektivnění a profesionalizace procesů v oblasti ŘLZ – Magistrát
Mladá Boleslav

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 248 955,00

Body z věcného hodnocení

73,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 253 425,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 995 530,00
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1.
2.
3.
4.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

5.






Položka rozpočtu

Doplnit harmonogram realizace (doplnění časových
milníků činností/výstupů vedoucích k naplnění cílů).
Snížit hodnotu indikátoru 62600 na 0 - nezohlednění
podmínky bagatelní podpory.
Doplnit provázání konkrétních částek položek rozpočtu
s klíčovými aktivitami.
Přepracovat popis KA Realizace školení zaměstnanců
a vypustit plánovanou externí zakázku z projektu (je
plánována zakázka na školení v odborných tématech,
kterým se v tvorbě výstupu projektu věnuje RT,
struktura školení je nejasná a není popsána v textové
části).
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Kč

1.1.3.2.2.2

Dataprojektor

V popisu KA/práce s cílovou skupinou není
zdůvodněna nezbytnost nákupu stacionárního
dataprojektoru; kráceno na cenu kompaktního
přenosného dataprojektoru (12 100 Kč).

1.1.3.2.2.4

Multifunkční
zařízení

V popisu KA/práce s cílovou skupinou není
zdůvodněna nezbytnost nákupu zařízení pro intenzivní
využití; kráceno na cenu standardního (7 260 Kč).

10 740,00

1.1.4.1

Školení mentoring,
adaptační proces
první kolo - 3 dny 2017 - 45 osob (4
skupiny)

Neopodstatněná zakázka na externí školení v
odborných tématech, kterým se při tvorbě výstupů
projektu věnuje interní RT, nezbytnost této formy
školení není zdůvodněna, není uvedena ani struktura
plánovaného školení; kráceno v plném rozsahu.

261 360,00

1.1.4.2

Školení kariérní
postup,
rozmisťování
zaměstnanců,
druhé kolo - 2 dny 2018 - 45 osob (4
skupiny)

Neopodstatněná zakázka na externí školení v
odborných tématech, kterým se při tvorbě výstupů
projektu věnuje interní RT, nezbytnost této formy
školení není zdůvodněna, není uvedena ani struktura
plánovaného školení; kráceno v plném rozsahu.

174 240,00

1.1.4.3

Neopodstatněná zakázka na externí školení v
Školení mentoring
odborných tématech, kterým se při tvorbě výstupů
zaměstnanci - 2 dny
projektu věnuje interní RT, nezbytnost této formy
- 2017 - 150 osob
školení není zdůvodněna, není uvedena ani struktura
(10 skupin)
plánovaného školení; kráceno v plném rozsahu.

363 000,00

11 900,00
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.4.4

Školení adaptační
proces,
rozmisťování
zaměstnanců
zaměstnanci - 1
den - 2018 - 150
osob (10 skupin)

Kč

Neopodstatněná zakázka na externí školení v
odborných tématech, kterým se při tvorbě výstupů
projektu věnuje interní RT, nezbytnost této formy
školení není zdůvodněna, není uvedena ani struktura
plánovaného školení; kráceno v plném rozsahu.

181 500,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

1 002 740,00
250 685,00
1 253 425,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

112.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002916

Žadatel

Město Hořovice

Název projektu

Strategie kvality komunikace a řízení veřejných služeb na
městském úřadě Hořovice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 387 592,50

Body z věcného hodnocení

73,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

5

Pro

Proti

Zdrželo se

2

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 387 592,50

5

Dle čl. 2, bodu 12 Jednacího řádu VK, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Dle čl. 4, bodu 1 Statutu VK OPZ, místopředseda vykonává činnost předsedy v době jeho nepřítomnosti.
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1.

2.

3.

4.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Uvést do souladu částku celkové dotace uvedenou v
projektové žádosti v anotaci projektu s částkou
uvedenou v rozpočtu projektu.
Zpřesnění vymezení všech relevantních cílových
skupin s detailními údaji o tom, kolik jich bude do
projektu aktivně zapojeno a jakým konkrétním
způsobem.
U KA 1 a 3 doplnit přesný popis a rozsah školení s
uvedením počtu proškolených osob pro jednotlivá
školení.
Doplnění informací k tomu, jak budou ošetřena rizika
spojená s kontrolou kvality externě pořízených výstupů
z klíčových aktivit, včetně externí administrace a řízení
projektu.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

113.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002934

Žadatel

Obec Bystřice

Název projektu

Bystřice n. O. - efektivní a strategická veřejná správa

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 677 050,00

Body z věcného hodnocení

72,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
51 250,00Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 625 800,00
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1.

Nastavit hodnotu indikátoru 68002 na 1, z důvodu
zavedení opatření v této oblasti.

2.

Doplnit konkrétní témata školení a počty účastníků na
konkrétních školeních v rámci KA10 – Vzdělávání.
Odstranit rozpor v popisu KA10 a v popisu hodnot
indikátorů 60000 a 62600.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

3.
4.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.6.5.1

Příspěvek na
členství v NSZM

Ćlenské příspěvky jsou výdajem, který nemůže být dle
metodiky OPZ hrazen z přímých nákladů; kráceno z
přímých nákladů v plné výši.

15 000,00

1.1.3.1.2.1

Interaktivní
projektor

V popisu KA/práce s cílovou skupinou není
zdůvodněna nezbytnost nákupu speciálního zařízení;
kráceno na cenu stacionárního dataprojektoru (29 040
Kč).

26 000,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

41 000,00
10 250,00
51 250,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

114.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002977

Žadatel

Podhostýnský mikroregion

Název projektu

Efektivní veřejná správa Podhostýnského mikroregionu

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 704 925,00

Body z věcného hodnocení

71,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

173

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 005 911,25 Kč. Žádost o podporu byla stažena žadatelem dne 9.10.2016 v systému ISKP2014+.
V příloze Přehled projektů doporučených k financování částka této žádosti již není započítána.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování

8 699 013,75
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1.
2.

3.

4.

5.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
6.
7.

8.
9.






Popsat návrhy ke konkrétním možným rizikům a jejich
předcházení.
Popsat, jak žadatel zjistí, že bude zaveden nový
nástroj strategického řízení v každé obci daného
mikroregionu?
Vysvětlit a odůvodnit výši plánovaných položek 1.1.4.1
až 1.1.4.4, a položky 1.1.1.3.7 odměna lektora.
Vysvětlit a odůvodnit potřebnost položek k výši
pracovnímu úvazku 1.1.3.2.2.1, 1.1.3.2.2.2,
1.1.3.2.2.3, 1.1.3.2.2.4 a 1.1.3.2.2.5. Dále vysvětlit a
specifikovat položku 1.1.3.2.3.
Upravit (vysvětlit) hodnotu indikátoru 6 00 00. Hodnota
indikátoru by měla být v tomto projektu tvořena
osobami, které získají (v celkovém souhrnu vyšší než
40 hod.) podporu vzděláváním (KA2, KA3), případně v
rámci závěrečného setkání (KA4). Vzhledem k tomu,
že v žádosti chybí exaktnější údaje o časové dotaci
kulatých stolů i počtu účastníků jednotlivých školení
(KA3) nelze relevantnost žadatelem stanovené
hodnoty indikátoru 60000 vyhodnotit.
Vysvětlit a popsat počet kulatých stolů, počet obcí a
počet zapojených osob. Není dostatečně zdůvodněn
počet kulatých stolů, chybí konkrétnější popis obsahu
a struktury vzdělávání, časová dotace kulatých stolů i
jasnější informace o kompetencích, které CS tímto
způsobem získají.
Doporučení započítat do indikátoru 62600 podpořené
osoby z KA2 a KA3 (účastníky školení).
Vysvětlit počty a zapojení osob do KA3 Plánované
vzdělávání. Dle seznamu (18 typů kurzů, dále žadatel
v textu uvádí, že půjde o 17 školení) není podrobněji
popsáno, u jednotlivých kurzů chybí jakákoliv
informace o jejich obsahu i předpokládaném počtu
účastníků. Též není uvedeno, podle jakých kritérií
bude účastník vzdělávání považován za úspěšného
absolventa.
Definovat úspěšného absolventa vzdělávání.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.1.1.1

Odborný garant č. 1
pro tvorbu PRO,
pracovní skupina č.
1- č. 4 (270 Kč/hod
x 104 hod/měsíc x
1,34, klíčová
aktivita 1,2,4,5.

Navržený úvazek je dle činností uvedených v popisu
práce pracovní pozice nadhodnocený, plánovaný
objem činností neodpovídá úvazku 104 hod/měsíc;
krácení na 80 hod/měsíc (28.944 Kč x 24 měsíců=694
656 Kč).

208 392,00

1.1.1.1.2

Odborný garant č. 2
pro tvorbu PRO,
pracovní skupina č.
5- č. 8 (270 Kč/hod
x 104 hod/měsíc x
1,34, klíčová
aktivita 1,2,4,5.

Navržený úvazek je dle činností uvedených v popisu
práce pracovní pozice nadhodnocený, plánovaný
objem činností neodpovídá úvazku 104 hod/měsíc;
krácení na 80 hod/měsíc (28.944 Kč x 24 měsíců=694
656 Kč).

208 392,00

1.1.1.3.1

Manažer pracovní
skupiny č. 1-č.11
(11 osob x 250
Kč/hod x 20
hod/měsíc), klíčová
aktivita 1,5

Navržený úvazek je dle činností uvedených v popisu
práce pracovní pozice nadhodnocený, plánovaný
objem činností neodpovídá úvazku 11 osob x 20
hod/měsíc; krácení na 16 hod/měsíc/osoba
(11*250*16=44 000*24=1 056 000 Kč)

264 000,00

1.1.1.3.3

1.1.1.3.7

Manažer pracovní
skupiny č. 12 (1
osoba x 250
Kč/hod x 20
hod/měsíc), klíčová
aktivita 1,5
Lektor - Rozvoj
lidských zdrojů ve
veřejné správě realizace 17
vzdělávacích aktivit,
klíčová aktivita
č.3, č.5

Navržený úvazek je dle činností uvedených v popisu
práce pracovní pozice nadhodnocený, plánovaný
objem činností neodpovídá úvazku 20 hod/měsíc;
krácení na 16 hod/měsíc/osoba (250*16=4 000*12=48
000 Kč)

12 000,00

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
ze 7000 Kč na 345 Kč (415*17= 7 055 Kč)

111 945,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

804 729,00
201 182,25
1 005 911,25

Informace o žádosti
Pořadové číslo

115.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002992

Žadatel

Město Bruntál

Název projektu

Bruntál - Strategie náš cíl

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 985 617,60

Body z věcného hodnocení

71,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

176

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 985 617,60
1.

2.
3.
4.

5.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

6.
7.






Vysvětlit stanovení hodnoty indikátorů 60000 a 62600.
Není jasné, jakým způsobem je aplikováno pravidlo o
bagatelní podpoře.
U indikátoru 62600 upřesnit způsob ověření
úspěšného ukončení vzdělávání.
Opravit hodnotu indikátoru 68000 z 0 na 1, v rámci
projektu bude v rámci instituce zavedeno opatření.
Opravit hodnotu indikátoru 68001 z 1 na 0, projekt
neobsahuje aktivity zaměřené na zavádění nebo
rozvoj některé z metod kvality.
Zvýšit hodnotu indikátoru 68002 z 0 na 1, v rámci
projektu bude v rámci instituce zavedeno opatření
v oblasti strategického řízení.
V rozpočtu rozepsat položku 1.1.1.2 na 1.1.1.2.1 IT
specialista.
U položky rozpočtu 1.1.1.3.1 opravit počet jednotek a
hodinovou sazbu.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

116.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002957

Žadatel

Město Kraslice

Název projektu

Zvyšování efektivnosti veřejné správy města Kraslice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 251 950,70

Body z věcného hodnocení

70,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-
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Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování

1 251 950,70
1.



Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Snížit hodnotu indikátoru 68004 a 68002 na 0, v rámci
projektu nebude zavedeno žádné opatření
v uvedených oblastech.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

117.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002884

Žadatel

Moravskoslezský kraj

Název projektu

Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 998 733,65

Body z věcného hodnocení

70

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

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

178

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 998 733,65
1.



Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Zdůvodnit, proč se plánovaná školení mají realizovat
formou výjezdu.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

118.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002986

Žadatel

Město Litoměřice

Název projektu

KOUMES - Kompetentní úřad, metody kvality a strategické řízení

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 080 440,00

Body z věcného hodnocení

70

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 291 864,81 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 302 140,00
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2.
3.
4.

5.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Položka rozpočtu

Do indikátoru 80500 zahrnout certifikáty ISO a MA21.
Upřesnit způsob zapojení CS veřejnost.
Upřesnit/vysvětlit návaznost položky služby
„Implementace kompetenčního modelu řízení
zaměstnanců“ na klíčové aktivity. V popisu KA o této
službě není ani slovo. Pokud bude realizován
kompetenční model (opatření v oblasti ŘLZ), je
nezbytné také navýšit hodnotu indikátoru 68004 z 0 na
1.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Vzhledem ke snížení podílu nákupu služeb na
celkových způsobilých přímých nákladech dochází
ke změně % nepřímých nákladů (z 25 % na 15 %),
tato změna je již zohledněna na řádku „Maximální
celkové způsobilé výdaje projektu v Kč“.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce
pracovní pozice nadhodnocený; krácení z 1,0 na 0,5
úvazku.

1.1.1.1.1

Manažer kvality

1.1.1.1.2

Metodik MA21

Úvazek je dle role v projektu a činností uvedených v
popisu práce pracovní pozice nadhodnocený; krácení z
0,3 na 0,15.

Kancelářský balík

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající souhrnu
úvazků RT. Z důvodu krácení úvazků na celkem 0,65
kráceno z 1 ks na 0,65 ks.

1.1.3.2.1.1

1.1.3.2.2.1

Notebook

1.1.4.6

Konzultační služby
k řešení vybraných
doporučení/podmín
ek Auditu UR MA21

1.1.6.2.3

Stravné

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající souhrnu
úvazků RT. Z důvodu krácení úvazků na celkem 0,65
kráceno z 1 ks na 0,65 ks.
Položka je nadhodnocena, jednotková cena
neodpovídá ve srovnání s obdobnými službami pro
úřady veřejné správy a obsahuje náklady na dopravu,
ubytování a další náklady konzultantů, které nepatří do
přímých nákladů; krácení jednotkové sazby na 850
Kč/hod.
Stravné je výdajem, který má být dle metodiky OPZ
hrazen z nepřímých nákladů; kráceno z přímých nákladů
v plné výši.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč
804 000,00

201 000,00

2 202,20

4 658,50

87 500,00

24 000,00
1 123 360,70
168 504,11
1 291 864,81
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Závěry z projednávání žádostí ze dne 5. 9. 2016
Informace o žádosti
Pořadové číslo

119.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002870

Žadatel

Statutární město Plzeň

Název projektu

Kvalita pro budoucnost

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 786 950,00

Body z věcného hodnocení

69,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory a krácením v celkové výši
1 328 000,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 788 250,00

181

1.

2.
3.

4.

5.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Položka rozpočtu

Doplnit cílové skupiny - pro KA01 volené zástupce
města, KA 04 počítá s aktivním zapojením klientů
(veřejnosti).
Doplnit popis KA 01 o popis klíčové součásti Akční
plán zlepšování.
Aktivita KA 02 Systematizace pracovních míst na MMP
- v projektu by měla být realizována prostřednictvím
vlastních odborných zaměstnanců (tzn. zachování
realizace KA, ale krácení viz tabulka krácení).
Zvýšit hodnotu indikátoru 80500 ze 4 na 5 (samostatně
započítat Sebehodnotící zprávu a Akční plán
zlepšování úřadu).
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Vzhledem ke snížení podílu nákupu služeb na
celkových způsobilých přímých nákladech dochází
ke změně % nepřímých nákladů (z 15 % na 25 %),
tato změna je již zohledněna na řádku „Maximální
celkové způsobilé výdaje projektu v Kč“.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Kč

1.1.1.3.1

Odborný garant
KA01 + KA04

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
ze 400 Kč na 348 Kč.

31 200,00

1.1.1.3.2

Odborný garant
KA02+KA03

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
ze 400 Kč na 348 Kč.

31 200,00

1.1.4.2

Položka prezentující veřejnou zakázku je neefektivní a
je nadhodnocena s ohledem na to, že předmětem
služby je doplnění kompetenčních modelů k popisům
pracovních pozic, ale dle informací v popisu KA02 byly
Katalog typových
kompetenční modely tvořeny již v projektu výzvy č. 89
pozic s přiřazenými
OP LZZ. Jedná se tedy částečně o aktualizace, na
kompetencemi
které není výzva zaměřena. Vytváření popisu
(KA02)
pracovních pozic náleží standardně do pracovní náplně
personalisty, jde o součást personální a řídící agendy,
a měla tedy být zajištěna zejména vlastními
zaměstnanci. Krácení položky o 1 000 000 Kč.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

1 000 000,00

1 062 400,00
265 600,00
1 328 000,00
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

120.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002970

Žadatel

Mikroregion Sokolov-východ

Název projektu

Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov - východ

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 994 070,00

Body z věcného hodnocení

69,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory a krácením v celkové výši
606 464,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 908 080,40
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1.

2.

3.

4.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Položka rozpočtu

Kvantifikovat CS. Není uvedena vnitřní struktura cílové
skupiny zaměstnanců obcí, kdy do projektu je
zařazeno 8 obcí mikroregionu a není zřejmé, jak velká
část úředníků z každé obce se bude projektu účastnit,
stejně jako není zcela zřejmé zapojení veřejnosti.
Upravit indikátor 60000 na hodnotu 40 osob. Pakliže u
indikátoru 62600 je uvedeno 40 osob, které získaly
bagatelní podporu, musejí být započítány do indikátoru
60000.
Doplnit indikátory 68000 a 68002 a jejich hodnoty
nastavit na 1, z důvodu zavedení opatření ve
strategickém řízení.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Vzhledem ke snížení podílu nákupu služeb na
celkových způsobilých přímých nákladech dochází
ke změně % nepřímých nákladů (z 25 % na 15 %),
tato změna je již zohledněna na řádku „Maximální
celkové způsobilé výdaje projektu v Kč“.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Kč

1.1.1.2.1

Specialista analytik 0,4 úvazku provedení analýzy a
auditu řízení úřadů
8 obcí

Pracovní pozice nemá v projektu opodstatnění,
adekvátní je zařazení pouze jedné pracovní pozice
(analýza se má týkat obce, kam se bude model CAF
zavádět); kráceno v plném rozsahu.

144 720,00

1.1.1.2.2

Specialista analytik 0,4 úvazku provedení analýzy a
auditu řízení úřadů
8 obcí

Pracovní pozice nemá v projektu opodstatnění,
adekvátní je zařazení pouze jedné pracovní pozice
(analýza se má týkat obce, kam se bude model CAF
zavádět); kráceno v plném rozsahu.

144 720,00

1.1.1.2.3

Specialista analytik 0,4 úvazku provedení analýzy a
auditu řízení úřadů
8 obcí

Pracovní pozice nemá v projektu opodstatnění,
adekvátní je zařazení pouze jedné pracovní pozice
(analýza se má týkat obce, kam se bude model CAF
zavádět); kráceno v plném rozsahu.

144 720,00

1.1.1.3.3

Lektor specialista Položka obsahuje kurzy zaměřené na základní IT
vzdělávání
dovednosti - tento druh vzdělávání není výzvou
úředníků podporován; kráceno v plné výši.
informatika

7 000,00
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Položka rozpočtu

1.1.3.2.2.1

Mobilní interaktivní
tabule s
ozvučením

1.1.3.2.2.2

Mobilní interaktivní
dataprojektor

1.1.4.11

Navrhované krácení ŘO
důvod
V popisu KA není dostatečně zdůvodněna nezbytnost
nákupu vybavení tohoto typu - doložení vyšší efektivity
realizace akce mimo sídlo žadatele; kráceno v plné
výši.
Jednotková cena zařízení/vybavení překračuje horní
hranici jednotkových cen používaných v rámci OP Z
(Kompaktní přenosný dataprojektor - 12 100 Kč);
kráceno o 24 200 Kč.

Vzdělávací akce
"Management ve
veřejné správě" Kurz je zaměřen na měkké dovednosti bez navázání na
pro vedoucí
komunikaci s veřejností – tento druh vzdělávání není
pracovníky (16 hod. výzvou podporován; krácení v plném rozsahu.
školení, cena
zahrnuje přípravu)
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč
38 000,00

24 200,00

24 000,00

527 360,00
79 104,00
606 464,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

121.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002987

Žadatel

Město Železná Ruda

Název projektu

Zlepšení strategického rozhodování ve městě Železná Ruda

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 904 479,50

Body z věcného hodnocení

69,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 904 479,50

185

1.
2.
3.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Doplnit do projektové žádosti CS veřejnost.
Nastavit hodnotu indikátoru 68002 na 1, z důvodu
zavedení opatření v oblasti strategického řízení.
Pokud bude dodavatel služeb vybrán výběrovým
řízením, je nezbytné tyto informace uvést a vyplnit
údaje na záložce veřejné zakázky v IS KP14+.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

122.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002798

Žadatel

Město Žďár nad Sázavou

Název projektu

Hodnoty, odpovědnost, etika a další rozvoj Městského
úřadu Žďár nad Sázavou

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 793 360,00

Body z věcného hodnocení

68,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 793 360,00

186

1.



Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Zahrnout mezi CS veřejnost, která by se měla podílet
na formulování svých potřeb.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚI/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

123.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002902

Žadatel

Město Česká Kamenice

Název projektu

Posílení strategického řízení a plánování ve městě Česká
Kamenice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 186 647,00

Body z věcného hodnocení

68,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 186 647,00
Bez podmínek.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

187

Informace o žádosti
Pořadové číslo

124.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002912

Žadatel

Liberecký kraj

Název projektu

Rozvoj místní Agendy 21 v Libereckém kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 498 600,00

Body z věcného hodnocení

68,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
431 648,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 066 952,00
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1.

2.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

3.

4.






Položka rozpočtu

Specifikovat stanovení cílové hodnoty indikátoru
60000. Uvést jak budou osoby podpořeny (specifikovat
školení + časová dotace plánovaných školení, aby
byla splněna podmínka bagatelní podpory a účastníci
tak mohli být započítáni do tohoto indikátoru). Upravit
cílovou hodnotu na hodnotu 70 (zaměstnanci
městských organizací a krajských organizací,
neziskových organizací, podnikatelé, studenti, široká
veřejnosti) nelze počítat do indikátoru. Nejsou v tomto
směru podporovanou cílovou skupinou. Snížení z
původní hodnoty 150 na hodnotu 70.
Specifikovat naplnění indikátoru 62600. Které školení
bude zakončeno formálním ověřením znalostí.
Vzhledem ke snížení cílové hodnoty indikátoru 60000
snížit i cílovou hodnotu indikátoru 62600 na hodnotu
10.
Cílovou hodnotu indikátoru 62800, indikátoru 68002,
indikátoru 68003, indikátoru 68004 upravit na 0. Tyto
indikátory jsou pro tento projekt nerelevantní.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Kč

Lektorné

Pracovní pozice lektora nemá opodstatnění, není
uvedena v popisu realizačního týmu a její činnost není
popsána v žádné klíčové aktivitě, uvedená jednotková
sazba není vysvětlená a neodpovídá obvyklým platům
OPZ ; krácení v plné výši.

80 000,00

1.1.3.2.1.1

Software

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající součtu
úvazků RT, a to ve výši doporučených jednotkových
cen používaných v rámci OP Z (MS Office 6 292 Kč);
kráceno z 1 ks na 0,8 ks x 6 292 Kč.

4 966,40

1.1.3.2.2.1

1 počítačová
sestava (notebook,
dokovací stanice,
monitor, USB) metodik

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající součtu
úvazků RT, a to ve výši doporučených jednotkových
cen používaných v rámci OP Z (13 310 Kč); kráceno z
1 ks na 0,8 ks x 13 310 Kč.

24 352,00

1.1.1.3.1
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.4.9

Akademie UR vzdělávání k
udržitelnému
rozvoji, MA21,
zapojování
veřejnosti,
strategické
plánování a řízení,
projektové řízení,
apod.

S ohledem na požadavek VK na snížení hodnoty
indikátorů 6 00 00 a 6 26 00 na 70 osob (viz podmínky
realizace) je původní položka nadhodnocená; krácení o
56 000,- Kč

56 000,00

1.1.4.10

Obsah položky není specifikován, popis ani zdůvodnění
Poradenské služby nezbytnosti pro dosažení cílů projektu není uvedeno v
žádné klíčové aktivitě; kráceno v plné výši.

50 000,00

1.1.6.2.1

Cestovné a
ubytování
stakeholderů účastníků exkurzí
dobrých praxí

Položka je popsána velmi nekonkrétně, bez
specifikace, v popisu KA není uvedeno čeho má být
realizací této KA dosaženo, není uveden konkrétní cíl
cesty; kráceno v plné výši.

130 000,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

345 318,40
86 329,60
431 648,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

125.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003001

Žadatel

Město Netolice

Název projektu

Efektivní veřejná správa Města Netolice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 966 275,00

Body z věcného hodnocení

68,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
363 000,00Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 603 275,00
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1.

2.

3.

Navýšit indikátor 80500. Žadatel uvádí v popisu
hodnoty 3 dokumenty, nicméně v rámci projektu jich
vznikne 16, není důvod k jejich nezveřejnění. Do
indikátoru zahrnout všechny koncepční dokumenty a
studie proveditelnosti.
Nastavit hodnotu indikátoru 68002 na 1, z důvodu
zavedení opatření v oblasti strategického řízení.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.4.2

Integrovaný plán
rozvoje města

Položka je nadhodnocena s ohledem na obsahovou
blízkost dalších v projektu vytvářených dokumentů;
krácení o 50 %.

60 500,00

1.1.4.3

Položka je nadhodnocena s ohledem na obsahovou
Plán rozvoje města
blízkost dalších v projektu vytvářených dokumentů;
2017-2018
krácení o 50 %.

48 400,00

1.1.4.8

Kompetenční
model

Položka prezentující veřejnou zakázku je neefektivní s
ohledem na to, že předmětem služby je vytvoření
kompetenčních modelů k popisům pracovních pozic,
tato činnost však náleží standardně do pracovní náplně
personalisty, jde o součást personální a řídící agendy,
a měla tedy být zajištěna vlastními zaměstnanci.
Dílčí část KA vytvoření Etického kodexu není navázána
na výzvou podporované aktivity. Krácení v plné výši.

181 500,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

290 400,00
72 600,00
363 000,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo
Registrační číslo

126.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002874

Žadatel

Město Dvůr Králové nad Labem

Název projektu

Kvalitní úřad – spokojený občan

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 411 387,50

Body z věcného hodnocení

68,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

191

Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

7
Pro

Proti

Zdrželo se

5

1

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 255 250,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 156 137,50
1.

2.

3.
4.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

5.






U indikátoru 60000 doplnit propočet hodinového
rozsahu na účastníky tak, aby byla splněna podmínka
bagatelní podpory.
Doplnit hodnoty u indikátorů 68002 a 68004 z důvodu
zavedení opatření v oblasti strategického řízení a ŘLZ,
a upravit hodnotu u indikátoru 80500 na hodnotu 2
v případě, že Strategie "Města vzdělávání" bude
součástí jednoho dokumentu s názvem Strategie pro
komunikaci úřadu města Dvůr Králové nad Labem s
občanem.
Doplnit CS o veřejnost (v popisu je plánováno její
zapojení do aktivit projektu).
Z projektu odstranit všechny následující vzdělávací
aktivity:
- Manažerské vzdělávání
- Kurz používání teleskopického obušku a ostatních
donucovacích prostředků
- Výcvik profesní přípravy
- Certifikovaný kurz tiskové mluvčí
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Položka rozpočtu

Navrhované krácení ŘO
důvod

Kč

1.1.1.1.2

Odborný garant mimořádné
odměny

Pracovní náplň pozice obsahuje některé činnosti, které
náležejí mezi standardní manažerské a koordinační
práce a mají být dle metodiky OPZ hrazeny z
nepřímých nákladů; kráceno z 240 hod. na 100 hod.

49 000,00

1.1.1.1.3

Odborný expert pro
párci s CS mimořádné
odměny

Pracovní náplň pozice obsahuje některé činnosti, které
náležejí mezi standardní manažerské a koordinační
práce a mají být dle metodiky OPZ hrazeny z
nepřímých nákladů; kráceno z 480 hod. na 420 hod.

16 200,00

1.1.1.1.4

Evaluátor

Pracovní náplň pozice obsahuje některé činnosti, které
náležejí mezi standardní manažerské a koordinační
práce a mají být dle metodiky OPZ hrazeny z
nepřímých nákladů; krácení úvazku z 0,3 na 0,1.

192 000,00

1.1.1.1.8

Odborný asistent
pro vzdělávání v
rámci KA 2 a 3

Pracovní náplň pozice obsahuje pouze činnosti, které
náležejí mezi standardní manažerské a koordinační
práce a mají být dle metodiky OPZ hrazeny z
nepřímých nákladů; kráceno z přímých nákladů v plné
výši.

240 000,00

1.1.3.2.1.2

Zdůvodnění pořízení tohoto SW ani jeho využití pro
SW licence - klikací
cílovou skupinu při realizaci projektu není popsáno v
rozpočet
žádné klíčové aktivitě; kráceno v plné výši.

90 000,00

1.1.4.06

HVK - manažerské
dovednosti pro
Neváže se na komunikaci s veřejností ani na zavádění
vedoucí úředníky a
nových metod řízení rozvoje lidských zdrojů.
volené zastupitele
města

15 000,00

1.1.4.10

HVK - použití
donucovacích
prostředků pro
strážníky

Kurz je zaměřen na represivní prostředky – tento druh
vzdělávání není výzvou podporován; krácení v plné
výši.

40 000,00

1.1.4.12

Kurz je zaměřen na represivní prostředky – tento druh
HVK - profesní
vzdělávání není výzvou podporován; krácení v plné
výcvik pro strážníky
výši.

28 800,00

1.1.4.13

Individuální
vzdělávací kurzy
Položka není dostatečně zdůvodněna, není nezbytně
(IVK) nutná k aktivitě komunikace s veřejností; krácení v plné
certifikovaný tiskový výši.
mluvčí

38 000,00

1.1.4.35

Otevřené indiv.
kurzy pro úředníky
OEMM (6 osob x 3 Krácení o 1 kurz pro 1 osobu na 2 roky - témata
školení x 2 roky)
nepodporovaná výzvou.
VKV (1 osoba x 3
školení x 2 roky)

21 600,00

1.1.4.36

Otevřené indiv.
kurzy pro úředníky
ODP (20 osob x 3
školení x 2 roky)

Souhrnná položka obsahuje kurzy zaměřené na témata
nepodporovaná výzvou; krácení o 1 kurz pro 20 osob
na 2 roky.

72 000,00

1.1.4.37

Otevřené indiv.
kurzy pro úředníky
OŽP (7 osob x 3
školení x 2 roky)

Souhrnná položka obsahuje kurzy zaměřené na témata
nepodporovaná výzvou; krácení o 1 kurz pro 7 osob na
2 roky.

25 200,00
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.4.38

Otevřené indiv.
kurzy pro úředníky
OŽÚ (5 osob x 3
školení x 2 roky)

Souhrnná položka obsahuje kurzy zaměřené na témata
nepodporovaná výzvou; krácení o 1 kurz pro 5 osob na
2 roky.

18 000,00

1.1.4.40

Otevřené indiv.
kurzy pro úředníky
RISM (9 osob x 3
školení x 2 roky)

Souhrnná položka obsahuje kurzy zaměřené na témata
nepodporovaná výzvou; Krácení o 1 kurz pro 9 osob na
2 roky - témata nepodporovaná výzvou.

32 400,00

1.1.4.41

otevřené indiv.
kurzy pro úředníky
ŠKS (5 osob x 3
školení x 2 roky)

Souhrnná položka obsahuje kurzy zaměřené na témata
nepodporovaná výzvou; krácení o 1 kurz pro 5 osob na
2 roky.

18 000,00

1.1.4.42

Otevřené indiv.
kurzy pro úředníky
VÚP (11 osob x 3
školení x 2 roky)

Souhrnná položka obsahuje kurzy zaměřené na témata
nepodporovaná výzvou; krácení o 1 kurz pro 11 osob
na 2 roky.

39 600,00

1.1.4.43

Otevřené indiv.
kurzy pro úředníky
VVS (10 osob x 3
školení x 2 roky)

Souhrnná položka obsahuje kurzy zaměřené na témata
nepodporovaná výzvou; krácení o 1 kurz pro10 osob na
2 roky.

36 000,00

1.1.4.44

Otevřené indiv.
kurzy pro úředníky
KTÚ (6 osob x 3
školení x 2 roky)

Souhrnná položka obsahuje kurzy zaměřené na témata
nepodporovaná výzvou; krácení o 1 kurz pro 6 osob na
2 roky.

21 600,00

1.1.4.45

Otevřené indiv.
kurzy pro úředníka
VKV (1 osoba x 3
školení x 2 roky)

Souhrnná položka obsahuje kurzy zaměřené na témata
nepodporovaná výzvou; krácení o 1 kurz pro 1 osobu
na 2 roky.

3 600,00

1.1.4.47

Otevřené indiv.
kurzy pro o.s. KIA Souhrnná položka obsahuje kurzy zaměřené na témata
(2 osob x 3 školení nepodporovaná výzvou, krácení 4 kurzů.
x 2 roky)

7 200,00

Celkem navrženo krátit:
Celkem navrženo krátit:
Celkem navrženo krátit:

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

1 004 200,00
251 050,00
1 255 250,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

127.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002887

Žadatel

Statutární město Ostrava

Název projektu

Posílení strategického a finančního řízení a rozvoj lidských zdrojů
Úřadu městského obvodu Poruba

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 002 670,00

Body z věcného hodnocení

68,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-
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Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

7
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
126 000,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 876 670,00
1.
2.
3.
4.
5.

Doplnit zdůvodnění a provázání rozpočtových položek
a KA, uvést do souladu (počty jednotek, částky).
Upřesnit obsah a nezbytnost položky Technické
zabezpečení veřejných projednávání.
Upravit hodnotu indikátoru 68000 z 0 na 1, v rámci
projektu bude zavedeno opatření.
Navýšit hodnotu indikátoru 80500 o další dokumenty,
které jsou popsány jako výstupy z klíčových aktivit.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Položka rozpočtu

1.1.6.2.1

Jízdné pro CS na
semináře

1.1.6.2.2

Ubytování pro CS
na seminářích

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Popis žádné z klíčových aktivit, na kterou je položka
navázána, neobsahuje zdůvodnění, proč je nutné, aby
se semináře konaly mimo sídlo žadatele; kráceno v
plné výši.
Popis žádné z klíčových aktivit, na kterou je položka
navázána, neobsahuje zdůvodnění, proč je nutné, aby
se semináře konaly mimo sídlo žadatele; kráceno v
plné výši.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč
14 400,00

86 400,00
100 800,00
25 200,00
126 000,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

128.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002867

Žadatel

Město Lovosice

195

Název projektu

Vzdělávání zaměstnanců města Lovosice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 085 446,94

Body z věcného hodnocení

67,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 085 446,94
1.

2.
3.
4.

5.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Doplnit/upřesnit popis KA 10 (zdůvodnění u SW
podpory a SW nástroje, popis obsahu Metodiky a
obsahu a funkcionalitám SW nástroje), jakým
způsobem se na zajištění aktivity bude podílet
dodavatel a co konkrétně bude předmětem nákupu
této služby.
Doplnit plánované veřejné zakázky.
Doplnit indikátor 80500 a jeho hodnotu nastavit na
hodnotu 1.
Doplnit indikátor 68004 a jeho hodnotu nastavit na
cílovou hodnotu 1, z důvodu zavedení opatření
v oblasti ŘLZ.
Konkretizovat náklady v rámci položky 1.1.4.01,
protože školení v oblasti zadávání VZ se u 2 osob
dublují (v případě nedoložení opodstatněnosti
vícenásobného stejného typu školení v rámci jednoho
roku krátit, položku 1.1.4.01 o 2x 21 000 Kč).

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

129.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002879

196

Žadatel

Město Horažďovice

Název projektu

Městský úřad Horažďovice – Profesionalita s lidskou tváří II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 243 574,00

Body z věcného hodnocení

67,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory a krácením v celkové výši
43 750,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 199 824,00
1.
2.
3.
4.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

5.






Položka rozpočtu
1.1.3.2.1.2

SW projektové
řízení

Doplnit do komentáře, jak byla nastavena hodnota
indikátorů 60000 a 62600.
Doplnit indikátor 68000 s hodnotou 1, v rámci projektu
bude zavedeno opatření.
Doplnit indikátor 80500 - nezahrnuje 3 vytvořené
studie proveditelnosti.
Upřesnit popis provázání rozpočtu a KA - přiřazení
položek rozpočtu jednotlivým KA, a to u položek
1.1.1.1 Pracovní smlouvy a 1.1.1.3 Dohody o
provedení práce.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Položka není konkrétně specifikována, nezbytnost
pořízení pro aktivity podporované výzvou není v popisu
zdůvodněna; kráceno v plné výši.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč
35 000,00
35 000,00
8 750,00
43 750,00
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

130.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003013

Žadatel

Obec Palkovice

Název projektu

Zlepšení strategického plánování v obci Palkovice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 854 225,00

Body z věcného hodnocení

67,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory a krácením v celkové výši
1 478 287,50 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 375 937,50

198

1.
2.

3.
4.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

5.

6.






Do projektové žádosti doplnit informace o všech
plánovaných veřejných zakázkách.
Na základě krácení aktivit v KA 3 upravit cílovou
hodnotu indikátoru 60000 a uvést do souladu skutečný
počet hodin na workshopy. Zde by měl být započítán
pouze čas, který je věnován odbornému programu.
Žadatel toto musí blíže specifikovat.
Cílovou hodnotu indikátoru 68000 nastavit na hodnotu
1, v rámci projektu bude zavedeno opatření.
U CS obce a kraje a jejich zaměstnanci odstranit údaje
o zapojení SMOPO (v odůvodněných případech bude
nabídnuta účast v projektu i voleným zástupcům
Svazu měst a obcí povodí Ondřejnice, kterého je obec
Palkovice členem). Není blíže zdůvodněno a popsáno.
Upravit hodnotu indikátoru 80500 – odstranit
dotazníkové šetření mezi obyvateli obce a
konkretizovat 1x sada 4 inovovaných stávajících
nástrojů strategického řízení obce a 1x sada 4 nově
zavedených nástrojů strategického řízení obce.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.1.3.2

1.1.2.1.1

1.1.2.1.2

1.1.4.2

1.1.4.3

1.1.4.4

1.1.4.5

1.1.4.6

1.1.6.2.1

1.1.6.2.2

Dílčí klíčová aktivita exkurze (tuzemské i zahraniční)
není dostatečně popsána, není stanoven jejich
konkrétní program, výstupy, popsán přínos pro CS a
KA03: Tlumočník a
způsob jeho vyhodnocení, není doložena kalkulace
překladatel
nákladů. Z důvodu netransparentnosti je VK
požadováno vypuštění části KA 3 "stáže" z projektu;
související položka je krácena v plném rozsahu.
KA03: Letecká a
místní doprava na
zahraniční exkurze
pro tlumočníka
KA03: Ubytování v
rámci zahraniční
exkurze pro
tlumočníka
KA 3: Autobusová
doprava na
tuzemské exkurze
KA 3: Autobusová
doprava na
zahraniční exkurze
KA 3: Letecká a
místní doprava na
zahraniční exkurze
KA 3: Ubytování v
rámci tuzemské
exkurze
KA 3: Ubytování v
rámci zahraniční
exkurze
KA 3: Stravné pro
CS na tuzemských
exkurzích
KA 3: Stravné pro
CS na zahraničních
exkurzích

Kč

45 000,00

Z důvodu netransparentnosti je VK požadováno
vypuštění této části KA 3 z projektu; související položka
je krácena v plném rozsahu.

18 000,00

Z důvodu netransparentnosti je VK požadováno
vypuštění této části KA 3 z projektu; související položka
je krácena v plném rozsahu.

32 400,00

Z důvodu netransparentnosti je VK požadováno
vypuštění této části KA 3 z projektu; související položka
je krácena v plném rozsahu.
Z důvodu netransparentnosti je VK požadováno
vypuštění této části KA 3 z projektu; související položka
je krácena v plném rozsahu.
Z důvodu netransparentnosti je VK požadováno
vypuštění této části KA 3 z projektu; související položka
je krácena v plném rozsahu.
Z důvodu netransparentnosti je VK požadováno
vypuštění této části KA 3 z projektu; související položka
je krácena v plném rozsahu.
Z důvodu netransparentnosti je VK požadováno
vypuštění této části KA 3 z projektu; související položka
je krácena v plném rozsahu.
Stravné je výdajem, který má být dle metodiky OPZ
hrazen z nepřímých nákladů; kráceno z přímých nákladů
v plné výši.
Z důvodu netransparentnosti je VK požadováno
vypuštění této části KA 3 z projektu; související položka
je krácena v plném rozsahu.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

45 000,00

120 000,00

216 000,00

72 000,00

388 800,00

26 730,00

218 700,00
1 182 630,00
295 657,50
1 478 287,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

131.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002996

Žadatel

Město Újezd u Brna

Název projektu

SMART MĚSTO - Újezd u Brna

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 433 750,00

Body z věcného hodnocení

66,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

200

Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

3

0

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 433 750,00
1.



Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Doplnit CS veřejnost.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

132.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002983

Žadatel

Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Slušovicko

Název projektu

Vzdělávání a animace veřejné správy pro rozvoj Mikroregionu
Slušovicko

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 819 325,00

Body z věcného hodnocení

66,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

1

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
543 625,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

201

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 275 700,00
1.
2.
3.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Položka rozpočtu

1.1.1.1.2

Koordinátor

1.1.1.1.3

Evaluátor

1.1.3.1.2.1

Dataprojektor

Přesunout položku 1.1.3.1 Investiční výdaje na
položku 1.1.3.2 Neinvestiční výdaje.
Upravit hodnotu indikátoru 68000 na 13, opatření bude
zavedeno v rámci 13 institucí.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Pracovní náplň pozice obsahuje některé činnosti, které
náležejí mezi standardní manažerské a koordinační
práce a mají být dle metodiky OPZ hrazeny z
nepřímých nákladů; krácení z 0,6 na 0,4 úvazku.
Navržený úvazek je dle činností uvedených v popisu
práce pracovní pozice nadhodnocený, plánovaný
objem činností neodpovídá úvazku 0,4; krácení z 0,4
na 0,2 úvazku.
Jednotková cena zařízení/vybavení překračuje horní
hranici jednotkových cen používaných v rámci OPZ (12
100,- Kč); kráceno o 2 900 Kč.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč
192 000,00

240 000,00

2 900,00
434 900,00
108 725,00
543 625,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

133.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002925

Žadatel

Město Velké Meziříčí

Název projektu

Zvýšení kvality a profesionalizace Městského úřadu Velké Meziříčí

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 670 907,75

Body z věcného hodnocení

65

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

202

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 259 896,25Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 411 011,50
1.
2.

3.

4.

Na základě krácení adekvátně upravit indikátor 60000.
Vzhledem k zavedení opatření v rámci projektu doplnit
hodnoty u indikátoru 68000 a podřazených indikátorů
68002 a68004 (opatření v oblasti strategického řízení
a ŘLZ).
Zvýšit hodnotu indikátoru 80500 na 4 (Sebehodnotící
zpráva a Akční plán zlepšování v rámci implementace
ISO).
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Položka rozpočtu

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Kč

1.1.1.2.01

Metodik
komunitního plánu
sociálních služeb

Není dostatečně zdůvodněná potřeba celkové výše
DPČ a chybí popis pracovních činností dané pozice, ze
kterého by se dala ověřit stanovená výše zapojení do
projektu - krácení na polovinu.

46 134,00

1.1.1.2.02

Odborný konzultant Navržený úvazek je dle činností uvedených v popisu
komunitního plánu pracovní pozice nadhodnocený, plánovaný objem
sociálních služeb
činností neodpovídá úvazku 605 hodin; krácení o 50 %.

139 755,00

1.1.1.2.03

Manažer kvality
komunitního plánu
sociálních služeb

Navržený úvazek je dle činností uvedených v popisu
pracovní pozice nadhodnocený, plánovaný objem
činností neodpovídá úvazku 198 hodin; krácení o 50 %.

44 154,00

1.1.1.2.06

Lektor strategie
kybernetické
bezpečnosti

Nedostatečně zdůvodněná položka, z popisu nevyplývá
nezbytnost tento kurz realizovat v uvedeném rozsahu a
formou výjezdu. Kráceno v plném rozsahu.

55 600,00

1.1.1.2.07

Odborný IT
pracovník

Neopodstatněná položka s ohledem na vypuštění dílčí
aktivity Formulářový portál z důvodu nedostatečného
zdůvodnění nezbytnosti pro realizaci projektu; kráceno
v plné výši.

232 224,00

203

Položka rozpočtu

Navrhované krácení ŘO
důvod
Položka prezentuje rozšíření stávajícího personálního
systému žadatele o moduly Ochrana zdraví při práci,
Ochranné pracovní pomůcky a Služební cesty. Tyto
dílčí oblasti KA 2 Optimalizace procesů a postupů jsou
však zaměřené na interní procesní řízení, které není
výzvou podporováno. Kráceno v plné výši.
Nedostatečně odůvodněná položka. Položka je
navázána na klíčovou aktivitu Optimalizace procesů a
postupů, v popisu je však uveden pouze nákup SW bez
zdůvodnění nezbytnosti, způsobu využití pro realizaci
některé KA nebo vytvoření výstupů projektu; kráceno v
plné výši.
Neopodstatněná položka s ohledem na krácení SW
nástroje s tímto modulem; kráceno v plné výši.

Kč

1.1.3.2.1.2

Softwarový nástroj
pro personální
systém

1.1.3.2.1.3

Softwarový nástroj
pro dotační portál

1.1.4.02

Kurz modulu
služební cesty

1.1.4.03

Kurz modulu
ochrana zdraví při
práci

Neopodstatněná položka s ohledem na krácení SW
nástroje s tímto modulem; kráceno v plné výši.

4 840,00

1.1.4.04

Kurz modulu
ochranné pracovní
pomůcky

Neopodstatněná položka s ohledem na krácení SW
nástroje s tímto modulem; kráceno v plné výši.

4 840,00

1.1.4.12

Dotační portál
města

Neopodstatněná položka s ohledem na krácení položky
Softwarový nástroj pro dotační portál pro nedostatečné
zdůvodnění; kráceno v plné výši.

116 590,00

1.1.4.13

Neopodstatněná položka s ohledem na krácení položky
Kurz dotační portál Softwarový nástroj pro dotační portál pro nedostatečné
zdůvodnění; kráceno v plné výši.

30 000,00

1.1.4.14

1.1.6.2.1

1.1.7.

Neopodstatněná položka s ohledem na vypuštění dílčí
Kurz formulářových aktivity Formulářový portál z důvodu nedostatečného
aplikací
zdůvodnění nezbytnosti pro realizaci projektu; kráceno
v plné výši.
Položka je neefektivní, v popisu KA není dostatečně
Ubytování výjezdní
zdůvodněná nezbytnost realizace vícedenní školící
zasedání
aktivity mimo sídlo žadatele; kráceno v plném rozsahu.
Křížové financování

Kráceno s ohledem na max. povolené procento
křížového financování o 100 000 Kč.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

86 500,00

100 000,00

9 680,00

18 000,00

19 600,00

100 000,00
1 007 917,00
251 979,25
1 259 896,25

Informace o žádosti
Pořadové číslo

134.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002897

Žadatel

Město Kunštát

Název projektu

Strategickým řízením odpadového hospodářství k dalšímu rozvoji
města

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 484 330,00

Body z věcného hodnocení

64,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

204

Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
137 002,50 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 347 327,50
1.

2.
3.

4.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

5.






Doplnit mezi CS (zaměstnanci MěÚ a zastupitelé
města) i veřejnost, popř. zdůvodnit, proč není
zařazena.
Upravit hodnotu indikátoru 60000 a 62600 po
zohlednění bagatelní podpory.
Upravit hodnotu indikátoru 68002 na 1, z důvodu
zavedení opatření v oblasti strategického řízení.
Doplnit popis způsobu výběru dodavatele externích
služeb.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

205

Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.3.2.1.1

1.1.3.2.2.1

1.1.4.3

Kč

Kancelářský balík

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům
RT. Pozice koordinátorů jsou v popisu RT uvedeny jako
na sebe navazující s úvazkem 1,0; krácení ze 2 ks na 1
ks.

6 292,00

Notebook

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům
RT. Pozice koordinátorů jsou v popisu RT uvedeny jako
na sebe navazující s úvazkem 1,0; krácení ze 2 ks na 1
ks.

13 310,00

Workshop

V popisu KA není zdůvodněna nezbytnost zajištění
workshopů externí službou, služba není konkrétně
specifikována. Položka je nadhodnocena s ohledem na
skutečnost, že je v rámci projektu pořizována
prezentační technika a workshopy budou dle popisu
probíhat v prostorách MěÚ; krácení o 90 000 tis. Kč.

90 000,00

Celkem navrženo krátit:
Celkem navrženo krátit:
Celkem navrženo krátit:

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

109 602,00
27 400,50
137 002,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

135.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002830

Žadatel

Město Moravský Krumlov

Název projektu

Rozvoj zaměstnanců města Moravský Krumlov - lépe a
efektivněji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 870 745,00

Body z věcného hodnocení

63,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
500 097,05 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 370 647,95

206

1.
2.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Na základě krácení je nutno upravit hodnotu indikátoru
60000 a 62600.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.1.3.1

Odborný gestor
projektu

Obsah kurzů teambuildingu je zaměřen na měkké
dovednosti bez navázání na komunikaci s veřejností –
tento druh vzdělávání není výzvou podporován. S
ohledem na nezpůsobilost této aktivity v projektu je
adekvátně sníženo zapojení pozice do projektu;
krácení o 1/3.
Obsah kurzů teambuildingu je zaměřen na měkké
dovednosti bez navázání na komunikaci s veřejností –
tento druh vzdělávání není výzvou podporován. S
ohledem na nezpůsobilost této aktivity v projektu je
adekvátně sníženo zapojení pozice do projektu;
krácení o 1/3.
Obsah kurzů teambuildingu je zaměřen na měkké
dovednosti bez navázání na komunikaci s veřejností –
tento druh vzdělávání není výzvou podporován. S
ohledem na nezpůsobilost této aktivity v projektu je
adekvátně sníženo zapojení pozice do projektu;
krácení o 1/3.

Kč

50 000,00

1.1.1.3.2

Odborný asistent

1.1.1.3.3

Evaluátor projektu

1.1.4.3

Obsah kurzů teambuildingu je zaměřen na měkké
Výjezdní
dovednosti bez navázání na komunikaci s veřejností –
zasedání/Teambuil
tento druh vzdělávání není výzvou podporován; krácení
ding 2x (KA3)
v plné výši.

150 000,00

1.1.6.2.1

Ubytování Výjezdní
zasedání/Teambuil
ding

Obsah kurzů teambuildingu je zaměřen na měkké
dovednosti bez navázání na komunikaci s veřejností –
tento druh vzdělávání není výzvou podporován; krácení
v plné výši.

200 000,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

434 867,00
65 230,05
500 097,05

21 667,00

13 200,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

136.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002790

Žadatel

Město Benešov

Název projektu

Podpora optimalizace a řízení kvality na Městském úřadě Benešov

207

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 857 899,50

Body z věcného hodnocení

62,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

0

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
41 400,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Projekt zařazen do zásobníku
2 816 499,50
1.
2.

3.
4.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Započítat do hodnoty indikátoru 80500 výstupy
uvedené u KA 1.
Doplnit informace k tomu, jak budou ošetřena rizika
spojená s kontrolou kvality externě pořízených výstupů
z klíčových aktivit, včetně externí administrace a řízení
projektu.
Opravit název MěÚ Hořovice v textu přílohy č. 1.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.4.3

Studie
proveditelnosti korporátní
řízení veř. služeb

Kč

Souhrnná položka bez podrobné specifikace obsahuje
dle popisu KA 2 i kurz zaměřený na procesní řízení a
práci s procesním modelem, což jsou oblasti, které
nejsou výzvou podporovány; částečné krácení o 10%.

36 000,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

36 000,00
5 400,00
41 400,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

137.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002898

208

Žadatel

INTEGRO - Západ Českého středohoří - Poohří

Název projektu

VAPO - vzdělávací akademie pro obce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 990 187,50

Body z věcného hodnocení

62,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

1

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
121 862,50Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 868 325,00
1.
2.
3.

4.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Indikátor 62600 nemůže mít vyšší hodnotu než
indikátor 60000. U indikátoru 60000 uvést hodnotu 20.
Změnit hodnotu indikátoru 68000 na 1, v rámci
projektu bude zavedeno opatření.
VK upozorňuje na návrhy tematických celků kurzů,
které jsou v rámci výzvy nezpůsobilé. Např. Genderproblematika, environmentální minimum.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD nebo přeshraniční spolupráce.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Navrhované krácení ŘO
důvod
Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce
pracovní pozice nadhodnocený, zejména s ohledem na
KA1-5 Specialista
skutečnost, že obdobné aktivity projektu bude zajišťovat
pro komunikaci s
další člen RT (KA1 Analytik a evaluátor analýzy
CS
vzdělávacích potřeb CS); snížení počtu hodin zapojení
z 600 na 380 hod., tzn. krácení o 52 800 Kč.
V popisu KA ani v příloze žádosti není zdůvodněna
KA4 Mobilní smart
nezbytnost pořízení mobilní učebny ani doložena
učebna (10 tabletů,
efektivita tohoto řešení oproti např. pronájmu učebny;
miniprojektor)
kráceno v plné výši.

Položka rozpočtu

1.1.1.2.1

1.1.3.2.2.1

Kč

52 800,00

38 000,00

1.1.3.2.2.2

KA3,4, PC server
pro implementaci
studijního LMS pro
CS

Položka není konkrétně specifikována, chybí popis
požadovaných funkcionalit oproti standardnímu PC a
jejich zdůvodnění; kráceno na horní hranici limitů
obvyklých cen PC pro OPZ (13 310 Kč).

1 690,00

1.1.4.3

KA2 Jazykové
korektury nových
vzdělávacích ekurzů (5 kurzů)

Položka je nadhodnocena, neodpovídá ve srovnání s
obdobnými službami; krácení jednotkové ceny ze 4 000
Kč na 3 000 Kč.

5 000,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

97 490,00
24 372,50
121 862,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

138.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002911

Žadatel

Město Tišnov

Název projektu

Profesionalizace Městského úřadu v Tišnově

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 019 750,25

Body z věcného hodnocení

61,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

0

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
187 500,00Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 832 250,25

210

1.

2.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Položka rozpočtu
1.1.4.18

Školení Time
management

1.1.4.19

Školení Úspěšný
vedoucí

1.1.4.20

Školení Týmová
spolupráce

Zařadit položku Koncepce dopravy v Tišnově do
kapitoly rozpočtu Nákup služeb. Na koncepci je
plánována VZ.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Kurz je zaměřen na měkké dovednosti bez navázání na
komunikaci s veřejností – tento druh vzdělávání není
výzvou podporován; kráceno v plné výši.
Kurz je zaměřen na měkké dovednosti bez navázání na
komunikaci s veřejností – tento druh vzdělávání není
výzvou podporován; kráceno v plné výši.
Kurz je zaměřen na měkké dovednosti bez navázání na
komunikaci s veřejností – tento druh vzdělávání není
výzvou podporován; kráceno v plné výši.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč
50 000,00

50 000,00

50 000,00
150 000,00
37 500,00
187 500,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

139.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002938

Žadatel

Statutární město Pardubice

Název projektu

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců Magistrátu města Pardubic

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 978 310,00

Body z věcného hodnocení

61,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

1

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
644 910,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku
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Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 987 460,00
1.

2.

3.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Opravit hodnotu indikátoru 60000 na hodnotu 304. Do
celkového počtu účastníků žadatel započítal chybně
podpořené lektory, ačkoliv v komentáři uvádí, že tito
nepřekročí bagatelní podporu.
Opravit hodnotu indikátoru 6 80 01 z hodnoty 1 na
hodnotu 0, v rámci projektu nebude zavedeno žádné
opatření v oblasti řízení kvality.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Vzhledem ke snížení podílu nákupu služeb na
celkových způsobilých přímých nákladech dochází
ke změně % nepřímých nákladů (z 15 % na 5 %),
tato změna je již zohledněna na řádku „Maximální
celkové způsobilé výdaje projektu v Kč“.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.4.01

Manažerské
dovednosti
(dvoudenní,
výjezdní)

Kurz je zaměřen na měkké dovednosti bez navázání na
komunikaci s veřejností – tento druh vzdělávání není
výzvou podporován; krácení v plné výši.

150 000,00

1.1.4.10

Pronájem

Položka je krácena částečně v souvislosti s vypuštěním
kurzu Manažerské dovednosti; kráceno o 9 000 Kč.

9 000,00

1.1.6.2.1

Ubytování CS
(výjezdní
vzdělávání)

Popis žádné z klíčových aktivit, na kterou je položka
navázána, neobsahuje zdůvodnění, proč je nutné, aby
se kurzy konaly mimo sídlo žadatele; kráceno v plné
výši.

1.1.6.5.1

Stravné (výjezdní
vzdělávání) celodenní

Stravné je výdajem, který má být dle metodiky OPZ
hrazen z nepřímých nákladů; kráceno z přímých nákladů
v plné výši.

94 800,00

1.1.6.5.2

Stravné
(jednodenní
vzdělávání)

Stravné je výdajem, který má být dle metodiky OPZ
hrazen z nepřímých nákladů; kráceno z přímých nákladů
v plné výši.

123 400,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

614 200,00
30 710,00
644 910,00

237 000,00
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Závěry z projednávání žádostí ze dne 6. 9. 2016
Informace o žádosti
Pořadové číslo

140.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003004

Žadatel

Město Nový Jičín

Název projektu

Efektivní MěÚ Nový Jičín

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 799 250,00

Body z věcného hodnocení

61,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
394 875,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 404 375,00

213

1.
2.
3.

4.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

5.






Vyškrtnout (z aktivit, rozpočtu i indikátorů) kurz
Základy energetiky.
Doložit konkrétní podklady cenového průzkumu, a to
zejména v položkách v rámci kapitoly nákup služeb.
Zdůvodnit, proč jsou náklady na externí odborníky
(1.1.1.3.2 a 1.1.1.3.3) zařazeny do osobních nákladů a
ne do 1.1.4 Nákup služeb.
Upravit cílové hodnoty a popisy indikátorů:
–60000 – snížit o počet zaměstnanců (členů RT), kteří
se podílí na tvorbě některých výstupů, ale sami
žádnou podporu v rámci projektu neobdrží (krom
mzdy); popsat prokazování překročení bagatelní
podpory u uživatelů SW podpory
–62600 – upravit v závislosti na úpravě indikátoru
60000, doplnit popis plánovaného ověřování znalostí
pro vydání osvědčení
–68001, 68002, 68004 – doporučeno nastavit cílové
hodnoty dle realizovaných aktivit v oblasti řízení
kvality, strategického řízení a ŘLZ
–80500 - zdůvodnit, proč není zahrnut výstupní
dokument z evaluace projektu, příp. upravit hodnotu.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu
1.1.1.3.3

Externí poradce na Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
Řízení lidských
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ, kráceno
zdrojů
ze 400 Kč na 345 Kč.

1.1.4.6

VŘ na vzdělávání
pracovníků MěÚ

1.1.4.7

Potřebnost kurzu tohoto zaměření není dostatečně
Akreditovaný kurz zdůvodněna, není součástí doložené strategie
Základy energetiky vzdělávání ani není navázán na jiné klíčové aktivity
projektu; kráceno v plné výši.

Položka je duplicitní (totožný popis s pol. 1.1.4.4);
kráceno v plné výši.

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč
5 500,00

290 400,00

20 000,00

315 900,00
78 975,00
394 875,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

141.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002863

Žadatel

Obec Šardice

Název projektu

Šardice = kvalitní úřad otevřený občanům

214

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 430 481,25

Body z věcného hodnocení

60,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
4 753 156,25 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 677 325,00
1.

2.
3.

4.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Uvést do souladu počet zaměstnanců úřadu, v žádosti
je psáno 6 zaměstnanců a na jiném místě 17
zaměstnanců.
Uvést časovou dotaci na jednotlivé kurzy.
Uvést CS veřejnost, neboť bude do aktivity zapojena a
bude též mít z ní prospěch. Dále doplnit do již
uvedených cílových skupin její velikost.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.1.1.6

Manažer kvality

Činnosti uvedené v popisu pracovní náplně pozice jsou
standardní manažerské a koordinační práce, které mají
být dle metodiky OPZ hrazeny z nepřímých nákladů;
kráceno z přímých nákladů v plné výši.

1.1.1.3.1

Garant KA1
Transparentnost

S ohledem na skutečnost, že v KA01 není vytvářen
žádný výstup a je zaměřena pouze na pořízení zařízení
a vybavení a implementaci sw, nemá pozice garanta
opodstatnění; kráceno v plné výši.

1.1.3

Položka prezentuje klíčovou aktivitu zaměřenou pouze
Zařízení a vybavení
na nákup zařízení a vybavení a není navázána na jiné
včetně pronájmu a
klíčové aktivity, jejichž prostřednictvím má být
odpisů
dosaženo cílů projektu; kráceno v plné výši.

1.1.4.01

Vypracování
Položka je nadhodnocena ve srovnání s obdobnými
strategického plánu dokumenty podobných aglomerací; kráceno o 1 000
a akčního plánu
000 Kč.

1 000 000,00

1.1.4.02

Vytvoření metodiky
naplňování
Položka je nadhodnocena ve srovnání s obdobnými
strategického
dokumenty podobných aglomerací; kráceno o 1 000
záměru pomocí
000 Kč.
projektového řízení
úřadu

1 000 000,00

1.1.4.03

Instalace spisové
služby na servery
úřadu, její
implementace
rozhraní do
elektronické úřední
desky, zaškolení
obsluhy Spisové
služby

Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
aktivity zcela chybí její popis a zdůvodnění nezbytnosti
pro zkvalitnění služeb úřadu pro veřejnost; kráceno v
plné výši.

93 896,00

1.1.4.12

Vzdělávání
Asertivitou proti
stresu

Kurz je zaměřen na měkké dovednosti bez navázání na
komunikaci s veřejností – tento druh vzdělávání není
výzvou podporován; kráceno v plné výši.

10 800,00

1.1.4.16

Vzdělávání
Profesní a osobní
image moderní
ženy

Kurz je zaměřen na měkké dovednosti bez navázání na
komunikaci s veřejností – tento druh vzdělávání není
výzvou podporován; kráceno v plné výši.

11 400,00

1.1.6.2.2

Stravné účastníků
kurzů

Stravné je výdajem, který má být dle metodiky OPZ
hrazen z nepřímých nákladů; kráceno z přímých nákladů
v plné výši.

9 867,00

1.1.7.1

Židle do zasedací
místnosti pro
zvýšení
transparentnosti
úřadu

Položka je chybně zařazena do křížového financování,
jedná se o nákup vybavení (kap. 1.3).
Nákup zařízení a vybavení není navázán na jiné klíčové
aktivity, jejichž prostřednictvím má být dosaženo cílů
projektu; kráceno v plné výši.

48 320,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

723 600,00

132 000,00

772 642,00

3 802 525,00
950 631,25
4 753 156,25
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

142.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002907

Žadatel

Obec Vřesina

Název projektu

Strategickým řízením k dalšímu rozvoji obce Vřesina

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 678 080,00

Body z věcného hodnocení

60,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
346 002,50 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 332 077,50
1.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.1.1.1

Úvazek je dle činností uvedených v popisu pracovní
Koordinátor
pozice nadhodnocený, zejména s ohledem na
realizace Strategie skutečnost, že odborné aktivity projektu bude zajišťovat
externí dodavatel. Kráceno z úvazku 1,0 na 0,75.

91 200,00

1.1.1.1.2

Koordinátor
implementace
Strategie

Úvazek je dle činností uvedených v popisu pracovní
pozice nadhodnocený, zejména s ohledem na
skutečnost, že odborné aktivity projektu bude zajišťovat
externí dodavatel. Kráceno z úvazku 1,0 na 0,75.

96 000,00

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

Pracovní pozice koordinátorů na sebe dle popisu v
Příloze II. v čase navazují a tedy se nepřekrývají;
kráceno ze 2 na 1 kus.

6 292,00

1.1.3.2.2.1

Notebook

Pracovní pozice koordinátorů na sebe dle popisu v
Příloze II. v čase navazují a tedy se nepřekrývají;
kráceno ze 2 na 1 kus.

13 310,00

1.1.4.6

Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
aktivity zcela chybí její popis (vč. popisu funkcionalit) a
Informační systém
zdůvodnění nezbytnosti pro zkvalitnění služeb úřadu
pro veřejnost; kráceno o 50 %.

35 000,00

1.1.4.2

Digitalizace
Strategie

Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
aktivity zcela chybí její popis a zdůvodnění nezbytnosti
pro dosažení cílů projektu; kráceno o 50 %.

35 000,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

276 802,00
69 200,50
346 002,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

143.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002966

Žadatel

Město Rtyně v Podkrkonoší

Název projektu

Optimalizace procesů Města Rtyně v Podkrkonoší

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 684 920,00

Body z věcného hodnocení

60,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

1

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
199 375,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku
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Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 485 545,00
1.
2.
3.

4.
5.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Doplnit způsob stanovení cílové hodnoty indikátorů 60000
a 62600.
Upravit cílovou hodnotu 68002 a 68004 na 1, z důvodu
realizace aktivit v oblasti strategického řízení a ŘLZ
Vysvětlit, proč nejsou do cílové hodnoty indikátoru 80500
započítány výstupy KA 2 (interní předpis a metodiky).
V případě pokud nebude poskytnuto adekvátní vysvětlení,
zvýšit hodnotu indikátoru na 2.
Doplnit CS veřejnost.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.3.1.1.1

1.1.6.1.1

Kč

Software pro
spisovou službu

Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
aktivity zcela chybí její popis (vč. popisu funkcionalit) a
zdůvodnění nezbytnosti pro zkvalitnění služeb úřadu
pro veřejnost; kráceno v plné výši.

100 000,00

Náhrada mzdy
zaměstnanců na
aktivitách projektu

Přímá podpora CS - náhrada mzdy je výdajem, který
může být dle metodiky OPZ hrazen pouze za dobu
účasti na vzdělávacích aktivitách, náhradu mzdy za
účast na práci odborné skupiny nelze z přímých nákladů
nárokovat; kráceno dle nezpůsobilého počtu hodin o 59
500 Kč.

59 500,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

159 500,00
39 875,00
199 375,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

144.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002932

Žadatel

Město Odolena Voda

Název projektu

Zvýšení kvality strategického řízení a rozvoj lidských zdrojů Město Odolena Voda

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 037 722,50

Body z věcného hodnocení

60

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-
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Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

4
Pro

Proti

Zdrželo se

3

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 752 817,50 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 284 905,00
1.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení a následně
upravit KA dle krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.3.2.1.1

Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
SW nástroj k řízení aktivity zcela chybí její popis (vč. popisu funkcionalit) a
lidských zdrojů
zdůvodnění nezbytnosti pro pro dosažení cílů projektu;
kráceno v plné výši.

1.1.4.01

Strategický plán
rozvoje města
Odolená Voda

Položka je nadhodnocena, neodpovídá ve srovnání s
obdobnými dokumenty podobných aglomerací;
kráceno na 300 000 Kč.

607 500,00

1.1.4.03

Komunikační
strategie města
Odolená Voda

Položka je nadhodnocena, neodpovídá ve srovnání s
obdobnými dokumenty podobných aglomerací; krácení
o 50 %.

181 500,00

1.1.4.04

Procesní mapa
úřadu v oblasti
řízení lidských
zdrojů

Položka je nadhodnocena, neodpovídá ve srovnání s
obdobnými dokumenty úřadů veřejné správy
podobných aglomerací; krácení o 50 %.

72 600,00

1.1.4.05

Kompetenční
model pracovních
pozic

Položka je nadhodnocena, neodpovídá ve srovnání s
obdobnými dokumenty úřadů veřejné správy
podobných aglomerací; krácení o 50 %.

90 750,00

1.1.4.06

Audit interní
personální
dokumentace,
personálních
Položka je nadhodnocena, neodpovídá ve srovnání s
procesů
obdobnými dokumenty úřadů veřejné správy
a pracovních pozic, podobných aglomerací; krácení o 50 %.
včetně auditu
návazného SW
vybavení

108 900,00

1.1.4.07

1.1.4.08

1.1.4.09

Strategie rozvoje
lidských zdrojů
městského úřadu
Odolena Voda
Otevřené odborné
kurzy pro
zaměstnance
Uzavřené kurzy
(měkké techniky)
pro zaměstnance

Položka je nadhodnocena, neodpovídá ve srovnání s
obdobnými dokumenty úřadů veřejné správy
podobných aglomerací; krácení o 50 %.
Souhrnná položka obsahuje kurzy zaměřené na
základní IT dovednosti - tento druh vzdělávání není
výzvou podporován; krácení o 92 000 Kč.
Souhrnná položka obsahuje kurzy zaměřené na měkké
dovednosti bez navázání na komunikaci s veřejností tento druh vzdělávání není výzvou podporován; krácení
dle podílu tohoto vzdělávání o 70 %.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

54 450,00

211 750,00

92 000,00

249 900,00
1 669 350,00
83 467,50
1 752 817,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

145.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002985

Žadatel

Město Borohrádek

Název projektu

Zkvalitnění a zefektivnění činnosti obce vůči občanovi a správě

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 814 715,00

Body z věcného hodnocení

59,38

Shrnutí projednání žádosti
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Střet zájmů

1 (Komise nebyla usnášeníschopná z důvodu střetu zájmů
jednoho člena ze 4 přítomných).

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

3

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Z důvodu, že VK nebyla dne 6. 9. 2016 u tohoto projektu usnášeníschopná (z důvodu střetu zájmu
jednoho člena ze 4 přítomných), bude svolán nový termín zasedání VK pro projednání tohoto
projektu.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
Pořadové číslo

146.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002797

Žadatel

Statutární město Ostrava

Název projektu

Zvýšení odborných kompetencí k lepší profesionalitě a efektivitě
městského obvodu Krásné Pole

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 048 076,25

Body z věcného hodnocení

58,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

1

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
41 875,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 006 201,25
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1.

2.

3.

4.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Dovysvětlit způsob stanovení výše nákladů na 1 odborný
kurz pro zaměstnance (6287 Kč) i pro členy JSDH (5000
Kč).
VK upozorňuje, že v Koncepci vzdělávání jsou zahrnuty i
aktivity, které není možné z výzvy financovat. Doporučuje
zohlednit při výběru kurzů.
Vysvětlit z jakého důvodu není započten výstup z KA 3 do
indikátoru 80500, pokud nebude vysvětleno, navýšit
hodnotu indikátoru.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.6.2.1

Cestovné pro CS

Položka není navázána na konkrétní vzdělávací akci
cílové skupiny v popisu klíčové aktivity a není
dostatečně zdůvodněna; kráceno v plné výši.

1.1.6.2.2

Ubytování pro CS

Položka není navázána na konkrétní vzdělávací akci
cílové skupiny v popisu klíčové aktivity a není
dostatečně zdůvodněna; kráceno v plné výši.

Kč

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

29 000,00

4 500,00
33 500,00
8 375,00
41 875,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

147.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002809

Žadatel

Město Znojmo

Název projektu

Efektivní veřejná správa MÚ Znojmo

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 007 211,80

Body z věcného hodnocení

58,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 587 547,40 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 419 664,40
1.

2.

3.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

4.
5.






Položka rozpočtu

Doplnit indikátor 80500 (je zde možno zahrnout
sebehodnotící zprávu a Akční plán zlepšování)(KA 2),
kompetenční model MěÚ a Standard personalistiky (KA 3).
Doplnit indikátor 68001 na hodnotu 1, z důvodu zavedení
opatření v oblasti řízení kvality.
Doplnit indikátor 68004 na hodnotu 1, z důvodu zavedení
opatření v oblasti ŘLZ.
Vysvětlit u KA 3 dodání možného SW řešení.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Pracovní náplň pozice obsahuje některé činnosti, které
náležejí mezi standardní manažerské a koordinační
práce a mají být dle metodiky OPZ hrazeny z
nepřímých nákladů, a dále obsahuje činnosti související
se zaváděním procesního řízení, které však není
aktivitou podporovanou výzvou; kráceno souhrnně o 50
%.

Kč

1.1.1.1.1

Manažer kvality

1.1.1.2.1

Popis pracovní pozice je nedostatečný, úvazek je
Odborný konzultant - nadhodnocený zejména s ohledem na skutečnost, že
poradce
odborné aktivity projektu bude zajišťovat externí
dodavatele; krácení na 195 hodin.

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík
MS office dle
specifikace
doporučených cen
OPZ

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům
RT. Z důvodu snížení úvazku manažera kvality kráceno
z 1 ks na 0,5 ks.

3 146,00

1.1.3.2.2.1

Notebook dle
specifikace
doporučených cen
OPZ

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům
RT. Z důvodu snížení úvazku manažera kvality kráceno
z 1 ks na 0,5 ks.

6 655,00

1.1.3.2.2.2

Tablet dle
specifikace
doporučených
cen OPZ

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům
RT. Z důvodu pořízení notebooku pro RT kráceno z 1
ks na 0 ks.

6 050,00

570 840,00

87 750,00
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.4.1

1.1.4.4

Kč

Zavedení
procesního řízení

Zavedení procesního řízení jako samostatná aktivita
není výzvou 33 podporována (viz časté dotazy k výzvě
33 https://www.esfcr.cz); kráceno v plné výši.

544 500,00

Vzdělávací aktivity

Souhrnná položka obsahuje kurzy zaměřené na měkké
dovednosti - tento druh vzdělávání není výzvou
podporován;
položka dále obsahuje náklady na cestovné a ubytování
lektora, které dle metodiky OPZ nelze hradit z přímých
nákladů;
krácení položky souhrnně o 161 535 Kč.

161 535,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

1 380 476,00
207 071,40
1 587 547,40

Informace o žádosti
Pořadové číslo

148.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002910

Žadatel

Město Mnichovo Hradiště

Název projektu

Rozvoj strategického řízení a kvality v Mnichově Hradišti

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 717 150,00

Body z věcného hodnocení

58,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK svým hlasováním stanovila, že projekt by bylo možné podpořit pouze za podmínky
snížení rozpočtu o celkem 755 176,25 Kč. Protože ovšem rozpočet projektu po snížení o
tuto částku nesplňuje podmínku 3. 6 výzvy „Minimální výše celkových způsobilých výdajů
projektu nesmí být nižší než 1 000 000 Kč.“ bylo schválení podmínek realizace v tomto
znění rozhodnutím o nedoporučení projektu k podpoře.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt nedoporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

961 973,75

225

1.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Položka rozpočtu

Projekt není doporučen k financování na základě krácení
rozpočtu v celkové výši 755 176,25 Kč (viz tabulka
krácení). Rozpočet po krácení nesplňuje podmínku 3. 6
výzvy „Minimální výše celkových způsobilých výdajů
projektu nesmí být nižší než 1 000 000 Kč“.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Úvazek je dle činností uvedených v popisu pracovní
pozice nadhodnocený, zejména s ohledem na
skutečnost, že odborné aktivity projektu bude zajišťovat
další člen RT (odborný pracovník). Kráceno z úvazku
0,75 na 0,5.

Kč

1.1.1.1.1

Odborný garant

1.1.1.1.2

Úvazek je dle činností uvedených v popisu pracovní
pozice nadhodnocený, zejména s ohledem na
Odborný pracovník skutečnost, že odborné aktivity projektu bude zajišťovat
další člen RT (odborný pracovník). Kráceno z úvazku
0,75 na 0,3.

260 496,00

1.1.1.3.1

Odborný exp facilitátor

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
ze 400 Kč na 345 Kč.

13 425,00

1.1.1.3.2

Odborný exp konzultant

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
ze 400 Kč na 345 Kč.

16 200,00

1.1.4.1

Obsah položky není v popisu KA dostatečně
Poradenství při
specifikován, navržený rozsah poradenství 400 hod je
implementaci SP a vyhodnocen jako nepřiměřený s ohledem na to, že se
vytváření metodiky na dané činnosti podílí i odborné pozice realizačního
týmu; krácení o 50 %.

1.1.4.2

Poradenství při
vytváření SP pro
CR a kulturu

1.1.4.5

Obsah položky není v popisu KA dostatečně
specifikován, dle uvedeného popisu se položka jeví
jako nadhodnocená; krácení o 25 %.

Obsah položky není v popisu KA dostatečně podrobně
Vzdělávací služby - specifikován, není zřejmý rozsah ani obsah jednotlivých
kurzy, semináře
vzdělávacích témat ani celého modulu. Navržená cena
(aktivita 4)
je vyhodnocena jako nepřiměřená, s ohledem na
obdobné vzdělávací aktivity kráceno o 50 %.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

171 520,00

50 000,00

5 000,00

87 500,00

604 141,00
151 035,25
755 176,25
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

149.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002877

Žadatel

Město Sázava

Název projektu

Sázava – efektivita veřejné správy

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 203 187,50

Body z věcného hodnocení

58,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
616 987,50 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 586 200,00
1.

2.

3.

4.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
5.






Opravit název KA03 ve vazbě na obsah této KA;
doporučena změna názvů klíčových aktivit Mzdové
náklady na pracovníka a Vybavení kanceláře na Řízení a
administrace projektu a KA Propagace na Veřejná fóra,
aby názvy byly v souladu s obsahem a cílem aktivit.
Vypustit KA07 Stáže z důvodu nekonkrétního popisu a
nedostatečného zdůvodnění nezbytnosti pro dosažení cílů
projektu.
Opravit chybné zařazení pol. - osobní náklady na pozici
koordinátorky s úvazkem 1,0 jsou uvedeny v souhrnné
položce 1.1.1.1 Pracovní smlouvy, je nutné vytvořit novou
podpoložku 1.1.1.1.1 Koordinátorka.
Opravit chybné zařazení položky v rozpočtu - nákup
Kancelářského balíku SW office je zařazen v podkapitole
1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný majetek namísto v
podkapitole 1.1.3.2.1 Neodpisovaný nehmotný majetek.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Položka rozpočtu

Navrhované krácení ŘO
důvod
Chybná kalkulace položky; kráceno na cenu dle
doloženého průzkumu.

Kč

1.1.3.1.2.1

Interaktivní tabule

1.1.3.2.2.04

Multifunkční
zařízení pro
intenzivní využití

V popisu KA/práce s cílovou skupinou není
zdůvodněna nezbytnost nákupu zařízení pro intenzivní
využití; kráceno na cenu standardního (7 260 Kč).

11 990,00

1.1.3.2.2.05

Flipchart

V popisu KA není zdůvodněna nezbytnost nákupu 4
kusů ani využití pro cílovou skupinu; kráceno ze 4 na 1
ks.

7 200,00

1.1.3.2.2.08

Řezačka papíru

V popisu KA není zdůvodněna nezbytnost vybavení ani
jeho využití pro cílovou skupinu; kráceno v plné výši.

2 000,00

1.1.3.2.2.09

Laminovací stroj

V popisu KA není zdůvodněna nezbytnost vybavení ani
jeho využití pro cílovou skupinu; kráceno v plné výši.

3 600,00

1.1.3.2.2.10

Kroužková vazba

V popisu KA není zdůvodněna nezbytnost vybavení ani
jeho využití pro cílovou skupinu; kráceno v plné výši.

3 350,00

1.1.4.02

Obsah položky není v popisu KA dostatečně podrobně
specifikován, není zřejmý rozsah ani obsah jednotlivých
Naučné a pracovní
listů ani sad. Navržená cena je vyhodnocena jako
listy
nepřiměřená; krácení jednotkové ceny z 78 650 Kč na
25 000 Kč (3 sady).

160 950,00

1.1.4.03

Lektor
komunikační,
prezentační a
manažerské
dovednosti

Souhrnná položka obsahuje kurzy zaměřené na měkké
dovednosti bez navázání na komunikaci s veřejností –
tento druh vzdělávání není výzvou podporován; krácení
o 60 %.

225 000,00

1.1.4.12

Kurz je zaměřen na měkké dovednosti bez navázání na
Písemná
komunikaci s veřejností – tento druh vzdělávání není
komunikace v praxi
výzvou podporován; krácení v plné výši.

30 000,00

1.1.6.2.1

S ohledem na vypuštění dílčí aktivity Stáže z projektu z
důvodu nekonkrétního popisu a nedostatečného
zdůvodnění nezbytnosti pro dosažení cílů projektu (viz
požadavky VK) není položka cestovné - stáže
opodstatněná; kráceno o 6 000 Kč.

6 000,00

1.1.6.2.2

Cestovné stáže,
škola NSZM ČR

Ubytování stáže,
škola NSZM ČR

S ohledem na vypuštění dílčí aktivity Stáže z projektu z
důvodu nekonkrétního popisu a nedostatečného
zdůvodnění nezbytnosti pro dosažení cílů projektu (viz
požadavky VK) není položka ubytování - stáže
opodstatněná; kráceno o 24 000 Kč.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

19 500,00

24 000,00

493 590,00
123 397,50
616 987,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

150.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002915

Žadatel

Svaz měst a obcí České republiky

Název projektu

Posilování synergických efektů při využití integrovaných přístupů v
urbánním prostoru

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 988 019,50
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Body z věcného hodnocení

56,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

1 (Komise nebyla usnášeníschopná z důvodu střetu zájmů
jednoho člena ze 4 přítomných).

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

3

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Z důvodu, že VK nebyla dne 6. 9. 2016 u tohoto projektu usnášeníschopná (z důvodu střetu zájmu
jednoho člena ze 4 přítomných), bude svolán nový termín zasedání VK pro projednání tohoto
projektu.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Informace o žádosti
Pořadové číslo

151.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003011

Žadatel

Obec Kamenice

Název projektu

Agenda pro Kamenici 21. století

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 498 425,00

Body z věcného hodnocení

56,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
2 218 937,50 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 279 487,50
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1.
2.
3.

4.

5.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
6.

7.
8.






Položka rozpočtu

1.1.1.2.2

1.1.1.2.3

1.1.1.2.6

Uvést do souladu informace o počtu zaměstnanců
průřezově v celé žádosti.
Uvést do souladu informace o délce trvání jednotlivých KA
průřezově v celé žádosti.
Doplnit informace o všech plánovaných veřejných
zakázkách vč. komentáře ke způsobu stanovení cen na
jednotlivé položky nákupu služeb.
Uvést do souladu informace v popisu KA6 a položce
1.1.4.13. V KA6 je počítáno s poradenstvím v rozsahu 5
měsíců, v rozpočtu jsou pak uvedeny pouze 3 měsíce.
Doplnit popisy KA:
- KA1 - doplnit způsob implementace strategických
dokumentů (minimálně schválení strategických plánů
příslušnými orgány, včetně návrhu postupu
implementace); vyjmout část, která se týká aktualizace
stávajícího Strategického plánu obce, aktualizace nejsou
výzvou podporovány
- KA3 - doplnit způsob implementace systému řízení
kontinuity činností obce a obsah evaluační zprávy
- KA7 – VK upozorňuje, že přiložená strategie vzdělávání
obsahuje i vzdělávací aktivity, které nejsou podporované z
výzvy. VK doporučuje toto zohlednit při výběru kurzů.
Doporučena úprava hodnot indikátorů, deklarujících
zavedení opatření, a to dle zaměření plánovaných aktivit:
indikátor 6 80 01 na cílovou hodnotu 1, indikátor 6 80 02
na cílovou hodnotu 1, indikátor 6 80 04 na cílovou hodnotu
1.
Upravit hodnotu indikátoru 8 05 00 na 10 (odebrat
aktualizaci stávajícího Strategického plánu a 2x článek).
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Kč

Garant KA2

S ohledem na krácení veškerého SW, jehož pořízení
bylo obsahem KA02, nemá položka opodstatnění;
kráceno v plné výši.

Garant KA3

Úvazek je dle činností uvedených v popisu pracovní
pozice nadhodnocený, zejména s ohledem na
skutečnost, že odborné aktivity projektu bude zajišťovat
externí dodavatele; krácení úvazku o 25% (100 hod).

35 000,00

Garant KA7

Úvazek je dle činností uvedených v popisu pracovní
pozice nadhodnocený, zejména s ohledem na
skutečnost, že odborné aktivity projektu bude zajišťovat
externí dodavatele; krácení úvazku o 50% (375 hod).

131 250,00

280 000,00
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Položka rozpočtu

Navrhované krácení ŘO
důvod

Kč

1.1.3.1.1.1

SW pro obecní
agendy KA 2

Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
aktivity zcela chybí její popis (vč. popisu funkcionalit) a
zdůvodnění nezbytnosti pro zkvalitnění služeb úřadu
pro veřejnost; kráceno v plné výši.

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík
pro garanty 1-7

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající součtu
úvazků RT; s ohledem na krácení úvazků DPČ kráceno
ze 3 ks na 1 ks.

10 400,00

1.1.3.2.1.2

SW pro obecní
knihovnu (KA2)

Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
aktivity chybí popis funkcionalit, popis využití pro
cílovou skupinu v době realizace projektu a zdůvodnění
nezbytnosti pro zkvalitnění veřejné správy; kráceno v
plné výši.

60 000,00

1.1.3.2.1.3

Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
SW pro zálohování aktivity zcela chybí její popis (vč. popisu funkcionalit) a
dat (KA2)
zdůvodnění nezbytnosti pro zkvalitnění služeb úřadu
pro veřejnost; kráceno v plné výši.

60 000,00

1.1.3.2.1.4

Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
SW pro digitalizaci aktivity zcela chybí její popis (vč. popisu funkcionalit) a
dokumentů (KA2) zdůvodnění nezbytnosti pro zkvalitnění služeb úřadu
pro veřejnost; kráceno v plné výši.

60 000,00

400 000,00

SW pro efektivní
správu majetku
(KA2)

Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
aktivity zcela chybí její popis (vč. popisu funkcionalit) a
zdůvodnění nezbytnosti pro zkvalitnění služeb úřadu
pro veřejnost; kráceno v plné výši.

60 000,00

1.1.3.2.1.6

SW pro web
aplikace pro sběr
informací od
obyvatel (KA2)

Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
aktivity zcela chybí její popis (vč. popisu funkcionalit) a
zdůvodnění nezbytnosti pro zkvalitnění služeb úřadu
pro veřejnost; kráceno v plné výši.

60 000,00

1.1.3.2.1.7

SW pro archivaci
dokumentů (KA2)

Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
aktivity zcela chybí její popis (vč. popisu funkcionalit) a
zdůvodnění nezbytnosti pro zkvalitnění služeb úřadu
pro veřejnost; kráceno v plné výši.

60 000,00

1.1.3.2.2.6

V popisu KA není zdůvodněna nezbytnost vybavení ani
Digitální fotoaparát
jeho využití pro cílovou skupinu (uveden pouze u
pro práci s CS
vytvoření studie proveditelnosti); kráceno v plné výši.

2 500,00

1.1.3.2.2.1

Notebook pro
garanty KA 1-7

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající součtu
úvazků RT; s ohledem na krácení úvazků DPČ kráceno
ze 3 ks na 1 ks.

26 000,00

1.1.4.1

Dle informací uvedených v popisu KA 1 žadatel
Aktualizace
disponuje platným strategickým dokumentem a plánuje
Strategického plánu
jeho aktualizaci, aktualizace strategických dokumentů
obce
však nejsou výzvou podporovány; krácení v plném
(KA1)
rozsahu.

1.1.3.2.1.5

120 000,00
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.4.6

Poradenství
S ohledem na vypuštění KA02 z projektu (viz
Record
požadavky VK) a nemá položka opodstatnění; kráceno
management (KA2) v plné výši.

270 000,00

1.1.4.7

Vzdělávací kurz
Records
management
(kompletní obecní
agenda)

140 000,00

S ohledem na krácení veškerého SW, jehož pořízení
bylo obsahem KA02, nemá položka opodstatnění;
kráceno v plné výši.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

1 775 150,00
443 787,50
2 218 937,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

152.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002841

Žadatel

Město Mikulov

Název projektu

Profesionální úřad Mikulova

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

8 202 961,94

Body z věcného hodnocení

56,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

1

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
5 634 373,19 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 568 588,75
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1.

Snížit hodnotu indikátoru 68002 na 0, žádné opatření
v oblasti strategického řízení nebude zavedeno.

2.

Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

153.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002857

Žadatel

Sdružení obcí Hlučínska

Název projektu

Rozvoj obcí SOH

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 729 750,00

Body z věcného hodnocení

56,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
904 125,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 825 625,00
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1.
2.

3.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

4.
5.






Zapojit CS veřejnost a volené zástupce do realizace
projektu. Tyto CS chybí v projektu.
VK požaduje zrušení KA2 z důvodu nesplnění podmínek
daných výzvou. Žadatel musí uvést závazek na postup v
dané kategorii. Jedná se pouze o podporu. Je nutné rozvoj
metody kvality MA21 prokázat postupem mezi kategoriemi
nebo alespoň v rámci kategorie (v tomto případě v rámci
kategorie C - lze postupovat do C*, C** a C***, případně
do B). Takovýto postup však není projektem deklarován.
U KA3 je nutné stanovit jednoznačný závazek pro 5 obcí
na splnění kategorie D.
VK požaduje odstranit Kurz problematická jednání
konfliktů, kurz není v souladu s podmínkami výzvy.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.1.3.1

1.1.1.3.2

Kč

Expert pro
strategické
plánování (4
osoby)

Dohody o provedení práce mohou být uzavřeny na
max. 300 hodin na rok, tzn. že je nutné snížit pol.r.
1.1.1.3.1 na 2 400 hod. (pro 4 osoby na 24 měsíců).

30 000,00

Expert pro MA 21

Dohody o provedení práce mohou být uzavřeny na
max. 300 hodin na rok. Krácení z 1 000 hod na 600
hod. Z důvodu vypuštění KA 2 kráceno o dalších 150
hodin.

165 000,00

Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce
pracovní pozice nadhodnocený; kráceno z 400 hod. na
350 hod.; dále z důvodu vypuštění KA 2 z projektu (viz
požadavky VK) kráceno o dalších 50 hod. na
konečných 300 hod.
Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
z 250 Kč na 243 Kč.
Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce
pracovní pozice nadhodnocený; kráceno z 800 hod. na
600 hod.
Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
z 250 Kč na 243 Kč.

1.1.1.3.4

Evaluátor

1.1.1.3.5

Koordinátor pro
práci s cílovou
skupinou

1.1.1.3.7

Člen pracovní
skupiny (9 osob)

Popis pracovní náplně pozice je nekonkrétní, uvedené
informace nezdůvodňují její opodstatněnost v projektu;
krácení v plném rozsahu.

99 600,00

1.1.3.2.2.1

Pomůcky pro
kampaně

Položka je popsána velmi nekonkrétně, bez specifikace
či kalkulace, v popisu KA není zdůvodněna její
nezbytnost ani využití pro cílovou skupinu; kráceno v
plné výši.

65 000,00

1.1.6.2.1

Ubytování a
Položka je popsána velmi nekonkrétně, bez specifikace
cestovné účastníků či kalkulace; i s ohledem na vypuštění KA 2 z projektu
vzdělávání a stáží kráceno v plné výši.

282 400,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

27 100,00

54 200,00

723 300,00
180 825,00
904 125,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

154.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003010

Žadatel

Dobrovolný svazek obcí Holicka

Název projektu

Zvýšení efektivity veřejné správy na Holicku

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 292 053,63

Body z věcného hodnocení

55

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4
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Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
46 250,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 245 803,63
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

7.

8.






Doplnit seznam, jaké konkrétní obce budou zapojeny do
projektu (vytvoří strategický plán rozvoje).
Doplnit způsob výpočtu stanovené hodnoty indikátoru
60000.
U indikátoru 68001 ověřit, zda opravdu bude přijato v
rámci všech 16 podpořených subjektů nějaké opatření v
oblasti řízení kvality, případně hodnotu upravit.
U indikátoru 68002 změnit hodnotu na 13 (12 obcí a
DSOH vytvoří strategické rozvojové plány a zahájí jejich
implementaci).
Indikátor 68000 upravit tak, aby měl hodnotu stejnou, jako
bude počet organizací, které přijmou jakékoliv opatření v
rámci projektu (každá organizace se započítá jen jednou).
U položky 1.1.4.6 vzdělávání - lektorské služby doplnit,
proč nebudou požadována u dodavatele služby výstupní
osvědčení, jestliže je kalkulováno se sazbou 2.300,Kč/hod. Zároveň doložit průzkum trhu, jak byla stanovena
tato hodinová sazba 2 300 Kč, při nerelevantním
zdůvodnění bude kráceno.
U KA 3 doložit analýzu vzdělávacích potřeb, která bude
odpovídat tématům a obsahům plánovaných školením a
doplnit způsob ověření zvýšení odborné úrovně
zaměstnanců, kteří školení absolvují. U KA 3 doplnit
informace o partnerském mikroregionu, který bude
navštíven, případně kritéria podle kterých bude tento
region vybrán tak, aby tato aktivita naplnila svůj cíl (který je
uvedení v příloze č. 5 Popis aktivit a činností).
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Navrhované krácení ŘO
důvod
Položka je popsána velmi nekonkrétně, bez specifikace
Přenos zkušeností - či kalkulace, její opodstatnění ani výše není
doprava
zdůvodněna v souvislosti s realizací dané KA; kráceno
v plné výši.
Položka je popsána velmi nekonkrétně, bez specifikace
Přenos zkušeností - či kalkulace, její opodstatnění ani výše není
ubytování
zdůvodněna v souvislosti s realizací dané KA; kráceno
v plné výši.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Položka rozpočtu

1.1.4.7

1.1.4.8

Kč
15 000,00

22 000,00
37 000,00
9 250,00
46 250,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

155.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002851

Žadatel

Město Klatovy

Název projektu

Strategie rozvoje a efektivní řízení města Klatovy

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 973 481,40

Body z věcného hodnocení

53,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

6

Pro

Proti

Zdrželo se

2

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 101 067,80 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 613 850,00

6

Dle čl. 2, bodu 12 Jednacího řádu VK v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Dle čl. 4, bodu 1 Statutu VK OPZ místopředseda vykonává činnost předsedy v době jeho nepřítomnosti.
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1.
2.

3.

4.

5.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Opravit hodnotu indikátoru 68001 na hodnotu 0, z důvodu
zavedení opatření v oblasti řízení kvality.
VK upozorňuje, že školení uvedená v KA 1 (Školení
komunikačních, vyjednávacích a manažerských
dovedností vedoucích zaměstnanců úřadu) nemají vazbu
na školení uvedená v SC 4.1.2. bod a) ve výzvě. Z tohoto
důvodu jsou školení nezpůsobilá.
VK požaduje řádně zdůvodnit pořizování kurzů IT z
hlediska dosavadních znalostí zaměstnanců IT a jejich
využití v prostředí úřadu.
Snížit hodnotu indikátoru 68004 na 0, z důvodu absence
opatření v oblasti ŘLZ.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení. Vzhledem
ke snížení podílu nákupu služeb na celkových
způsobilých přímých nákladech dochází ke změně %
nepřímých nákladů (z 15 % na 5 %), tato změna je již
zohledněna na řádku „Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč“.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.1.1.1

Interní lektoři

Pracovní pozice interních lektorů není zdůvodněná, její
zapojení do projektu (náplň ani rozsah) není uvedeno v
popisu žádné KA; kráceno v plné výši.

160 800,00

1.1.1.1.2

Činnosti uvedené v popisu pracovní náplně pozice jsou
Koordinátor tvorby
standardní manažerské a koordinační práce, které mají
Strategického plánu
být dle metodiky OPZ hrazeny z nepřímých nákladů;
rozvoje
kráceno z přímých nákladů v plné výši.

53 600,00

1.1.1.1.3

Činnosti uvedené v popisu pracovní náplně pozice jsou
standardní manažerské a koordinační práce, které mají
Koordinátor školení
být dle metodiky OPZ hrazeny z nepřímých nákladů;
kráceno z přímých nákladů v plné výši.

53 600,00

1.1.3.2.2.1

Položka prezentuje nákup zařízení a vybavení, není
HW a SW vybavení blíže popsáno jeho využití ve vazbě na aktivity projektu;
kráceno v plné výši.

452 000,00

1.1.4.2

Implementace
eLearnigového
portálu a licence
online kurzů

328 636,00

Nedostatečně zdůvodněná nekonkrétní položka; KA
prezentuje pouze pořízení portálu a není blíže popsáno
využití ve vazbě na aktivity projektu; krácení v plné výši.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

1 048 636,00
52 431,80
1 101 067,80
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

156.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002890

Žadatel

Město Litomyšl

Název projektu

Zavedení principů strategického řízení a plánování v prostředí
města Litomyšle

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 366 825,00

Body z věcného hodnocení

51,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

7

Pro

Proti

Zdrželo se

2

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
2 190 825,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 176 000,00

7

Dle čl. 2, bodu 12 Jednacího řádu VK v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Dle čl. 4, bodu 1 Statutu VK OPZ místopředseda vykonává činnost předsedy v době jeho nepřítomnosti.
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1.

2.

3.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

4.

5.






Položka rozpočtu

1.1.4.1

Strategický plán
rozvoje města

Zapracovat do popisu CS veřejnost, doplnit podrobnější
popis způsobu zapojení a motivace cílové skupiny
veřejnost/občané pro aktivní účast v projektu.
Dopracovat do KA 1 činnosti a úkoly jednotlivých členů RT
a jejich odpovědnost v projektu, včetně zastupitelností doplnění informací o tom, kdo bude přesně zajišťovat
jednotlivé činnosti v souvislosti s realizací projektu
(zpracování a správnost monitorovacích zpráv,
odpovědnost za správné finanční řízení projektu, správné
čerpání finančních prostředků a jejich účtování, apod.).
Dopracovat do KA 2 jednotlivé dílčí činnosti tak, aby byl
zpracovaný komplexní strategický plán města (uvést, na
jaké období), a aby byl zajištěn i proces schvalování
orgány města do ukončení projektu; doplnit informaci jak
bude strategický plán města zveřejněn a jak bude možné
ověřit, zda je účelný a plně využitelný v praxi a zda splňuje
všechny požadavky cílové skupiny; doplnit minimální
rozsah dokumentu.
Doplnit harmonogram dílčích kroků do KA 2 (jak budou
jednotlivé fáze projektu probíhat ve stanovené časové
ose), popis a počet plánovaných akcí, včetně uvedení
počtu účastníků, obsah akcí a způsob jejich realizace
apod. Doplnit vysvětlení, zda u tohoto akreditovaného
kurzu skutečně neproběhne žádné ověření získaných
znalostí a dovedností, příp. doplnit hodnotu indikátoru
62600.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Položka je s ohledem na skutečnost, že se jedná o
jedinou položku rozpočtu, netransparentní, její obsah
není specifikován, popis KA obsahuje pouze výčet
dílčích aktivit bez finanční kalkulace, jako podklad
stanovení ceny byla doložena prezentace jediné firmy.
Položka je z výše uvedných důvodů vyhodnocena jako
nepřiměřená ve srovnání s obdobnými dokumenty
podobných aglomerací; krácení o 65 %.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč

2 086 500,00

2 086 500,00
104 325,00
2 190 825,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

157.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002928
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Žadatel

Blata

Název projektu

Profesionalizace a zvýšení kvality fungování a strategického řízení
obcí SO Blata a Mikroregionu Chelčicko-Lhenického

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 123 365,00

Body z věcného hodnocení

51,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

8

Pro

Proti

Zdrželo se

2

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
3 608 660,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 514 705,00
1.
2.

3.
4.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

5.






Upravit hodnotu indikátoru 60000 na základě krácení
rozpočtu.
Indikátor 80500 bude naplněn 30 strategickými
dokumenty, vypustit Manuál MA21, a Manuál zadávání
zakázek mimo režim zákona, protože rovnocenné
materiály již existují. Tvorba manuálů nepřispěje k lepšímu
splnění cílů, a proto bylo navrženo vyřazení těchto činností
(tj. vypuštění znalostního centra).
VK upozorňuje, že procesní řízení v KA 4 není samostatně
způsobilé.
Upravit indikátor 68002 - započítávají se podpořené
instituce, nikoliv počty strategických dokumentů.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

8

Dle čl. 2, bodu 12 Jednacího řádu VK v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Dle čl. 4, bodu 1 Statutu VK OPZ místopředseda vykonává činnost předsedy v době jeho nepřítomnosti.
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Položka rozpočtu

1.1.1.1.2

1.1.2.1.1

Koordinátor pro
MA21, strategické
plánování a
metodik II.

Ubytování

Navrhované krácení ŘO
důvod
Položka nemá opodstatnění - dvě pozice koordinátorů
(každá na celý úvazek) po celou dobu trvání projektu
neodpovídají popsanému objemu činností; kráceno v
plné výši.
Nedostatečně specifikovaná a zdůvodněná položka,
není popsán přínos zahraničních cest pro CS a jejich
nezbytnost pro dosažení plánovaných cílů projektu;
kráceno v plné výši.
Nedostatečně specifikovaná a zdůvodněná položka,
není popsán přínos zahraničních cest pro CS a jejich
nezbytnost pro dosažení plánovaných cílů projektu;
kráceno v plné výši.
Nedostatečně specifikovaná a zdůvodněná položka,
není popsán přínos zahraničních cest pro CS a jejich
nezbytnost pro dosažení plánovaných cílů projektu;
kráceno v plné výši.

Kč
864 000,00

47 385,00

1.1.2.1.2

Stravování

1.1.2.1.3

Kapesné

1.1.3.2.1.1

A4. SW
kancelářský balík
(vybavení
pracoviště
odborného týmu)

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům
RT. Z důvodu vypuštění pozice Koordinátor II. kráceno
na 1 ks.

6 292,00

1.1.3.2.2.06

A4. Stůl
kancelářský
(vybavení
pracoviště
odborného týmu)

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům
RT. Z důvodu vypuštění pozice Koordinátor II. kráceno
na 1 ks.

6 655,00

1.1.3.2.2.07

A4. Židle
kancelářská otočná
(vybavení
pracoviště
odborného
týmu)

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům
RT. Z důvodu vypuštění pozice Koordinátor II. kráceno
na 1 ks.

2 420,00

1.1.3.2.2.08

A4. Skříň vysoká
otevřená (vybavení
pracoviště
odborného týmu)

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům
RT. Z důvodu vypuštění pozice Koordinátor II. kráceno
na 1 ks.

3 388,00

1.1.3.2.2.10

A4. Skříň nízká
uzavřená (vybavení
pracoviště
odborného týmu)

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům
RT. Z důvodu vypuštění pozice Koordinátor II. kráceno
na 1 ks.

6 776,00

A4. PC/notebook
(vybavení
pracoviště
odborného týmu)
A4. Mobilní telefon
(vybavení
pracoviště
odborného týmu)

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům
RT. Z důvodu vypuštění pozice Koordinátor II. kráceno
na 1 ks.
Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům
RT. Z důvodu vypuštění pozice Koordinátor II. kráceno
na 1 ks.

1.1.3.2.2.12

1.1.3.2.2.13

32 805,00

8 100,00

13 310,00

2 420,00
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Položka rozpočtu

Navrhované krácení ŘO
důvod

Kč

1.1.4.01

A1.1 kurz
Administrátor
projektu
(16hodinový,
individuální)

Nedostatečná specifikace položky - žadatel neuvádí,
jakého vzdělávání se budou účastnit zaměstnanci
partnera a zaměstnanci projektu; krácení o 2 osoby
(zaměstnance projektu), tzn. ze 6 kurzů na 4.

18 150,00

1.1.4.02

A1.2 Kurz Manažer
projektu
(8hodinový,
individuální)

Nedostatečná specifikace položky - žadatel neuvádí,
jakého vzdělávání se budou účastnit zaměstnanci
partnera a zaměstnanci projektu; krácení o 2 osoby
(zaměstnance projektu), tzn. ze 6 kurzů na 4.

9 196,00

1.1.4.03

A1.3 Kurz
Projektové řízení v
praxi (16hodinový +
8 hdoin elearning,
individuální)

Nedostatečná specifikace položky - žadatel neuvádí,
jakého vzdělávání se budou účastnit zaměstnanci
partnera a zaměstnanci projektu; krácení o 2 osoby
(zaměstnance projektu), tzn. ze 6 kurzů na 4.

19 120,00

1.1.4.05

A1.5 Kurz MA21 a
UR (40hodinový,
individuální)

Nedostatečná specifikace položky - žadatel neuvádí,
jakého vzdělávání se budou účastnit zaměstnanci
partnera a zaměstnanci projektu; krácení o 2 osoby
(zaměstnance projektu), tzn. ze 6 kurzů na 4.

24 000,00

1.1.4.06

A1.6. Kurz Základy
Kurz není navázán na žádnou aktivitu projektu, ve které
benchmarkingu a
by bylo plánováno zavedení metodiky benchmarkingu a
BSC (8hodinový,
BSC; kráceno v plném rozsahu.
skupinový)

15 000,00

1.1.4.07

A1.7 Kurz
Organizace akcí
pro veřejnost a
eventů (8hodinový,
individuální)

Nedostatečná specifikace položky - žadatel neuvádí,
jakého vzdělávání se budou účastnit zaměstnanci
partnera a zaměstnanci projektu; krácení o 2 osoby
(zaměstnance projektu), tzn. ze 6 kurzů na 4.

15 370,00

1.1.4.08

A2.1 Kurz
Strategické
plánování ve
veřejné správě
(1denní, skupinový
kurz)

Nedostatečná specifikace položky - žadatel neuvádí,
jakého vzdělávání se budou účastnit zaměstnanci
partnera a zaměstnanci projektu; krácení o 2 osoby
(zaměstnance projektu), tzn. ze 3 kurzů na 1

21 780,00

1.1.4.09

A2.2 Kurz
Strategické
plánování (40
hodinový,
individuální)

Nedostatečná specifikace položky - žadatel neuvádí,
jakého vzdělávání se budou účastnit zaměstnanci
partnera a zaměstnanci projektu; krácení o 2 osoby
(zaměstnance projektu), tzn. ze 6 kurzů na 4.

30 000,00

1.1.4.10

A3.1 Kurz Zadávání
veřejných zakázek
(2denní,
individuální)

Nedostatečná specifikace položky - žadatel neuvádí,
jakého vzdělávání se budou účastnit zaměstnanci
partnera a zaměstnanci projektu; krácení o 2 osoby
(zaměstnance projektu), tzn. ze 17 kurzů na 15.

10 890,00

1.1.4.11

A3.2 Kurz
Enviromentálního
management obcí
(3denní, vč.
Nácviku práce se
SW)

Nedostatečná specifikace položky - žadatel neuvádí,
jakého vzdělávání se budou účastnit zaměstnanci
partnera a zaměstnanci projektu; krácení o 2 osoby
(zaměstnance projektu), tzn. z 10 kurzů na 8.

19 000,00
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Položka rozpočtu

Navrhované krácení ŘO
důvod

Kč

1.1.4.12

A3.3 Kurz
Komunikace s
veřejností (soubor
6x 1 denní
tématický kurz,
skupinový)

Nedostatečná specifikace položky - žadatel neuvádí,
jakého vzdělávání se budou účastnit zaměstnanci
partnera a zaměstnanci projektu; krácení o 2 osoby
(zaměstnance projektu), tzn. ze 6 kurzů na 4.

28 500,00

1.1.4.13

A3.4 Kurz
komunikace s
veřejností přes
sociální sítě a nová
média (1denní,
skupinový)

Nedostatečná specifikace položky - žadatel neuvádí,
jakého vzdělávání se budou účastnit zaměstnanci
partnera a zaměstnanci projektu; krácení o 2 osoby
(zaměstnance projektu), tzn. ze 2 kurzů na 0.

28 500,00

1.1.4.15

A4.1 Kurz
Projektové řízení
on-line (1denní +
elearning 20 hodin,
individuální)

Nedostatečná specifikace položky - žadatel neuvádí,
jakého vzdělávání se budou účastnit zaměstnanci
partnera a zaměstnanci projektu; krácení o 2 osoby
(zaměstnance projektu), tzn. z 20 kurzů na 18.

9 196,00

Nedostatečná specifikace položky - žadatel neuvádí,
jakého vzdělávání se budou účastnit zaměstnanci
partnera a zaměstnanci projektu; krácení o 2 osoby
(zaměstnance projektu), tzn. z 11 kurzů na 9.

18 150,00

Kurz je zaměřen na dovednosti, které by měly být
součástí vstupního vzdělávání ve veřejné správě –
tento druh vzdělávání není výzvou podporován; kráceno
v plné výši.

14 250,00

Položka není navázána na konkrétní popis v klíčové
aktivitě, není zřejmý rozsah ani obsah podílu externí
služby; plánovaný výstup je vytvářen pro potřeby
žadatele, ne pro CS; kráceno v plné výši.

29 600,00

1.1.4.17

1.1.4.19

1.1.4.21

A4.3 Kurz
Legislativa právní
odpovědnost (16
hodin + 20h.
Elearningový,
individuální)
A4.5. Kurz Spisová
služba a archivační
správa (1denní,
skupinový)
A3 Expert (oblast
legislativa zadávání veřejných
zakázek,
zpracování
manuálu)

Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
aktivity chybí popis SW vč. jeho funkcionalit, popis
využití pro cílovou skupinu a zdůvodnění nezbytnosti
pro dosažení cílů projektu; kráceno v plné výši.

1.1.4.23

A4. Místní správa
do mobilu (SW
aplikace)

1.1.4.24

Položka není konkrétně specifikována v návaznosti na
A1. SW rozšíření
klíčovou aktivitu, chybí popis SW vč. jeho funkcionalit,
www DSO (prostor popis využití pro cílovou skupinu a zdůvodnění
pro sdílení dat)
nezbytnosti pro dosažení cílů projektu; kráceno v plné
výši

1.1.4.26

A1. Tlumočení
(zahraniční
exkurze/stáže)

1.1.6.2.1

Stravování ČR
(účastníci v rámci
exkurzí)

1.1.6.2.2

Ubytování ČR

Nedostatečně specifikovaná a zdůvodněná položka,
není popsán přínos zahraničních cest pro CS a jejich
nezbytnost pro dosažení plánovaných cílů projektu;
kráceno v plné výši
Položka není navázána na konkrétní vzdělávací akci
cílové skupiny v popisu klíčové aktivity a není
dostatečně zdůvodněna; kráceno v plné výši.
Položka není navázána na konkrétní vzdělávací akci
cílové skupiny v popisu klíčové aktivity a není
dostatečně zdůvodněna; kráceno v plné výši.

212 500,00

60 500,00

66 000,00

7 500,00

23 750,00
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.6.2.3

1.1.6.2.4

1.1.6.5.1

Kč

Stravování
zahraničí (účastníci
v
rámci exkurzí)

Nedostatečně specifikovaná a zdůvodněná položka,
není popsán přínos zahraničních cest pro CS a jejich
nezbytnost pro dosažení plánovaných cílů projektu;
kráceno v plné výši.

Ubytování zahraničí
skupina
(účastníci v rámci
exkurzí/stáží)
Doprava bus skupina ČR
(exkurze/stáže)

Nedostatečně specifikovaná a zdůvodněná položka,
není popsán přínos zahraničních cest pro CS a jejich
nezbytnost pro dosažení plánovaných cílů projektu;
kráceno v plné výši.
Položka není navázána na konkrétní vzdělávací akci
cílové skupiny v popisu klíčové aktivity a není
dostatečně zdůvodněna; kráceno v plné výši.
Nedostatečně specifikovaná a zdůvodněná položka,
není popsán přínos zahraničních cest pro CS a jejich
nezbytnost pro dosažení plánovaných cílů projektu;
kráceno v plné výši.

1.1.6.5.2

Doprava bus skupina zahraničí
(exkurze /stáže)

1.1.7.1

Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
Stavební úpravy
aktivity zcela chybí její podrobný popis (původní a
pro práci s CS
plánovaný stav centra), využití pro aktivity projektu v
(školicí místnost) a
době jeho realizace a zdůvodnění nezbytnosti pro
odborný tým
dosažení jeho cílů; kráceno v plné výši.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

321 975,00

263 250,00

70 400,00

157 500,00

399 300,00

2 886 928,00
721 732,00
3 608 660,00

Závěry z projednávání žádostí ze dne 21. 9. 2016
Z důvodu, že VK nebyla dne 6. 9. 2016 u níže uvedených projektů usnášeníschopná (z důvodu střetu
zájmu jednoho člena ze 4 přítomných), bylo nutné tyto dva projekty projednat na novém zasedání VK,
které proběhlo dne 21. 9. 2016.
Pořadové číslo

145.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002985

Žadatel

Město Borohrádek

Název projektu

Zkvalitnění a zefektivnění činnosti obce vůči občanovi a správě

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 814 715,00

Body z věcného hodnocení

59,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 448 646,88 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku
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Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1 366 068,13
1. Doplnit CS veřejnost
2. Doplnit popis a složení Odborné skupiny a způsob
koordinace činností ve 3 obcích.
3. Doplnit popis KA o informace kolik zastupitelů a kolik
zaměstnanců se jednotlivých KA zúčastní.
4. Doplnit způsob stanovení cílové hodnoty indikátoru 6 00
00 a 6 26 00, upravit hodnoty indikátorů 6 80 02 na
hodnotu 3 (z důvodu realizace aktivit v oblasti
strategického řízení), indikátoru 6 80 04 na hodnotu 1 (z
důvodu realizace aktivit v oblasti ŘLZ), u 8 05 00 doplnit,
popř. zdůvodnit proč nejsou zahrnuty výstupy KA2.
5. Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
 Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
 Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do
dvou let.
Položka rozpočtu

Navrhované krácení ŘO
důvod

Kč

1.1.1.2.03

Specialista pro
Program rozvoje
obce (CE)

Nehospodárné (duplicitní pro každou ze 3 obcí),
kráceno v plné výši.

118 188,00

1.1.1.2.04

Specialista pro
Program rozvoje
obce (ZD)

Nehospodárné (duplicitní pro každou ze 3 obcí),
kráceno v plné výši.

118 188,00

1.1.1.2.06

Specialista pro
Rozvojový plán
zeleně (CE)

Nehospodárné (duplicitní pro každou ze 3 obcí),
kráceno v plné výši.

134 268,00

1.1.1.2.07

Specialista pro
Rozvojový plán
zeleně (ZD)

Nehospodárné (duplicitní pro každou ze 3 obcí),
kráceno v plné výši.

134 268,00

Nehospodárné (duplicitní pro každou ze 3 obcí),
kráceno v plné výši.

28 609,00

Nehospodárné (duplicitní pro každou ze 3 obcí),
kráceno v plné výši.

28 609,00

Lektor, specialista
Nehospodárné (duplicitní pro každou ze 3 obcí),
pro Projektový
kráceno v plné výši.
management (CE)

30 954,00

1.1.1.2.09

1.1.1.2.10

1.1.1.2.12

Lektor, specialista
pro Strategické
plánování a řízení
(CE)
Lektor, specialista
pro Strategické
plánování a řízení
(ZD)
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Položka rozpočtu

Navrhované krácení ŘO
důvod

Kč

1.1.1.2.13

Lektor, specialista
pro Projektový
management (ZD)

Nehospodárné (duplicitní pro každou ze 3 obcí),
kráceno v plné výši.

30 954,00

1.1.1.2.15

Lektor, specialista
pro Veřejné
zakázky (CE)

Nehospodárné (duplicitní pro každou ze 3 obcí),
kráceno v plné výši.

23 450,00

1.1.1.2.16

Lektor, specialista
pro Veřejné
zakázky (ZD)

Nehospodárné (duplicitní pro každou ze 3 obcí),
kráceno v plné výši.

23 450,00

1.1.1.2.18

Lektor, specialista
Nehospodárné (duplicitní pro každou ze 3 obcí),
pro Finanční řízení
kráceno v plné výši.
(CE)

21 105,00

1.1.1.2.19

Lektor, specialista
Nehospodárné (duplicitní pro každou ze 3 obcí),
pro Finanční řízení
kráceno v plné výši.
(ZD)

21 105,00

1.1.1.2.21

Lektor, specialista
Nehospodárné (duplicitní pro každou ze 3 obcí),
pro Štíhlou
kráceno v plné výši.
administrativu (CE)

13 601,00

1.1.1.2.22

Lektor, specialista
Nehospodárné (duplicitní pro každou ze 3 obcí),
pro Štíhlou
kráceno v plné výši.
administrativu (ZD)

13 601,00

1.1.1.2.24

1.1.1.2.25

Lektor, specialista
pro Archivaci,
spisovou službu
(CE)
Lektor, specialista
pro Archivaci,
spisovou službu
(ZD)

Nehospodárné (duplicitní pro každou ze 3 obcí),
kráceno v plné výši.

13 601,00

Nehospodárné (duplicitní pro každou ze 3 obcí),
kráceno v plné výši.

13 601,00

1.1.1.2.27

Lektor, specialista
pro Mapové
portály (CE)

Nehospodárné (duplicitní pro každou ze 3 obcí),
kráceno v plné výši.

13 601,00

1.1.1.2.28

Lektor, specialista
pro Mapové
portály (ZD)

Nehospodárné (duplicitní pro každou ze 3 obcí),
kráceno v plné výši.

13 601,00

1.1.3.2.1.1

Specifický cíl 4.1.2 je primárně určen k realizaci
školení, která mají podpořit zvyšování kvalifikace
Software pro
pracovníků v oblastech souvisejících s oborem jejich
mapový portál (BO) působnosti. Není tedy primárně určen pro nákup SW a
pak následnému proškolení pracovníků na práci s ním;
kráceno v plné výši.

10 000,00

1.1.3.2.1.2

Specifický cíl 4.1.2 je primárně určen k realizaci
školení, která mají podpořit zvyšování kvalifikace
Software pro
pracovníků v oblastech souvisejících s oborem jejich
mapový portál (CE) působnosti. Není tedy primárně určen pro nákup SW a
pak následnému proškolení pracovníků na práci s ním;
kráceno v plné výši.

10 000,00
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Položka rozpočtu

1.1.3.2.1.3

Software pro
mapový portál (ZD)

1.1.3.2.1.4

Software pro řízení
a realizaci projektů
(BO)

1.1.3.2.1.5

Software pro řízení
a realizaci projektů
(CE)

1.1.3.2.1.6

Software pro řízení
a realizaci projektů
(ZD)

1.1.3.2.1.7

Software pro řízení
a realizaci
vzdělávání (BO)

1.1.6.1.1

1.1.6.1.2

1.1.6.1.3

Náhrada mzdy
zaměstnanců na
aktivitách projektu
(BO)
Náhrada mzdy
zaměstnanců na
aktivitách projektu
(CE)
Náhrada mzdy
zaměstnanců na
aktivitách projektu
(ZD)

Navrhované krácení ŘO
důvod
Specifický cíl 4.1.2 je primárně určen k realizaci
školení, která mají podpořit zvyšování kvalifikace
pracovníků v oblastech souvisejících s oborem jejich
působnosti. Není tedy primárně určen pro nákup SW a
pak následnému proškolení pracovníků na práci s ním;
kráceno v plné výši.
Specifický cíl 4.1.2 je primárně určen k realizaci
školení, která mají podpořit zvyšování kvalifikace
pracovníků v oblastech souvisejících s oborem jejich
působnosti. Není tedy primárně určen pro nákup SW a
pak následnému proškolení pracovníků na práci s ním;
kráceno v plné výši - pro obce s 3-7 zaměstnanci
neekonomický.
Specifický cíl 4.1.2 je primárně určen k realizaci
školení, která mají podpořit zvyšování kvalifikace
pracovníků v oblastech souvisejících s oborem jejich
působnosti. Není tedy primárně určen pro nákup SW a
pak následnému proškolení pracovníků na práci s ním;
kráceno v plné výši - pro obce s 3-7 zaměstnanci
neekonomický.
Specifický cíl 4.1.2 je primárně určen k realizaci
školení, která mají podpořit zvyšování kvalifikace
pracovníků v oblastech souvisejících s oborem jejich
působnosti. Není tedy primárně určen pro nákup SW a
pak následnému proškolení pracovníků na práci s ním;
kráceno v plné výši - pro obce s 3-7 zaměstnanci
neekonomický.
Specifický cíl 4.1.2 je primárně určen k realizaci
školení, která mají podpořit zvyšování kvalifikace
pracovníků v oblastech souvisejících s oborem jejich
působnosti. Není tedy primárně určen pro nákup SW a
pak následnému proškolení pracovníků na práci s ním;
kráceno v plné výši - pro obce s 3-7 zaměstnanci
neekonomický.
Není uvedeno složení Odb. sk., tzn. pokud je jejím
členem vol. zastupitel, nelze náhradu poskytnout,
sníženo dle kalkulace arbitra (po odečtení
neakceptovaného zrušení aktivit v KA01).
Není uvedeno složení Odb. sk., tzn. pokud je jejím
členem vol. zastupitel, nelze náhradu poskytnout,
sníženo dle kalkulace arbitra (po odečtení
neakceptovaného zrušení aktivit v KA01).
Není uvedeno složení Odb. sk., tzn. pokud je jejím
členem vol. zastupitel, nelze náhradu poskytnout,
sníženo dle kalkulace arbitra (po odečtení
neakceptovaného zrušení aktivit v KA01).
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč

10 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

32 914,00

31 937,50

29 312,00
1 158 917,50
289 729,38
1 448 646,88
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

150.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002915

Žadatel

Svaz měst a obcí České republiky

Název projektu

Posilování synergických efektů při využití integrovaných přístupů v
urbánním prostoru

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 988 019,50

Body z věcného hodnocení

56,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
3 094 895,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 893 124,50
1. Dle vyplněného indikátoru 68000 a popsaných KA se
projekt týká žadatele a šesti partnerských měst, a to v
oblasti zavedení opatření dílčího strategického a
projektového nástroje řízení obcí, kterým je IPRÚ, z tohoto
důvodu je nutné opravitindikátor68002 na hodnotu 7.
2. Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Položka rozpočtu

1.1.1.1.4

Koordinátor
mezinárodních
aktivit

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Kč
Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
aktivity chybí její detailní popis a zdůvodnění
244 416,00 Kč
nezbytnosti pro dosažení cílů projektu; kráceno v plné
výši.
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Navrhované krácení ŘO
důvod
Kč
Činnosti uvedené v popisu pracovní náplně pozice jsou
standardní manažerské a koordinační práce, které mají
Manažer
být dle metodiky OPZ hrazeny z nepřímých nákladů;
643 200,00 Kč
vzdělávacích aktivit
kráceno v návaznosti na krácení KA 3; kráceno v plné
výši.
Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
Ubytování real.týmu aktivity chybí její detailní popis a zdůvodnění
43 200,00
na ST
nezbytnosti pro dosažení cílů projektu; kráceno v plné
výši.
Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
Stravné real.týmu
aktivity chybí její detailní popis a zdůvodnění
24 300,00
na ST
nezbytnosti pro dosažení cílů projektu; kráceno v plné
výši.
Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
Doprava real.týmu aktivity chybí její detailní popis a zdůvodnění
48 000,00
na ST
nezbytnosti pro dosažení cílů projektu; kráceno v plné
výši.
Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
aktivity chybí její detailní popis a zdůvodnění
Tlumočení na ST
76 000,00
nezbytnosti pro dosažení cílů projektu; kráceno v plné
výši.
Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
aktivity chybí její detailní popis a zdůvodnění
Překlady
20 000,00
nezbytnosti pro dosažení cílů projektu; kráceno v plné
výši.

Položka rozpočtu

1.1.1.1.5

1.1.2.1.1

1.1.2.1.2

1.1.2.1.3

1.1.4.04

1.1.4.05

1.1.4.08

Evaluace

1.1.4.10

Organizace team
buildingu

1.1.6.2.01

1.1.6.2.02

1.1.6.2.03

1.1.6.2.09

1.1.6.2.10

Nesoulad v popisu klíčové aktivity a nárokování položky
v rozpočtu v nákupu služeb. Kráceno o 50%.

Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
aktivity chybí její detailní popis a zdůvodnění
nezbytnosti pro dosažení cílů projektu; kráceno v plné
výši.
Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
aktivity chybí její detailní popis a zdůvodnění
Cestovné na ST
nezbytnosti pro dosažení cílů projektu; kráceno v plné
výši.
Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
aktivity chybí její detailní popis a zdůvodnění
Ubytování na ST
nezbytnosti pro dosažení cílů projektu; kráceno v plné
výši.
Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
aktivity chybí její detailní popis a zdůvodnění
Stravné na ST
nezbytnosti pro dosažení cílů projektu; kráceno v plné
výši.
Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
Cestovné na team aktivity chybí její detailní popis a zdůvodnění
building
nezbytnosti pro dosažení cílů projektu; kráceno v plné
výši.
Položka není konkrétně specifikována, v popisu klíčové
Ubytování na team aktivity chybí její detailní popis a zdůvodnění
buildingu
nezbytnosti pro dosažení cílů projektu; kráceno v plné
výši.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

600 000,00

100 000,00

240 000,00

240 000,00

144 000,00

24 000,00

28 800,00
2 475 916,00
618 979,00
3 094 895,00
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Závěry z projednávání žádostí ze dne 14. 12. 2016
Jednání výběrové komise bylo ustanoveno na základě zjištění chybného vyhodnocování věcného
hodnocení níže uvedených projektů systémem MS2014+. Na základě tohoto zjištění byly níže
uvedené projekty vráceny zpět do hodnotícího procesu.
U projektů s pořadovými čísly 9., 17., 19., 64. a 152. byly opraveny administrativní nedostatky, které
neměly vliv na původní stav hlasování. Hlasování členů u uvedených projektů bylo zachováno
z předchozích jednání výběrové komise.

Výzva 03_15_034 „Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha“

Informace o žádosti
Pořadové číslo

9.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0002962

Žadatel

Městská část Praha 6

Název projektu

Zefektivnění systému vzdělávání zaměstnanců Městské části
Praha 6

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 761 193,75

Body z věcného hodnocení

70

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

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 podpory a krácením v celkové výši
252 235,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 508 958,75
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1.

2.

3.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

4.

5.






Vysvětlit způsob výpočtu hodnot indikátorů 6 00 00 a 6 26
00. V žádosti žadatel uvádí, že cílovou skupinou budou
všichni zaměstnanci, což je 318 osob. V rámci popisu KA
05 je výstupem klíčové aktivity dle přílohy žádosti 327
proškolených účastníků vzdělávacích programů. V popisu
této KA v rámci žádosti se však hovoří o 87 účastnících.
327 účastníků je také uvedeno v popisu KA 2.
Popsat hodnotu uvedenou u indikátoru 6 80 04, uvést, jaké
opatření v oblasti ŘLZ bude zavedeno. Do popisu hodnoty
indikátoru jsou zkopírovány fragmenty z definice indikátoru,
což není dostačující.
Pokud žadatel plánuje vyhlásit VZ na nákup zpracovatele
„Koncepce komplexního cíleného vzdělávání v podmínkách
MČ Praha 6“, musí tuto skutečnost uvést do žádosti a
vyplnit záložku veřejné zakázky. Pokud VZ neplánuje,
pamatovat, že se Zprávou o realizaci projektu bude muset
předložit průzkum trhu.
V položce rozpočtu 1.1.3.1.1 je uvedena částka 250 000 Kč
pro pořízení, provoz a údržbu vzdělávacího portálu. Provoz
a údržba patří do nepřímých nákladů, je tedy nutné tuto
položku adekvátně pokrátit. Žadatel také doloží finanční
kalkulaci této položky min. v rozdělení na pořízení
vzdělávacího portálu, provoz a údržbu.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.1.3.1

Lektoři

Kč

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd
obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno
ze 450 Kč/hod. na 206 Kč/hod.

201 788,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

201 788,00
50 447,00
252 235,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

13.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0002894

Žadatel

Městská část Praha 8

Název projektu

Implementace a certifikace ISO 9001 na Úřadu MČ Praha 8

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 980 000,75

Body z věcného hodnocení

60,63

252

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

1

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 980 000,75
1. V popisu KA 2 a KA 3 blíže rozepsat náklady na jednotlivé
činnosti.
2. Blíže specifikovat způsob zapojení CS do projektu.
3. Doplnit CS volení zástupci a popsat její zapojení do
projektu.
4. Uvést do souladu cenu certifikačního auditu v popisu KA 4
s rozpočtem. V popisu KA 4 je uvedeno, že jde o cenu bez
DPH.
5. Podrobněji popsat vzdělávání v KA 3, doplnit počet
účastníků, počet hodin školení.
6. Vysvětlit, jakým způsobem byla stanovena cílová hodnota
indikátorů 6 00 00 a 6 26 00.
7. Navýšit hodnotu indikátoru 8 05 00 na 1. Do indikátoru by
měla být zahrnuta Zpráva o certifikaci ISO 9001.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
 Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.


Výzva 03_15_033 „Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a
asociace ÚSC)“

Informace o žádosti
Pořadové číslo

17.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002913

Žadatel

Statutární město Brno

Název projektu

Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality
života

253

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 675 512,50

Body z věcného hodnocení

90,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
2 854 687,50 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 820 825,00

254

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1. Odborný gestor (kultura) je zařazen jako položka 1.1.1.1.3
do subkapitoly pracovní smlouvy, dle popisu RT je úvazek
plánován jako dohoda o pracovní činnosti. Odborný gestor
(bydlení) je zařazen do rozpočtu pod položkou 1.1.1.2.4
jako součást DPČ, dle popisu RT se má jednat o dohodu o
provedení práce. Uvést tyto nesrovnalosti do souladu dle
skutečnosti.
2. Uvést zda členové RT jsou stávající zaměstnanci úřadu. V
takovém případě, je nutno upozornit na limit 1,0 úvazku pro
činnost u jednoho zaměstnavatele a nemožnost uzavírat k
pracovním smlouvám ještě DPČ a DPP nad 1,0 úvazku.
3. U všech pozic v RT doplnit, kolik bude na pozici pracovat
osob (např. položka 1.1.1.3.03 Odborný konzultant
(strategie) doplnit, aby bylo zcela jasně patrné, že se jedná
o položku pro 5 osob).
4. Doplnit u indikátoru 68002 cílovou hodnotu 1. Jedná se o
podporu v oblasti strategického řízení.
5. Doplnit, kolik osob se zúčastní závěrečné konference, viz
tabulka krácení.
6. Uvést do souladu Strategii pro Brno 2050 se strategickým
dokumentem Česká republika 2030.
7. Specifikovat časová období pro Strategie kulturní, sportu,
bydlení a Plán zdraví.
8. VK požaduje doložit zdůvodnění potřebnosti položky
1.1.4.1, viz tabulka krácení.
9. Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.






Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.1.2.1

Odborný asistent
(kultura)

Pozice není pro projekt nezbytná. Tato oblast je
dostatečně pokryta ostatními odborníky.

285 600,00

1.1.1.2.2

Odborný asistent
(kreativní průmysl)

Pozice není pro projekt nezbytná. Tato oblast je
dostatečně pokryta ostatními odborníky.

285 600,00

1.1.1.3.3

Pozice není pro projekt nezbytná. Tato oblast je
Odborný konzultant
dostatečně pokryta ostatními odborníky. Kráceno o 250
strategie
hodin.

86 250,00

1.1.1.3.10

Odborný asistent
(sport)

Pozice není pro projekt nezbytná. Tato oblast je
dostatečně pokryta ostatními odborníky.

66 300,00

1.1.3.1.1.1

Webová
komunikační
platforma
(společná)

Neefektivní výdaj. Město Brno disponuje vlastním
webem, který umožňuje komunikaci. Není dostatečně
zdůvodněna potřebnost nové platformy. Doplnění
stávajícího webu lze financovat z nepřímých nákladů.

280 000,00

1.1.4.1

Komunikační plán
(společný)

Nezdůvodněná položka v rozpočtu. Položka je
neefektivní a nehospodárná. Kráceno na částku 300
000 Kč. Nutno doložit zdůvodnění, při nedoložení
zdůvodnění bude kráceno v plné výši.

680 000,00

1.1.4.3

Evaluace
předešlých
strategických
dokumentů
(společný)

Neefektivní a nehospodárný výdaj. Kráceno o 50%.

600 000,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

2 283 750,00
570 937,50
2 854 687,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

19.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003008

Žadatel

Spolek pro obnovu venkova ČR

Název projektu

Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 211 900,00

Body z věcného hodnocení

90,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

1

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

256

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
250 000,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 961 900,00
1.

2.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Upravit % vlastního financování z 0 % na 5 %.
Projekt nespadá do podmínky 0% spolufinancování
stanovené ve výzvě.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.4.1

Kč

Nebyla prokázána potřebnost těchto externích služeb
Specifické odborné
vzhledem k dostatečně velkému projektovému týmu,
služby v oblasti
který má vysokou odbornost při tvorbě textů a studií se
rozvoje venkova
zaměřením na rozvoj venkova.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

200 000,00

200 000,00
50 000,00
250 000,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

64.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003005

Žadatel

Město Jilemnice

Název projektu

Rozvoj MA21 v Jilemnici

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 452 520,00

Body z věcného hodnocení

82,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

257

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 414 020,00
1.

2.

3.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Doplnit indikátor 6 80 00 a jeho hodnotu stanovit na 1.
Protože byl zvolen indikátor z podskupiny, musí být
uvedena také hodnota u indikátoru 6 80 00.
Položka 1.1.4.07 Úprava hřiště pro petangue, včetně
dokumentace ve výši 60 000 Kč - přesunout do
kapitoly 1.1.7 Křížové financování.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu
1.1.4.06

Pronájem prostor

Kč

Částka uvedená v rozpočtu neodpovídá informacím
uvedeným u klíčových aktivit.

30 800,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

30 800,00
7 700,00
38 500,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

152.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002841

Žadatel

Město Mikulov

Název projektu

Profesní úřad Mikulova

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

8 202 961,94

Body z věcného hodnocení

56,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

1

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

258

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
5 634 373,19 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 568 588,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.

Snížit hodnotu indikátoru 68002 na 0, žádné opatření
v oblasti strategického řízení nebude zavedeno.

2.

Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.






Položka rozpočtu

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Kč

1.1.1.1.5

Popis pracovní náplně pozice je nekonkrétní, uvedené
Odborný pracovník
informace nezdůvodňují její opodstatněnost zejména s
věcného plnění
ohledem na skutečnost, že KA1 bude zajišťovat další
KA1
člen RT (odborný pracovník pro implementaci); krácení
Transaprentnost
v plném rozsahu.

136 036,80

1.1.1.1.6

Odborný pracovník
KA2
profesionalizace
řízení projektů

Popis pracovní náplně pozice je nekonkrétní, uvedené
informace nezdůvodňují její opodstatněnost zejména s
ohledem na skutečnost, že KA2 bude zajišťovat další
člen RT (specialista); krácení v plném rozsahu.

670 000,00

1.1.1.1.9

Manažer kvality

Popis pracovní náplně pozice je nekonkrétní, uvedené
informace nezdůvodňují její opodstatněnost zejména s
ohledem na skutečnost, že každá KA má svého
odborného garanta; krácení v plném rozsahu.

619 080,00

1.1.1.3.1

Lektor Kurzu první
pomoci

1.1

Kurz je zaměřen na dovednosti, které by měly být
součástí vstupního vzdělávání ve veřejné správě –
tento druh vzdělávání není výzvou podporován; kráceno
v plné výši.
Položka prezentuje nákup SW, zařízení a vybavení a
Zařízení a
není navázána na jiné klíčové aktivity, jejichž
vybavení, včetně
prostřednictvím má být dosaženo cílů projektu, ani na
pronájmu a odpisů
potřeby cílové skupiny; kráceno v plné výši.

7 600,00

2 701 617,75

1.1.4.01

Implementace
softwaru pro
anonymizaci

S ohledem na krácení položky nákupu zařízení a
vybavení vč. SW nemá položka opodstatnění; kráceno
v plné výši.

15 972,00

1.1.4.02

Implementace
softwaru Registru

S ohledem na krácení položky nákupu zařízení a
vybavení vč. SW nemá položka opodstatnění; kráceno
v plné výši.

15 972,00

1.1.4.19

Vzdělávání
komunikačních
dovedností teambuilding

Vzdělávání je zaměřeno na měkké dovednosti bez
navázání na komunikaci s veřejností – tento druh
vzdělávání není výzvou podporován; krácení v plné výši

266 200,00

1.1.4.21

Kurz je zaměřen na měkké dovednosti bez navázání na
Vzdělávání zvládání
komunikaci s veřejností – tento druh vzdělávání není
stresu a konfliktů
výzvou podporován; krácení v plné výši
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

75 020,00

259
4 507 498,55
1 126 874,64
5 634 373,19

Informace o žádosti
Pořadové číslo

158.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002869

Žadatel

Město Nepomuk

Název projektu

Program strategického plánování a řízení pro zefektivnění veřejné
správy města Nepomuk

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 532 817,50

Body z věcného hodnocení

62,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
111 320,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 421 497,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1. Zamýšlený strategický plán má být pouze na období 3 let,
což odporuje jeho poslání jako dokumentu pro dlouhodobý
rozvoj města. VK požaduje prodloužení doby, na jakou
se strategický plán dělá, na min. 5 let (tj. do roku 2022).
2. Popsat a doložit kalkulaci položky rozpočtu 1.1.4.1 až 4.
3. Doplnit obsah a rozsah vzdělávání navázaného na
rozpočtovou položku 1.1.4.7.
4. Odstranit KA 3 z důvodu duplicity s KA 1 (veřejná
projednávání jsou náplní obou aktivit), včetně krácení
1.1.4.5. v plném rozsahu. A zároveň snížit hodnotu
indikátoru 8 05 00 o 1 dokument.
5. Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.






Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Navrhované krácení ŘO
důvod
S ohledem požadavek VK na odstranění KA03 z
důvodu duplicity s KA01 je položka neopodstatněná veřejné projednání by mělo být součástí tvorby
strategického plánu (rozp. p. 1.1.4.1); kráceno v plném
rozsahu.

Položka rozpočtu

1.1.4.5

Zapojení obyvatel do
řešení
konkrétního
problému/rozhodnutí

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč

96 800,00

96 800,00
14 520,00
111 320,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

159.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002853

Žadatel

Ústecký kraj

Název projektu

Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústí nad Labem

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 423 195,95

Body z věcného hodnocení

61,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
3 297 128,78 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 126 067,18
1. Snížení hodnoty indikátoru 6 80 01 na 0, v projektu nebude
zavedeno žádné opatření v oblasti řízení kvality.
2. Upravit popis KA dle krácení rozpočtu a zejména odstranit
všechny kurzy soft skills, které nesplňují podmínku výzvy nejsou vázány na komunikaci s veřejností.
3. Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Položka rozpočtu

Navrhované krácení ŘO
důvod

Kč

1.1.1.1.1.

Rozsah úvazku pozice odb. pracovníka-metodika je
Odborný pracovník- nadhodnocen reálnému rozsahu prací, část činností má
metodik (0,5 úv.)
vedle toho administrativní charakter, navrženo krácení
na 0,25/měsíc.

225 120,00

1.1.1.1.2.

FKSP 2% z 14.000 Položka krácena poměrně ke krácení položky 1.1.1.1.1.
Kč/měs.
o ½ (140 kč x 24).

3 360,00

1.1.1.3.1.

Potřebnost zahraničních stáží (Londýn, Magdeburg) pro
Tlumočník zahr.
dosažení cílů projektu není dostatečně zdůvodněna a
stáže (2 osoby AJ a
navrhuji je zrušit. V této souvislosti je navrženo zrušení
NJ, 58 hod/osoba)
také souvisejících výdajů v této položce.

19 720,00

1.1.2.1.1

Letenka Londýn

Potřebnost zahraničních stáží (Londýn, Magdeburg) pro
dosažení cílů projektu není dostatečně zdůvodněna a
jsou kráceny v plné výši.

56 320,00

1.1.2.1.2

Místní doprava
Potřebnost zahraničních stáží (Londýn, Magdeburg) pro
Londýn (z letiště + v dosažení cílů projektu není dostatečně zdůvodněna a
Lodýně)
jsou kráceny v plné výši.

30 074,00

1.1.2.1.3

Ubytování Londýn

Potřebnost zahraničních stáží (Londýn, Magdeburg) pro
dosažení cílů projektu není dostatečně zdůvodněna a
jsou kráceny v plné výši.

54 857,00

1.1.2.1.4

Stravné Londýn 2
dny

Potřebnost zahraničních stáží (Londýn, Magdeburg) pro
dosažení cílů projektu není dostatečně zdůvodněna a
jsou kráceny v plné výši.

31 658,00

1.1.2.1.5

Ubytování
Magdeburg

Potřebnost zahraničních stáží (Londýn, Magdeburg) pro
dosažení cílů projektu není dostatečně zdůvodněna a
jsou kráceny v plné výši.

49 753,00

1.1.2.1.6

Cestovní pojištění
Magdeburg a
Londýn

Potřebnost zahraničních stáží (Londýn, Magdeburg) pro
dosažení cílů projektu není dostatečně zdůvodněna a
jsou kráceny v plné výši.

1 540,00

1.1.2.1.7

Potřebnost zahraničních stáží (Londýn, Magdeburg) pro
Stravné Magdeburg
dosažení cílů projektu není dostatečně zdůvodněna a
2 dny
jsou kráceny v plné výši.

27 522,00

1.1.4.1.

Lektor - zahraniční
odborník, Londýn a
Magdeburg 2
osoby po 16 hod.

Potřebnost zahraničních stáží (Londýn, Magdeburg) pro
dosažení cílů projektu není dostatečně zdůvodněna a
navrhuji je zrušit. V této souvislosti je navrženo zrušení
také veškerých výdajů v této položce 1.1.4.1.

12 416,00

1.1.4.2.

A Kurzy na míru pro
více osob s
realizací v
prostorách úřadu

Kalkulace kurzů není dostatečně rozklíčována, výdaje
na jednotlivé kurzy nejsou transparentně naceněny. S
ohledem na nedostatečné informace o obsahu i ceně
konkrétních kurzů navrženo % krácení výdajů o 50%.

638 302,50

1.1.4.3.

B Speciální kurzy
pro jednotlivce s
výjezdem

Kalkulace kurzů není dostatečně rozklíčována, výdaje
na jednotlivé kurzy nejsou transparentně naceněny. S
ohledem na nedostatečné informace o obsahu i ceně
konkrétních kurzů navrženo % krácení výdajů o 50%.

1 414 602,00

1.1.4.7.

1.1.6.2.2

Služba Dopravy na Potřebnost realizace rozvojového programu pro
Rozvojový program- vedoucí pracovníky mimo místo pracoviště není
pronájem
dostatečně zdůvodněna a s ohledem na dosažení cílů
busu/mikrobusu
projektu není výdaj efektivní, navrženo zrušení položky.
Ubytování
Rozvojový program V souvislosti s návrhem zrušení výjezdní formy
pro manažery 72
realizace Rozvojového programu pro vedoucí
osob 4 noci=288
pracovníky je navrženo zrušení položky 1.1.6.2.2.
noclehů
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

100 800,00

201 024,00

2 867 068,50
430 060,28
3 297 128,78
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

160.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002799

Žadatel

Statutární město Ostrava

Název projektu

Rozvoj kompetencí a znalostí zaměstnanců zařazených do úřadu
Městského obvodu Ostrava - Jih

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 999 574,15

Body z věcného hodnocení

58,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 690 174,50 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 787 697,55

263

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1. Doplnit do KA 3 nastavení systému prověření zvýšení
odborných znalostí u všech účastníků školení, včetně
úpravy indikátoru 6 26 00.
2. Vzhledem ke krácení položky 1. 1. 4. 6. adekvátně upravit
hodnotu indikátoru 6 00 00.
3. U položek nákupu služeb 1.1.4.1, 1.1.4.2 a 1.1.4.5 doplnit
způsob stanovení jejich výše a přesný obsah a rozsah
těchto služeb. Tyto informace je nezbytné doplnit tak, aby
byla uvedena časová náročnost služby (počet hodin) v
návaznosti na dílčí činnosti a náklady na člověkoden.
4. Indikátor 6 80 00 upravit na hodnotu 1, v rámci projektu
bude zavedeno opatření.
5. Indikátor 8 05 00 upravit na minimální hodnotu 1 vytvořená strategie úřadu. Popřípadě vysvětlit, proč
strategie úřadu nebude zveřejněna a nelze ji tedy do
indikátoru započítat.
6. Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení. Vzhledem ke
snížení podílu nákupu služeb na celkových
způsobilých přímých nákladech dochází ke změně %
nepřímých nákladů (z 15 % na 5 %), tato změna je již
zohledněna na řádku „Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč“.





Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Položka rozpočtu

1.1.3.1.1

Pořízení odpis.
nehm. majetku

1.1.3.2.3

Spotřební materiál

Navrhované krácení ŘO
důvod
Neúčelné vynaložení finanční prostředků na vytvoření
elektronického nástroje pro správu veřejných zakázek žadatel má k dispozici Národní el. Nástroj (NEN), jehož
funkcionality odpovídají popisu v KA; kráceno v plné
výši.
Položka není konkrétně specifikována, nezbytnost
pořízení pro aktivity není v popisu zdůvodněna; nákup
spotřebního materiálu má být podle pravidel OPZ
hrazen z nepřímých nákladů; kráceno z přímých
nákladů v plné výši.

Kč

533 500,00

20 000,00

1.1.4.6

KA č. 3 - Odborné
vzdělávání - nákup
kurzů

Neopodstatněné vynakládání finančních prostředků vzdělávání vedoucích pracovníků neodpovídá
podporovaným aktivitám (KA3-13 Školení vedoucích
(měkké dovednosti 160 930,- + KA3-14-IV MS Office
484 000,- + KA3-14-VI Etické standardy 337 500,- )
následně dochází ke krácení i v položkách 1.1.4.7 a
1.1.6.2.2, které jsou na toto vzdělávání navázané.

1.1.4.7

KA č. 3 - pronájem

S ohledem na dílčí krácení pol. 1.1.4.6 je krácena
částka 7760,- (6 000,- + 1760,-) za nájem.

7 760,00

1.1.6.2.2

Ubytování - KA č. 3

S ohledem na dílčí krácení pol. 1.1.4.6 je krácena
částka 66 000,- (16 000,- + 50 000,-) za ubytování.

66 000,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

982 430,00

1 609 690,00
80 484,50
1 690 174,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

161.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002814

Žadatel

Město Hořovice

Název projektu

Optimalizace řízení kvality a vnitřního řídícího a kontrolního
systému na MěÚ Hořovice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 166 305,00

Body z věcného hodnocení

57,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

1

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
902 180,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

265

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 264 125,00
1. Upravit hodnotu indikátoru 8 05 00.
2. Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.


Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.1.1.1

Odborný garant
ISO

Navržený úvazek je dle činností uvedených v popisu
práce pracovní pozice nadhodnocený, výše úvazku
není pro realizaci projektu dostatečně zdůvodněna;
krácení z 0,25 na úvazek 0,2.

1.1.1.1.2

Odborný garant
aktivity č. 2

Navržený úvazek je dle činností uvedených v popisu
práce pracovní pozice nadhodnocený, výše úvazku
není pro realizaci projektu dostatečně zdůvodněna;
krácení z 0,25 na úvazek 0,2.

Manažer kvality

Popis práce pracovní pozice obsahuje činnosti
duplicitní s ostatními pracovními pozicemi popř.
činnosti náležející do činností hrazených z nepřímých
nákladů; krácení z 0,5 na úvazek 0,2.

1.1.1.1.3

1.1.4.4

1.1.4.5

Rozpočtová položka Implementace software na VŘKS,
Implementace
školení, servis se ve srovnání s obdobnými zakázkami
VŘKS včetně SW,
jiných úřadů veřejné správy jeví jako nadhodnocená;
servisu a školení
krácení ze 400 000,- na 320 000,- Kč.
Implementace
Rozpočtová položka Implementace monitoringu vč.
monitoringu vč.
SW, servisu a školení se ve srovnání s obdobnými
SW,
zakázkami jiných úřadů veřejné správy jeví jako
šervisu a školení
nadhodnocená; krácení z 200 000,- na 150 000,- Kč.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč

83 616,00

83 616,00

424 512,00

80 000,00

50 000,00
721 744,00
180 436,00
902 180,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

162.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002843

Žadatel

Město Nové Hrady

Název projektu

Realizace Strategického řízení a Personální strategie MeÚ Nové
Hrady

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 579 750,00

Body z věcného hodnocení

57,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

1

266

Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 444 750,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 135 000,00
1. Zahrnout mezi CS též volené zástupce územních
samosprávných celků – ve vazbě na formulaci strategií.
2. Vzhledem ke krácení rozpočtu odstranit KA 03 a KA 04 a
v návaznosti na krácení rozpočtu upravit hodnotu indikátoru
6 00 00 a hodnotu indikátoru 8 05 00.
3. Upřesnit obsah vzdělávání obsaženého v KA 01.
4. Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Navrhované krácení ŘO
důvod
Odborný pracovník Z důvodu zrušení KA03 KA04 snížena doba zapojení
projektu
pozice do projektu o 7 měsíců.

Položka rozpočtu
1.1.1.1.1

Kč
210 000,00

1.1.3.2.2.07

Videokamera

Neopodstatněný výdaj, v projektu je pořizován
fotoaparát, nezbytnost pořízení videokamery není
přesvědčivě zdůvodněna; krácení v plné výši.

8 400,00

1.1.3.2.2.09

CD přehrávač

V popisu KA není zdůvodněna nezbytnost vybavení ani
jeho využití pro cílovou skupinu; kráceno v plné výši.

1 400,00

1.1.3.2.2.10

Diktafon

V popisu KA není zdůvodněna nezbytnost vybavení ani
jeho využití pro cílovou skupinu; kráceno v plné výši.

2 400,00

1.1.4.03

Dopracování Plánu
vzdělávání a
kompetenčnícch
profilů- workshop

24 000,00

1.1.4.04

Dopracování Plánu
vzdělávání a
kompetenčnícch
profilů- podpůrné
vzdělávání

9 600,00

1.1.4.05

1.1.4.06

1.1.4.07

1.1.4.08

1.1.4.09

1.1.6.1

Dopracování Plánu
vzdělávání a
kompetenčnícch
profilů - samotné
Rozpočtové položky prezentují činnosti, které
zpracování
dopracovávají činnosti započaté před návrhem tohoto
Dopracování
projektu; protože žádost ani přílohy neobsahují žádné
Motivačního
informace o tom, co bylo již zpracováno a podle jaké
procesu v rámi PS- metodiky, a tak není možné posoudit, zdali aktivity,
workshop
které by v tomto projektu byly "dopracovány" měly
logickou návaznost na tu část činnosti, která byla již v
Dopracování
minulosti realizována. Kráceno v plné výši.
Motivačního
procesu v rámi PSpodpůrné
vzdělávání
Dopracování
Motivačního
procesu v rámi PSsamotné
zpracování
Dopracování
Motivačního
procesu v rámi PSanalýza
spokojenosti
zaměstnanců
Mzdové příspěvky

V návaznosti na krácení vzdělávacích aktivit kráceno v
plné výši.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

75 000,00

24 000,00

48 000,00

160 000,00

185 000,00

408 000,00
1 155 800,00
288 950,00
1 444 750,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

163.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002848
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Žadatel

Město Dačice

Název projektu

Rozvoj systémů řízení kvality, lidských zdrojů a strategií města
Dačice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 340 833,75

Body z věcného hodnocení

57,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
3 575 303,75 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 765 530,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1. Doplnit do cílových skupin též volené zástupce územních
samosprávných celků - ve vazbě na formulaci strategií.
2. Vzhledem ke krácení položky 1.1.4.2 je nutné adekvátně
upravit hodnotu indikátoru 6 00 00.
3. Doplnění informace o způsobu stanovení výše položky
1.1.4.4 ("Zlepšování systému řízení kvality dle modelu CAF
prostřednictvím benchmarkingu KA 3"), včetně přesného
obsahu a rozsahu služby v návaznosti na počet hodin a
nákladů na člověkoden. Vysvětlení rozporu výše částky v
popisu nákladů KA 3 a její výše v rozpočtu.
4. U položky 1.1.4.5 je nezbytné doplnit informace o rozsahu
a obsahu školení, včetně výstupů z nich tak, aby byla
zdůvodněna výše nákladů na jedno školení (20.000,-), i
jejich počet.
5. Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.





Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.1.2.1

Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce
Externí expert,
pracovní pozice nadhodnocený; krácení z 895 565
lektor specialista 1
Kč na 373 190 Kč (kalkulováno 400 hod. na školení a
(0,5)
přípravu + 440 hod. (55 dnů) na ostatní činnosti).

1.1.1.2.2

Odborný asistent
(0,4)

1.1.1.2.3

Personalista (0,3)

1.1.1.2.4

IT expert (0,3)

Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce
pracovní pozice nadhodnocený, přímá účast na
realizaci KA nebyla popsána, většina obsahu projektu
(kromě vzdělávání v KA01) je řešena nákupem služeb;
krácení z 362 760 Kč na 90 690 Kč (úvazek snížen na
0,1).
Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce
pracovní pozice nadhodnocený (má odpovědnost za
spolupráci s jinými členy týmu a s dodavateli, přímá
účast na realizaci KA nebyla popsána, většina obsahu
projektu (kromě vzdělávání v KA01) je řešena nákupem
služeb; krácení z 375 288 Kč na 125 069 Kč (úvazek
snížen na 0,1).
Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce
pracovní pozice nadhodnocený, přímá účast na
realizaci KA nebyla popsána, většina obsahu projektu
(kromě vzdělávání v KA01) je řešena nákupem služeb;
krácení z 388 800 Kč na 129 600 Kč (úvazek snížen na
0,1).

Kč

522 466,00

272 070,00

250 192,00

259 200,00

1.1.1.2.5

Externí expert,
lektor specialista
(0,3)

Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce
pracovní pozice nadhodnocený, přímá účast pouze na
realizaci Development centre (trvání 6 skupin x16 hod.,
tj. 96 hod celkem), v jiných KA nebyla popsána, krácení
z 398 400 Kč na 115 200 Kč (kalkulace 96 hod.
vzdělávání +2x 96 hodin příprava a vyhodnocení x 400
Kč).

1.1.1.2.6

Interní specialista
CAF a
benchmarking
(0,25)

Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce
pracovní pozice nadhodnocený, Interní specialista
CAF a benchmarking je pouze zodpovědný za kvalitu
nakupované služby, přímá účast na realizaci KA nebyla
popsána; krácení z 324 300 Kč na 129 600 Kč (úvazek
snížen na 0,1).

194 400,00

1.1.3.2

Neinvestiční výdaje nejsou v projektové žádosti u žádné
Neinvestiční výdaje z KA zdůvodněny ani blíže popsány ve smyslu
potřebnosti; krácení v plné výši.

110 715,00

1.1.4.2

Nedostatečně zdůvodněná položka - vzdělávání
E-learning zaměstnanců není podloženo v analýze vzdělávacích
softwarová podpora
potřeb, není návaznost na konkrétní vybraná témata;
KA 1 a 2
kráceno v plné výši.

968 000,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

283 200,00

2 860 243,00
715 060,75
3 575 303,75

Informace o žádosti
Pořadové číslo

164.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002918

Žadatel

Statutární město Pardubice
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Název projektu

SMART CITY v praxi - efektivní participace zástupců veřejné
správy a občanů města

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 082 000,00

Body z věcného hodnocení

57,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
230 000,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 852 000,00
1.

2.
3.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

4.






Položka rozpočtu

1.1.6.2.1.

Ubytování vstupní
semináře

1.1.6.2.2.

Ubytování Školení
cílové skupiny pro
aplikaci opatření

Doplnit výši úvazku u pozic 1.1.1.2.1. a 1.1.1.2.2. tak, aby
byly dodrženy obvyklé mzdy/platy pro OPZ. V projektové
žádosti není uveden a nelze tak zhodnotit, zda sazby
odpovídají limitům OPZ.
Doložit analýzu potřebnosti, která byla v rámci přípravy
projektu vytvořena.
Doplnit indikátor 6 26 00 popřípadě odůvodnit jeho nulovou
hodnotu.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Tato položka není v projektové žádosti vůbec
zdůvodněna a není ani uvedeno zdůvodnění, proč by
se školení mělo konat formou výjezdu. Kráceno v plné
výši.
Tato položka není v projektové žádosti vůbec
zdůvodněna a není ani uvedeno zdůvodnění, proč by
se školení mělo konat formou výjezdu. Kráceno v plné
výši.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč
100 000,00

100 000,00
200 000,00
30 000,00
230 000,00
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

165.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002975

Žadatel

Město Kolín

Název projektu

EdusKol - edukativně a strategicky na Městském úřadě v Kolíně

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 936 965,00

Body z věcného hodnocení

57,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

0

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
3 675 783,75 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 261 181,25

272

1.
2.

3.

4.
5.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

6.
7.






Podrobněji popsat zapojení cílových skupin do
projektu.
Podrobněji popsat KA 2 a KA 3. Chybí informace o
plánovaném počtu účastníků, o obsahu kurzů a
obsahu workshopů, způsobu jejich ukončení a
významu pro projekt.
Vysvětlit stanovení hodnot indikátorů 6 00 00 a 6 26
00. Není zřejmé, zda žadatel pracuje s podmínkou
bagatelní podpory.
Zdůvodnit nezbytnost Zpracování oznámení
(položka 1.1.4.7) pro projekt.
Uvést do souladu údaje v popisu jednotlivých KA
s kráceným rozpočtem.
Zdůvodnit potřebu vzniku Assessment centra.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.1.1.1

Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce pracovní
Expert na strategii
pozice nadhodnocený, každá KA má svého experta. Kráceno
rozvoje města Kolína
z úvazku 1,0 na 0,5, tedy o 643 200 Kč.

643 200,00

1.1.1.1.2

Expert na řízení
lidských zdrojů

Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce pracovní
pozice nadhodnocený, každá KA má svého experta. Kráceno
z úvazku 1,0 na 0,5, tedy o 643 200 Kč.

643 200,00

1.1.1.1.3

Činnosti uvedené v popisu pracovní náplně pozice jsou
Odborný pracovník/ standardní manažerské a koordinační práce, které mají být
asistent
dle metodiky OPZ hrazeny z nepřímých nákladů; kráceno
z přímých nákladů v plné výši.

1.1.3.2.1.1

Funkcionalita EZAK

Nedostatečně zdůvodněná položka, není spojeno s klíčovými
aktivitami. Kráceno v plné výši.

60 000,00

1.1.3.2.2.1

Kancelářská židle

V popisu KA není zdůvodněna nezbytnost vybavení ani jeho
využití pro cílovou skupinu; kráceno v plné výši.

7 260,00

1.1.3.2.2.2

Kancelářský stůl

V popisu KA není zdůvodněna nezbytnost vybavení ani jeho
využití pro cílovou skupinu; kráceno v plné výši.

19 965,00

1.1.3.2.2.3

Notebook (2ks)

Krácení s ohledem na počet úvazků členů projektového týmu
na 1 ks.

13 310,00

1.1.3.2.2.4

Sestava stolní PC

V popisu KA není zdůvodněna nezbytnost vybavení ani jeho
využití pro cílovou skupinu; kráceno v plné výši.

13 310,00

1.1.3.2.2.5

Tiskárna (3ks)

Krácení s ohledem na počet úvazků členů projektového týmu
na 1 ks.

8 470,00

1.1.3.2.3

Spotřební materiál

Spotřební materiál spadá do nepřímých nákladů, kráceno v
plné výši.

1.1.4.1

V popisu KA 2 a 3 je uvedeno pouze 30 školících dnů. Podle
popisu žadatel kalkuluje s cenou 24 000 za školící den, což
Vzdělávání hromadné
odpovídá dohromady 720 000 Kč. Navrženo krácení položky
o 240 000 Kč.

1.1.4.2

Vzdělávání
individuální

1.1.4.3

Strategie cestovního V popisu KA je uvedena hodnota 225 000, zatímco v
ruchu
rozpočtu je uvedeno 250 000 Kč, kráceno o 25 000 Kč.

1.1.4.4

Workshop

V popisu KA je uvedeno pouze 18 workshopů, každý za 10
000 Kč. V rozpočtu je počítáno s 22 workshopy. Kráceno na
180 000 Kč.

40 000,00

1.1.4.6

Průzkum
podnikatelského
prostředí

V popisu KA je uvedena cena 50 000, kráceno podle popisu
KA o 200 000 Kč.

200 000,00

Položka není zmíněna v popisu žádné KA, krácení v plném
rozsahu.

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

906 912,00

60 000,00

240 000,00

60 000,00

25 000,00

2 940 627,00
735 156,75
3 675 783,75

Informace o žádosti
Pořadové číslo

166.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002982

Žadatel

Pardubický kraj
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Název projektu

Zvýšení znalostí a dovedností pracovníků ICT Pardubického kraje

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 029 333,20

Body z věcného hodnocení

56,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

1

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
90 781,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 938 552,20
1. Doložit plán s uvedením kurzů, jejich časové dotace
a počtem účastníků.
2. Snížit hodnotu indikátoru 6 80 00 na 0, v rámci
projektu nebude zavedeno žádné opatření.
3. Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.6.2.2

Ubytování celkem

Překročení horní hranice ceny obvyklé na ubytování dle
příručky. Kráceno na hranici 1000 Kč.

55 000,00

1.1.6.2.3

Stravné celkem

Stravné je výdajem, který má být dle metodiky OPZ
hrazen z nepřímých nákladů; kráceno z přímých nákladů
v plné výši.

23 940,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

78 940,00
11 841,00
90 781,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

167.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002876
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Žadatel

Statutární město Ústí nad Labem

Název projektu

SUMF - Rámec udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 880 175,00

Body z věcného hodnocení

55,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
208 035,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 672 140,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1. Doplnit do popisu KA1 a KA2, co bude konkrétně obsahem
vytvářených dokumentů, jaká bude jejich struktura a rozsah
a jejich přínos.
2. Jednoznačně specifikovat soubor studií, analýz
a podkladových materiálů (KA1), který bude předmětem
VŘ.
3. Doplnit do popisu KA2 popis pracovní skupiny a způsob její
práce.
4. Navýšit hodnotu indikátoru 8 05 00 ze 2 na 3 (analytický
materiál navázaný na pol. rozpočtu 1.1.4.1 by měl být
zveřejněn) a doplnit specifikaci všech vytvořených
dokumentů (v případě SUMF počty studií, u každého
dokumentu pak vždy strukturu, rozsah), případně zdůvodnit
nenavýšení hodnoty indikátoru.
5. Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.






Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.1.1.4

Kč

Odborný specialista Rozsah úvazku pozice je v kontextu popisu náplně jeho
- zpracovatel
práce značně nadhodnocený; krácení úvazku z 1,0 na
SUMF
0,75/měsíc.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

180 900,00
180 900,00
27 135,00
208 035,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

168.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002969

Žadatel

Město Velká Bystřice

Název projektu

Zvýšení efektivity veřejné správy města Velká Bystřice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 320 682,50

Body z věcného hodnocení

55,63

Shrnutí projednání žádosti
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 podpory a krácením v celkové výši
248 687,50 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 071 995,00
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1. Doplnit cílovou skupinu veřejnost.
2. Nastavit hodnotu indikátoru 6 80 02 na 1, v rámci
projektu bude zavedeno opatření v oblasti strategického
a projektového řízení.
3. Doplnit způsob stanovení cílové hodnoty indikátorů 6 00
00 a 6 26 00.
4. V žádosti specifikovat vazbu Plánu údržby zeleně na
Rozvojový plán zeleně.
5. Navýšit hodnotu indikátoru 8 05 00 na 2, pokud je Plán
údržby zeleně samostatným dokumentem.
6. Uvést, zda je místostarosta uvolněným zastupitelem.
Volení zastupitelé nemají nárok na náhradu mzdy za
účast na vzdělávacích akcích (mzdové příspěvky). U
starosty a místostarostů tento nárok je, ale pouze pokud
jsou uvolněnými zastupiteli.
7. Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Navrhované krácení ŘO
důvod
Tvorba Plánu údržby má neadekvátní časovou dotaci;
Specialista pro Plán zkrácení doby tvorby Plánu údržby (doby zapojení
údržby zeleně
pracovní pozice) z 24 na 12 měsíců - krácení položky o
120 600 Kč.

Položka rozpočtu

1.1.1.2.2

1.1.4.1

Rozvoj dovedností Teambuilding není vzdělávací aktivitou, která je
pomocí
navázána na komunikaci s veřejností, a nepatří tedy
teambuildingu
mezi aktivity podporované výzvou. Kráceno v plné výši.

1.1.6.1.1

Náhrada mzdy
zaměstnanců na
aktivitách projektu

Přímá podpora CS - náhrada mzdy je výdajem, který
může být dle metodiky OPZ hrazen pouze za dobu
účasti na vzdělávacích aktivitách, náhradu mzdy za
účast na práci odborné skupiny nelze z přímých nákladů
nárokovat. Kráceno ze 111 650,- na 83 300,- Kč.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

Kč
120 600,00

50 000,00

28 350,00

198 950,00
49 737,50
248 687,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

169.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002896

Žadatel

Mikroregion "Od Okoře k Vltavě"

Název projektu

Zavedení principů strategického řízení a plánování v mikroregionu
Od Okoře k Vltavě
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Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 734 372,50

Body z věcného hodnocení

53,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

0

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
16 837,15 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 717 535,35

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1. Zpřesnit u cíle 3 o jaké zástupce členských obcí půjde
(veřejnost, volení zástupci územně samosprávných celků)
a vypsat poradní orgány, kterých se budou účastnit. Doplnit
u KA 1 konkrétní poradní orgány mikroregionu, do kterých
bude 20 zástupců členských obcí DSO zapojeno.
2. Doplnit obsah a rozsah školení pro zastupitele členských
obcí a blíže specifikovat závěrečné konference (struktura,
rozsah a způsob propagace tak, aby byla zajištěna účast
veřejnosti).
3. U položky 1.1.4.1 doplnit přesný rozsah služeb ve smyslu
časové náročnosti dílčích kroků v návaznosti na výši
nákladů na člověkoden.
4. Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.






Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

Kancelářský balík
SW (koordinátor
strategického
rozvoje)

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům RT
(0,5 úvazek Koordinátor), z tohoto důvodu kráceno z 1
ks na 0,5 ks.

3 146,00

Notebook

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům RT
(0,5 úvazek Koordinátor), z tohoto důvodu kráceno z 1
ks na 0,5 ks.

6 655,00

1.1.3.1.2.2

Mobilní telefon

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům RT
(0,5 úvazek Koordinátor), z tohoto důvodu kráceno z 1
ks na 0,5 ks.

1 210,00

1.1.3.1.2.3

Multifunkční
zařízení

1.1.3.1.1.1

1.1.3.1.2.1

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům RT
(0,5 úvazek Koordinátor), z tohoto důvodu kráceno z 1
ks na 0,5 ks.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

3 630,00
14 641,00
2 196,15
16 837,15

Informace o žádosti
Pořadové číslo

170.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002951

Žadatel

Město Říčany

Název projektu

Strategické plánování a vzdělávání zaměstnanců

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 262 988,51

Body z věcného hodnocení

53,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

0

3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
2 943 474,66 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 635 658,02
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1. Vysvětlit u KA 2 bod 2, jak bude probíhat porovnání
s výsledky minimálně 5 srovnatelných měst
(vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o
soukromou databázi).
2. Odstranit KA 4 - je nedostatečně popsána, nikde v
projektové žádosti žadatel neuvádí potřebnost
realizace této aktivity a jednotlivých dílčích činností.
3. Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Vzhledem ke snížení podílu nákupu služeb na
celkových způsobilých přímých nákladech
dochází ke změně % nepřímých nákladů (z 5 %
na 15 %), tato změna je již zohledněna na řádku
„Maximální celkové způsobilé výdaje projektu
v Kč“.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
 Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do
dvou let.


Položka rozpočtu
1.1.3.1.1.1

1.1.4.1

1.1.4.2

1.1.4.3

1.1.4.4

KA2 SW agendy
smluv a jejich
zveřejňování
KA1 -Strategický
plán vč.
implementace
KA1 - Komunitní
plán sociálních
služeb
KA1 - Katalog
poskytovatelů
sociálních služeb
KA2 Analýza
aktuálnosti a
legislativní
provázanosti
vybraných vnitřních
směrnic města

Navrhované krácení ŘO
důvod
Nedostatečné vysvětlení položky v textu, kráceno 100
%.
Návrh nehospodárný a nadhodnocený, kráceno na 530
000 Kč.

Kč
75 000,00

1 070 000,00

Návrh nehospodárný a nadhodnocený, kráceno o 50 %.

550 000,00

Návrh nehospodárný a nadhodnocený, kráceno o 50 %.

50 000,00

Jedná se o běžnou pracovní činnost úřadu; kráceno
100 %.

200 000,00

1.1.4.7

KA3 - Nájem
Z důvodu krácení položky 1.1.4.6 nutno vykrátit položku
prostor pro školení 1.1.4.7.

1.1.4.8

KA2 - Řešení
agendy smluv, vč.
zveřejňování

Nepopsáno o jaký SW nástroj se jedná, není
zdůvodněna potřebnost; kráceno 100%.

403 000,00

1.1.4.9

KA4 - Audit
udržitelného
rozvoje

Vyloučení KA4 z důvodů nedostatečného popisu
realizace; kráceno 100%.

180 000,00

1.1.4.10

KA4 - Ekologická
stopa města

Vyloučení KA4 z důvodů nedostatečného popisu
realizace; kráceno 100%.

50 000,00

20 000,00
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu
1.1.4.11
1.1.4.14

1.1.6.2.1

1.1.6.2.2

KA4 - Školení
cílové skupiny audit UR
KA5 - Analýzy,
moderace a
výstupy
KA3 - Cestovné a
ubytování, vč.
Stravování cílové
skkupiny
KA5 - doprava a
ubytování, vč.
Stravného

Kč

Vyloučení KA4 z důvodů nedostatečného popisu
realizace; kráceno 100%.

19 999,20

Nedostatečný popis, nedostatečná konretizace
položky; kráceno 100%.

134 310,00

Stravné je dle metodiky OPZ hrazeno z nepřímých
nákladů; kráceno z přímých nákladů v plné výši.

30 000,00

Stravné je dle metodiky OPZ hrazeno z nepřímých
nákladů; kráceno z přímých nákladů v plné výši.

21 000,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

2 803 309,20
140 165,46
2 943 474,66

Informace o žádosti
Pořadové číslo

171.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002860

Žadatel

Město Klobouky u Brna

Název projektu

Strategickým řízením k dalšímu rozvoji města Klobouky u Brna

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 678 080,00

Body z věcného hodnocení

52,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
490 082,50 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 187 997,50

282

1. Doplnit mezi CS veřejnost, neboť je s ní v popisu projektu
počítáno, což je pro proces tvorby strategie podstatné.
2. Doplnit popis indikátoru 6 00 00 a 6 26 00 s ohledem na
pravidlo bagatelní podpory, případně opravit hodnoty.
3. Doplnit indikátor 6 80 02, v rámci projektu bude zavedeno
opatření v oblasti strategického a projektového řízení.
4. Vysvětlit obsah položky 1.1.4.2. digitalizace strategie.
5. Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

283

Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.1.1.1

Koordinátor
realizace strategie

Část činností uvedených v pracovní náplni pozice
spadá do NN; krácení počtu hodin o 50%, tj. na 960 h.

182 400,00

1.1.1.1.2

Koordinátor
implementace
strategie

Část činností uvedených v pracovní náplni pozice
spadá do NN; krácení počtu hodin o 50%, tj. na 960 h.

192 000,00

Kancelářský balík

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům
RT. S ohledem na krácení úvazku koordinátorů na 0,5
krácení jednoho kancelářského balíku o 50% ( 6 292 /
2 = 3146,- Kč), celkem na 1,5 ks.

3 146,00

Notebook

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům
RT. S ohledem na krácení úvazku koordinátorů na 0,5
krácení jednoho notebooku o 50% ( 13 310 / 2 = 6 655,Kč), celkem na 1,5 ks.

6 655,00

Mobilní telefon

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům
RT. S ohledem na krácení úvazku koordinátorů na 0,5
krácení 1 ks mobilního telefonu o 50% (na 0,5 ks).

1 210,00

1.1.3.2.2.5

Židle kancelářská

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům
RT. S ohledem na krácení úvazku koordinátorů na 0,5
krácení 1 ks kancelářské židle o 50% (na 0,5 ks).

1 210,00

1.1.3.2.2.6

Stůl pracovní
kancelářský

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům
RT. S ohledem na krácení úvazku koordinátorů na 0,5u
krácení 1 ks kancelářského stolu o 50% (na 0,5 ks).

3 327,50

1.1.3.2.2.7

Běžná tiskárna pro
1 PC

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům
RT. S ohledem na krácení úvazku koordinátorů na 0,5
krácení 1 ks tiskárny pro PC o 50% (na 0,5 ks).

2 117,50

1.1.3.2.1.1

1.1.3.2.2.1

1.1.3.2.2.4

Celkem navrženo krátit:
Celkem navrženo krátit:
Celkem navrženo krátit:

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

392 066,00
98 016,50
490 082,50

Informace o žádosti
Pořadové číslo

172.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002882

Žadatel

Město Vyšší Brod

Název projektu

Zefektivnění strategického řízení městského úřadu Vyšší Brod

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 302 862,05

Body z věcného hodnocení

51,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

284

3

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 106 262,67 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 581 810,38
1. Do indikátoru 6 26 00 zahrnout všechny účastníky, kteří
získají certifikát.
2. Do indikátoru 8 05 00 zahrnout veškeré dokumenty
vytvořené v rámci KA 1 a KA 2, případně zdůvodnit jejich
nezahrnutí.
3. Sjednotit údaje uváděné v některých místech žádosti a
v přílohách (např. o zajištění certifikace v rámci KA 3 a její
ceně, dále o míře zapojení pracovníků zapojených do KA 2
a KA 3, o době zapojení všech garantů klíčových aktivit,
která neodpovídá rozsahu těchto aktivit dle harmonogramu
a dále výši nákladů na vzdělávací aktivity atp.).

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

4. Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení. Vzhledem ke
snížení podílu nákupu služeb na celkových
způsobilých přímých nákladech dochází ke změně %
nepřímých nákladů (z 25 % na 15 %), tato změna je již
zohledněna na řádku „Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč“.





Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

285

Položka rozpočtu

1.1.1.1

Pracovní smlouvy

Navrhované krácení ŘO
důvod
a) snížení úvazku garanta – supervizora projektu na z
úvazku 0,3 na 0,15; každá klíčová aktivita má svého
garanta, plánovaný úvazek garanta – supervizora
projektu je nadhodnocen
b) pracovní činnosti pozice garanta vzdělávání patří do
nepřímých nákladů, kráceno v plné výši
c) snížení položky o 0,24 Kč – jedná se o formální
(součtovou) chybu.

Kč

379 653,24

1.1.3.2.1.1

SW pro NTB
(systém + office)

a) Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze
část výdajů na zařízení a vybavení odpovídající
úvazkům RT, který je hrazen z přímých nákladů;
kráceno na 1,25 ks
b) Krácení dle doporučených jednotkových cen
používaných v rámci OPZ na 6 292 Kč/ks.

12 463,00

1.1.3.2.2.1

a) Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze
část výdajů na zařízení a vybavení odpovídající
NTB pro manažera úvazkům RT, který je hrazen z přímých nákladů;
a garanty projektu kráceno na 1,25 ks
b) Krácení dle doporučených jednotkových cen
používaných v rámci OPZ na 13 310 Kč/ks.

37 812,50

1.1.4.4

Vzdělávání - KA 4

S ohledem na zrušení položky na pořízení serveru a
spisové služby kráceno o dílčí náklad KA 4 ve výši 159
236 Kč na vzdělávání Využití spisové služby v
souvislosti s nástroji eGovernmentu.

1.1.6.1

Mzdové příspěvky

Snížení počtu člověkodní z 223 na 167 v souvislost s
vypuštěním školení Využití spisové služby v souvislosti
s nástroji eGovernmentu; kráceno o 56 x 1 408,80 Kč.

78 892,80

1.1.6.5.1

Stravné

Stravné je výdajem, který má být dle metodiky OPZ
hrazen z nepřímých nákladů; kráceno z přímých nákladů
v plné výši.

15 610,00

1.1.7

Pořízení serveru a spisové služby není v projektu
relevantně zdůvodněno, není součástí doložení
potřebnosti projektu, vybavení je uvedeno v nákladech
KA č. 2, nicméně v popisu KA není uvedeno, že budou
Křížové financování
server a spisová služba pořízeny a k čemu budou v
rámci KA sloužit, KA lze realizovat i bez požadovaného
vybavení, server a spisová služba tak nejsou pro
realizaci projektu nezbytné; kráceno v plné výši.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

159 236,00

278 300,00

961 967,54
144 295,13
1 106 262,67

Informace o žádosti
Pořadové číslo

173.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002929

Žadatel

Město Hlučín

Název projektu

Strategický rozvoj města Hlučína

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 442 000,00

Body z věcného hodnocení

50,63

Shrnutí projednání žádosti

286

Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 442 000,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1. Popsat projektový tým, který bude projekt zajišťovat
(uvedeny pouze pozice, které jsou hrazeny z přímých
nákladů).
2. Zohlednit v hodnotě indikátoru 6 00 00 hranici bagatelní
podpory a relevantní cílové skupiny projektu.
3. U položek rozpočtu 1.1.4.1 a 1.1.4.4 uvést nejen popisem,
ale i konkrétní částkou nebo podílem, jaká část připadá na
tvorbu Strategického plánu nebo Plánu sociálních služeb a
jaká část na školení, která jsou součástí těchto položek,
uvést předpokládaný počet hodin a jednotkovou cenu za
hodinu externích služeb.
4. U položky 1.1.6.1 zaměnit sloupce pro jednotky a ceny.
5. Uvést hodnotu 1 u indikátoru 6 80 01, v rámci projektu
bude zavedeno opatření v oblasti řízení kvality.
6. Uvést hodnotu 15 u indikátoru 6 80 02 (pokud by mezi
těmito obcemi nebyl Hlučín, připočítat ještě 1).
7. Uvést hodnotu 1 u indikátoru 6 80 04, v rámci projektu
bude zavedeno opatření v oblasti ŘLZ.






Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

174.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002835

Žadatel

Statutární město Děčín

Název projektu

Rozvoj metod kvality a zefektivnění řízení a managementu
příspěvkových organizací města Děčín

287

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 414 252,50

Body z věcného hodnocení

50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
254 625,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 949 692,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1. Specifikovat školení v rámci KA 1.
2. Zdůvodnit potřebu nové certifikace ISO v době platnosti
předchozí certifikace. Po relevantním zdůvodnění navýšit
hodnotu indikátoru 8 05 00 na 2 (započítat certifikaci ISO).
3. Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení. Vzhledem ke
snížení podílu nákupu služeb na celkových
způsobilých přímých nákladech dochází ke změně %
nepřímých nákladů (z 15 % na 5 %), tato změna je již
zohledněna na řádku „Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč“.





Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.3.1.1.1

Software pro
strategické řízení
organizací města

Kč

Položka se jeví jako nadhodnocená - není konkrétně
uvedeno, jaký software bude za tuto částku pořízen,
výsledky z průzkumu trhu nebyly doloženy; kráceno z
302 500 Kč na 60 000 Kč na úroveň obvyklých cen.

242 500,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

242 500,00
12 125,00
254 625,00

288

Informace o žádosti
Pořadové číslo

175.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002886

Žadatel

Moravskoslezský kraj

Název projektu

Zavedení a rozvoj metod řízení bezpečnosti a kvality

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 299 850,00

Body z věcného hodnocení

50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 321 350,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 719 500,00
1. Zahrnout certifikaci ISO 27001 do aktivity projektu, tak aby
proběhla v době realizace. Zahrnout do KA1 v žádosti o
podporu.
2. Blíže specifikovat obsah KA 3 a deklarovat, k jakému
postupu v rámci kategorie C dojde (C*, C** či C***).

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

3. Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení. Vzhledem ke
snížení podílu nákupu služeb na celkových
způsobilých přímých nákladech dochází ke změně %
nepřímých nákladů (z 15 % na 5 %), tato změna je již
zohledněna na řádku „Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč“.





Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

289

Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.3.1.1.1

SW - evidence
vnitřních předpisů

Kč

Nákup SW pro evidenci vnitřních předpisů jako
samostatná aktivita je neefektivní a nehospodárná.
Kráceno v plné výši.

1 149 000,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

1 149 000,00
172 350,00
1 321 350,00

Informace o žádosti
Pořadové číslo

176.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002953

Žadatel

SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA

Název projektu

Efektivní veřejná správa Svazku obcí Novoborska

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 511 575,00

Body z věcného hodnocení

50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

1

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
1 709 900,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 801 675,00
1. Snížit hodnotu indikátoru 6 80 04 na 0, v rámci projektu
nebude zavedeno opatření v oblasti ŘLZ.
2. Snížit hodnotu indikátoru 6 80 00 na 0, v rámci projektu
nebude zavedeno žádné opatření.
3. Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí






Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.

290

Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Kč

1.1.1.1.1

Koordinátor cíové
skupiny

Náplň práce pracovní pozice má administrativní
charakter a patří do nepřímých nákladů; kráceno z
přímých nákladů v plné výši.

1.1.1.2.2

Lektor prezentace
obce

Krácení o 50% - vzdělávání obsahuje některá témata,
která jsou již zahrnuta v cíli komunikace.

21 056,00

1.1.1.2.3

Lektor právní
předpisy ÚSC

Krácení o 80 % témata charakteru vstupního a
průběžného vzdělávání, vzhledem k započítané
přípravě 240 hodin na 10 seminářů po 8 hodinách.

48 128,00

1.1.1.3.1

Lektor péče o
vzhled města

Vzdělávání má charakter vstupního vzdělávání úředníků
dle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů,
které není výzvou podporováno.

12 032,00

1.1.3.2.4.1

Nákup licencí
cvičného
Krácení 100 % z důvodu nedostatečného vysvětlení
komunikačního
nezbytnosti pořízení a vazby licencí na plánované
prostředí pro práci školicí aktivity.
s cílovou skupinou

330 000,00

1.1.3.2.4.2

Pronájem místnosti
Krácení o 75% z důvodu nehospodárnosti a krácení
pro práci s cílovou
kurzů, neodpovídá výši nájmu v místě a čase obvyklém.
skupinou

330 000,00

1.1.4.1

Kurz sebeobrany

Položka není ve vztahu k SC 4.1.2; kráceno v plné výši.

30 000,00

1.1.4.2

Zavedení cvičného
komunikačního
Krácení 100 % z důvodu nedostatečného vysvětlení
prostředí pro
vazby licencí na plánované školicí aktivity.
účastníky
vzdělávání

1.1.6.1.1

Refundace mezd
cílové skupiny

Vzhledem ke krácení 80 % Kurzu Právní předpisy ÚSC
z celkové částky refundace mezd 140 880 Kč, hrazeno
1,6 h/osoba pro 10 osob 10 seminářů.
krácení PN
krácení NN
krácení celkem

324 000,00

160 000,00

112 704,00

1 367 920,00
341 980,00
1 709 900,00
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Závěry z projednávání žádostí ze dne 10. 3. 2017
Na základě závěrů z přezkumné komise ze dne 11. 1. 2017 byly zpět do hodnotícího procesu vráceny
níže uvedené projekty. Hlasování členů výběrové komise probíhalo per rollam.
Informace o žádosti
Pořadové číslo

7.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002777

Žadatel

Město Břeclav

Název projektu

Kontrolní systém města Břeclavi

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 560 182,00

Body z věcného hodnocení

95

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
12 500,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 547 682,00

1. Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.


Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí





Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

1.1.4.2

Implementace
komunikačního
portálu, školení a
servis

Kč

1.1.4.2: implementace komunikačního portálu, školení
a servis: náklady na provoz portálu jsou
stanoveny na 10 000 Kč/měs., celkem půjde o 21
měsíců, tj. 210 000 Kč, žadatel však udělal početní
chybu a uvádí 220 000 Kč (+ 55 000 Kč za metodickou
podporu).

10 000,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

10 000,00
2 500,00
12 500,00
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

147.

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002809

Žadatel

Město Znojmo

Název projektu

Efektivní veřejná správa MÚ Znojmo

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 007 211,80

Body z věcného hodnocení

58,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

-

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši
567 492,80 Kč.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 439 719,00
1.

2.

3.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

4.
5.






Doplnit indikátor 80500 (je zde možno zahrnout
sebehodnotící zprávu a Akční plán zlepšování (KA 2),
kompetenční model MěÚ a Standard personalistiky (KA 3).
Doplnit indikátor 68001 na hodnotu 1, z důvodu zavedení
opatření v oblasti řízení kvality.
Doplnit indikátor 68004 na hodnotu 1, z důvodu zavedení
opatření v oblasti ŘLZ.
Vysvětlit u KA 3 dodání možného SW řešení.
Upravit rozpočet projektu viz tabulka krácení.

Upozornění VK:
Riziko dvojího financování z projektů v rámci
IPRÚ/ITI/CLLD.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM
z výzvy č. 19.
Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR
z výzvy č. 19.
Studie proveditelnosti - projekt musí být realizován do dvou
let.
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Navrhované krácení ŘO
důvod

Položka rozpočtu

Pracovní náplň pozice obsahuje některé činnosti, které
náležejí mezi standardní manažerské a koordinační
práce a mají být dle metodiky OPZ hrazeny z
nepřímých nákladů. Kráceno o 20 %.
(9514*24)=228336 Kč

Kč

1.1.1.1.1

Manažer kvality

1.1.1.2.1

Popis pracovní pozice je nedostatečný, úvazek je
Odborný konzultant - nadhodnocený zejména s ohledem na skutečnost, že
poradce
odborné aktivity projektu bude zajišťovat externí
dodavatele; krácení na 195 hodin.

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík
MS office dle
specifikace
doporučených cen
OPZ

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům
RT. Z důvodu snížení úvazku manažera kvality kráceno
z 1 ks na 0,5 ks.

3 146,00

1.1.3.2.2.1

Notebook dle
specifikace
doporučených cen
OPZ

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům
RT. Z důvodu snížení úvazku manažera kvality kráceno
z 1 ks na 0,5 ks.

6 655,00

1.1.3.2.2.2

Tablet dle
specifikace
doporučených
cen OPZ

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část
výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům
RT. Z důvodu pořízení notebooku pro RT kráceno z 1
ks na 0 ks.

6 050,00

Vzdělávací aktivity

Souhrnná položka obsahuje kurzy zaměřené na měkké
dovednosti - tento druh vzdělávání není výzvou
podporován;
položka dále obsahuje náklady na cestovné a ubytování
lektora, které dle metodiky OPZ nelze hradit z přímých
nákladů;
krácení položky souhrnně o 161 535 Kč.

161 535,00

krácení PN
krácení NN
krácení celkem

493 472,00
74 020,80
567 492,80

1.1.4.4

228 336,00

87 750,00
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V.

Přehled projektů doporučených k financování*)**:

Výzva 03_15_034 „Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha“

Č.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

CZ.03.4.74/0.0/0.0/ Rozvoj nástrojů strategického řízení
Hlavní město Praha
16_034/0002944
hl. m. Prahy
Implementace modelu CAF a
CZ.03.4.74/0.0/0.0/ podpůrných aktivit pro moderní a
Hlavní město Praha
16_034/0002945
efektivní řízení Magistrátu hlavního
města Prahy
CZ.03.4.74/0.0/0.0/ Zavedení modelu řízení kvality CAF
Městská část Praha 5
16_034/0002792
na Úřadě městské části Praha 5
CZ.03.4.74/0.0/0.0/ Strategické plánování rozvoje
Městská část Praha
16_034/0002801
Městské části Praha 17
17
CZ.03.4.74/0.0/0.0/ Strategie komunikace Úřadu
Městská část Praha
16_034/0002769
městské části Praha 22
22
CZ.03.4.74/0.0/0.0/ Rozvoj řízení kvality včetně
Městská část Praha
16_034/0002888
strategického řízení na Praze 13
13
Rozvoj a profesionalizace
CZ.03.4.74/0.0/0.0/
Městská část Praha
personálního potencionálu na
16_034/0002807
12
městské části Praha 12
Optimalizace procesů a
CZ.03.4.74/0.0/0.0/
Městská část Praha
profesionalizace úřadu městské
16_034/0003012
14
části Praha 14
CZ.03.4.74/0.0/0.0/ Zefektivnění systému vzdělávání
Městská část Praha 6
16_034/0002962
zaměstnanců Městské části Praha 6

Max. celkové
způsobilé
výdaje projektu
v Kč
3 669 275,00

4 461 675,00

3 097 165,00
1 055 392,12
1 022 170,25
2 832 438,50
2 058 210,00

4 149 775,00
1 508 958,75

Výzva 03_15_033 „Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace
ÚSC)“

Č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Registrační číslo

Název projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002958
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002793
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002875

Orlová a Petřvald - řídíme
strategicky a společně
Krůček po krůčku k efektivnímu
řízení

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002960
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002908
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002948
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002777
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002963

Otevřené a transparentní město
Strategické plánování na
Městském úřadě Benešov nad
Ploučnicí
Zvýšení odborných znalostí
zaměstnanců MMB

Žadatel
Město Orlová
Město Valašské
Klobouky
Město Slavkov u
Brna

Max. celkové
způsobilé
výdaje
projektu v Kč
3 190 565,75
3 482 502,50
2 383 045,00

Město Benešov
nad Ploučnicí

1 397 297,94

Statutární město
Brno

3 915 175,00

Efektivní úřad Terezín

Město Terezín

2 987 590,00

Kontrolní systém města Břeclavi

Město Břeclav

3 547 682,00

Posílení strategického řízení a
efektivnosti veřejné správy

Město Hulín

2 548 522,50
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9.
10.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002924
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002850

11.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002999

12.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002847

13.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002872

14.
15.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002880
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002941

Efektivní správa Zdravého města
Dobříše
Strategické řízení MěÚ
Hustopeče
Modernizace a zefektivnění
výkonu veřejné správy ve městě
Rožnov pod Radhoštěm
Rozvoj personální politiky
Městského úřadu Třeboň a
Městské policie Třeboň
ZEFEKTIVNĚNÍ
STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A
ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ
OBECNÍHO ÚŘADU ZRUČ SENEC

Město Dobříš

3 809 004,70

Město Hustopeče

3 326 007,50

Město Rožnov
pod Radhoštěm

6 165 652,50

Město Třeboň

1 317 351,00

Obec Zruč-Senec

1 481 095,12

Rozvoj Smart City Písek

Město Písek

4 942 525,00

Systematické vzdělávání a rozvoj
města Beroun

Město Beroun

3 624 455,00

Zdravotnická
záchranná služba
Plzeňského kraje,
příspěvková
organizace

5 454 571,21

Statutární město
Brno

6 709 950,00

16.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002865

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti
krizového řízení ZZS Plzeňského
kraje

17.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002913

Strategické dokumenty města
Brna s důrazem na oblast kvality
života

18.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002955

Společná platforma operačních
středisek IZS

19.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0003008

Podpora obnovy venkova pomocí
zavedení strategického řízení

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002812
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002856

Profesionální úřad = spokojený
občan Orlové
Vzděláváním k vyšší
profesionalizaci ÚMOb MOaP

22.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002954

Složky IZS zachraňují životy s
AED

23.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002973

24.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002923

25.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002940

20.
21.

Zvyšování připravenosti obyvatel
a příslušníků HZS na mimořádné
události
Specializovaný výcvik jednotek
hasičů pro zdolávání
mimořádných událostí v silničních
a železničních tunelech
Zvyšování akceschonosti
vyhledávacích a záchranných
modulů USAR a WASAR

Zdravotnická
záchranná služba
Jihomoravského
kraje, příspěvková
organizace
Spolek pro
obnovu venkova
ČR
Město Orlová
Statutární město
Ostrava
Zdravotnická
záchranná služba
Jihomoravského
kraje, příspěvková
organizace

6 485 265,00

3 961 900,00
3 872 549,67
5 502 020,00

8 716 727,50

Moravskoslezský
kraj

8 449 917,10

Moravskoslezský
kraj

7 103 359,10

Moravskoslezský
kraj

9 523 673,75
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26.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002952

Zefektivnění procesu
strategického řízení ve městě
Olomouci včetně tvorby
strategického plánu a
optimalizace procesů na úřadě

27.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002959

Zavedení strategického řízení v
obcích mikroregionu Horňácko

Dobrovolný
svazek obcí
Mikroregion
Horňácko

1 912 500,00

28.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002972

Rozvoj strategického řízení a
řízení lidských zdrojů ve městě
Bílovci

Město Bílovec

6 777 987,30

29.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002818

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti
krizového řízení ZZS
Královéhradeckého kraje

Zdravotnická
záchranná služba
Královéhradeckéh
o kraje

4 598 291,33

Strategický rozvoj města Králův
Dvůr a jeho okolí

Město Králův Dvůr

1 453 508,00

Efektivní úřad obce Holice

Město Holice

1 101 500,00

Vzděláváním k profesionalizaci
veřejné správy v regionu
východní Moravy
Implementace strategického
řízení města Boskovice
Podpora vzdělávání a zvýšení
připravenosti v oblasti krizového
řízení v rámci ORP Jindřichův
Hradec
Strategie rozvoje a efektivní
řízení města Štramberka
Varnsdorf - efektivní veřejnou
správou ke
konkurenceschopnosti regionu
Speciální výcvik jednotek hasičů
pro připravenost zdolávání
mimořádných událostí v oblasti
chemie
Vytvoření strategických
dokumentů pro město Havířov
Zefektivnění činnosti orgánů
města Modřice
Zlepšení výkonu státní správy a
samosprávy malých obcí
mikroregionu Kostelecko
Zvýšení bezpečnosti a
profesionality výkonu veřejné
správy na MěÚ Vyškov
prostřednictvím zvyšování
znalostí lidských zdrojů s
celkovým zvýšením kvality jejich
fungování

Sdružení měst a
obcí východní
Moravy

2 061 000,00

Město Boskovice

2 478 005,00

Město Jindřichův
Hradec

2 600 761,80

Město Štramberk

2 804 595,00

Město Varnsdorf

3 884 175,60

Moravskoslezský
kraj

2 454 025,00

Statutární město
Havířov

6 308 808,00

Město Modřice

2 009 452,50

Obec BíloviceLutotín

2 634 105,00

Město Vyškov

1 385 750,00

Město Brandýs
nad Labem –
Stará Boleslav

1 075 825,00

Město Zruč nad
Sázavou

1 943 451,70

Město Hodonín

2 765 150,00

30.
31.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002939
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002942

32.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002947

33.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002968

34.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002903

35.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002821

36.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002905

37.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002956

38.
39.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002993
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002823

40.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002909

41.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002828

42.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002795

43.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002811

44.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002829

Bezpečný Brandýs nad Labem Stará Boleslav
Profesní rozvoj zaměstnanců
Městského úřadu Zruč nad
Sázavou
Město Hodonín plánuje s
veřejností

Statutární město
Olomouc

2 550 046,80
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45.

46.

47.
48.
49.
50.
51.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002839

Strategické plánování udržitelné
městské mobility v Karlových
Varech

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002842

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti
krizového řízení ZZS
Karlovarského kraje

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002866
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002804
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002810
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002836
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002845

52.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002904

53.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002778

54.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002832

55.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002816

56.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002976

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002846
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002849
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002935
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002787
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002864
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002873
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0003002
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0003005
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002813
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002931

67.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002937

68.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002981

Statutární město
Karlovy Vary

3 684 450,00

Týnec nad Sázavou - zdravé
město pro všechny

Zdravotnická
záchranná služba
Karlovarského
kraje, příspěvková
organizace
Město Týnec nad
Sázavou

Bezpečná Choceň

Město Choceň

1 077 862,50

Město Šlapanice

1 944 136,35

Mikroregion
Frýdlantsko

3 174 831,25

Město Rýmařov

1 978 536,10

Město Rotava

3 537 080,00

Město Břeclav

4 795 991,50

Statutární město
Kladno

9 232 581,80

Zlínský kraj

6 359 143,50

Město Svitavy

6 658 086,25

Strategické řízení v obci Zašová

Obec Zašová

1 691 892,50

Optimalizace a profesionalizace
MěÚ Králíky
Využití konceptu Smart City pro
rozvoj města Valašského Meziříčí
Zefektivnění plánování úřadu v
oblasti dopravy
Strategické plánování ve městě
Libčice nad Vltavou
Město Blansko připravuje svou
budoucnost
Programy rozvoje obce pro obce
Mikroregionu Hustopečsko

Město Králíky

2 395 904,25

Rozvoj MA21v Jilemnici

Zvýšení kvalifikace a
profesionality pracovníků MěÚ
Šlapanice
Strategické řízení mikroregionu
Frýdlantsko
Efektivní otevřený úřad Rýmařov
- II
Optimalizace procesů ve veřejné
správě a životních podmínek
občanů Rotavy
Systém řízení kvality
Strategie bezpečnosti IT
Statutárního města Kladna včetně
řešení krizových a
nestandardních situací
Profesionalizace veřejné správy
ve Zlínském kraji
Rozvoj strategických dokumentů
a vzdělávání zaměstnanců
městského úřadu města Svitavy

Profesionální a bezpečný úřad
Kraje Vysočina
Management řízení a rozvoje
lidských zdrojů ÚMČ Brno-střed
Zlepšení strategického plánování
a výkonu správy obci Červená
Voda
Komunitní rozvoj v Mikroregionu
Vysokomýtsko

Město Valašské
Meziříčí
Statutární město
Most
Město Libčice nad
Vltavou

4 146 520,73

3 919 912,50

1 524 166,87
5 163 787,50
2 171 025,20

Město Blansko

4 191 622,50

Mikroregion
Hustopečsko

1 102 500,00

Město Jilemnice

2 414 020,00

Kraj Vysočina

4 406 500,01

Statutární město
Brno

3 207 120,00

Obec Červená
Voda

2 012 360,50

Mikroregion
Vysokomýtsko

1 881 790,00
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69.
70.
71.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002997
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002802
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002825

Podpora vzdělávání volených
zástupců obcí I. typu
MÚ Nový Bydžov - profesionální
úřad
Zavedení strategického řízení
MěÚ Kutná Hora
Zvyšování kompetencí
zaměstnanců prostřednictvím
vzdělávání

Sdružení místních
samospráv ČR
Město Nový
Bydžov

Efektivní úřad města Příbram

72.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002852

73.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002855

74.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002961

75.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002822

76.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002837

77.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002871

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti
krizového řízení ZZS Libereckého
kraje

78.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002889

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti
krizového řízení ZZS
Středočeského kraje

79.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002965

80.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002994

81.
82.
83.
84.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002891
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002930
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002989
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002859

85.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002933

86.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002998

87.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002786

88.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002791

89.
90.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002834
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002895

Zefektivnění strategického
plánování a rozvoj MA21
statutárního města Liberec
Moravská Třebová - tvorba
strategického plánu města a
zavedení metody kvality CAF
Zefektivnění stávajících a tvorba
nových prostředků komunikace
města Stříbra s občany

Podpora standardizace,
komunikace, strategie a
vzdělávání MÚ Kyjov
Rozvoj systému řízení kvality a
vzdělávání zaměstnanců MÚ
Milovice
Moderní úřad - vzdělávání
zaměstnanců - II. etapa

7 875 366,25
2 561 364,00

Město Kutná Hora

1 384 845,00

Statutární město
Havířov

6 823 737,50

Město Příbram

2 850 735,00

Statutární město
Liberec

7 091 718,75

Město Moravská
Třebová

3 358 800,00

Město Stříbro

1 362 125,00

Zdravotnická
záchranná služba
Libereckého kraje,
příspěvková org.
Zdravotnická
záchranná služba
Středočeského
kraje, příspěvková
org.

7 571 131,49

6 233 249,55

Město Kyjov

5 517 039,25

Město Milovice

3 705 215,00

Statutární město
Kladno

5 251 103,09

Nástroje strategického řízení

Město Holešov

1 949 508,75

Moderní a otevřený úřad Veltrusy

Město Veltrusy

4 383 294,00

Profesionalizace veřejné správy
obcí na území Jablunkovska
ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ
MĚSTSKÉHO ÚŘADU PLANÁ
NAD LUŽNICÍ
Rozvoj institucionálních kapacit a
řízení lidských zdrojů městského
úřadu Mělník
Profesionalizace a další rozvoj
řízení lidských zdrojů úřadu
Zvyšování profesionality a kvality
řízení Městského úřadu v
Kroměříži
Zvyšování kvality veřejné správy
města Třinec
Moderní a otevřený úřad Lázně
Bělohrad

Sdružení obcí
Jablunkovska

4 083 835,00

Město Planá nad
Lužnicí

1 026 081,75

Město Mělník

6 531 400,00

Město Náchod

1 453 331,50

Město Kroměříž

6 497 850,00

Město Třinec

1 492 837,50

Město Lázně
Bělohrad

2 161 625,00
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91.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
./16_033/0003006

92.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002854

93.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002917

94.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002927

95.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002974

96.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002988

97.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002881

98.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002893

99.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002906

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002984
CZ.03.4.74/0.0/0.0
101.
/16_033/0003003
CZ.03.4.74/0.0/0.0
102.
/16_033/0002760
CZ.03.4.74/0.0/0.0
103.
/16_033/0002817
100.

104.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002844

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002921
CZ.03.4.74/0.0/0.0
106.
/16_033/0002926
CZ.03.4.74/0.0/0.0
107.
/16_033/0002831
105.

108.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002861

109.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002914

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0003007

110.

Strategické plánování a
vzdělávání v Mikroregionu
Litomyšlsko
Luhačovice - rozvoj lidských
zdrojů ve veřejné správě
Příprava dílčích koncepcí
navazujících na strategický plán
rozvoje města a zvyšování
kvalifikace zaměstnanců MÚ
Vzdělávání členů jednotek
požární ochrany v Pardubicích
Tvorba strategických dokumentů
a komplexní program vzdělávání
lidských zdrojů v MÚ Jeseník
Rozvojová strategie a související
dokumenty města Český Krumlov
Návrh architektury ICT kraje a
pokročilé využívání nástrojů
eGovernmentu
Zvýšení kvality strategického
řízení města Jesenice v oblasti
sociálního rozvoje a bezpečnosti
města Jesenice
Zefektivnění strategického a
projektového řízení statutárního
města Zlína
Moderní úřad Kašperské Hory
Vzděláváním k vyšší efektivitě
úřadu
Vzdělaní zaměstnanci - spokojení
občané
Zvýšení profesionalizace řízení
obcí SOB
Zvýšení kvality fungování a
profesionalizace Městského
úřadu Šternberk
Efektivní veřejná správa obce
Rohatec - cesta blíže k občanům
Profesionalizace a rozvoj lidských
zdrojů ve veřejné správě 1
Plán udržitelné městské mobility
Statutárního města Kladna
Podpora strategického řízení
členských obcí Mikroregionu
Šternbersko

Mikroregion
Litomyšlsko

2 112 953,50

Město Luhačovice

1 190 775,00

Město Kopřivnice

2 616 348,90

Statutární město
Pardubice

1 376 453,75

Město Jeseník

4 440 319,97

Město Český
Krumlov

3 034 022,00

Moravskoslezský
kraj

4 869 594,50

Město Jesenice

1 321 580,00

Statutární město
Zlín

1 542 033,85

Město Kašperské
Hory
Město Kostelec
nad Orlicí
Město Valašské
Klobouky
Svazek obcí
Blatenska

2 605 354,50
1 983 775,00
3 187 662,00
3 196 375,00

Město Šternberk

3 239 625,00

Obec Rohatec

1 029 400,00

Město Kralupy
nad Vltavou
Statutární město
Kladno

2 981 842,00
5 653 725,00

Mikroregion
Šternbersko

1 777 537,50

Všechno je to o lidech

Svazek obcí
Mikroregionu
Mohelnicko

1 475 250,00

Efektivní fungování městského
úřadu a samosprávy
prostřednictvím strategického
řízení, zavádění a rozvoje metod
pro řízení kvality ISO 9001:2015
a Místní Agenda 21 a
strategického plánování se
zapojováním veřejnosti

Město Mariánské
Lázně

3 331 940,88
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111.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002901

112.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002916

113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002934
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002977
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002992
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002957
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002884
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002986
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002870
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002970
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002987

VI.

Zefektivnění a profesionalizace
procesů v oblasti ŘLZ - Magistrát
Mladá Boleslav
Strategie kvality komunikace a
řízení veřejných služeb na
městském úřadě Hořovice
Bystřice n. O. - efektivní a
strategická veřejná správa
Efektivní veřejná správa
Podhostýnského mikroregionu
Bruntál - Strategie náš cíl
Zvyšování efektivnosti veřejné
správy města Kraslice
Vzdělávání a rozvoj kompetencí
zaměstnanců KÚ MSK
KOUMES - Kompetentní úřad,
metody kvality a strategické řízení
Kvalita pro budoucnost
Efektivní veřejná správa v
Mikroregionu Sokolov - východ
Zlepšení strategického
rozhodování ve městě Železná
Ruda

Statutární město
Mladá Boleslav

1 995 530,00

Město Hořovice

2 387 592,50

Obec Bystřice

2 625 800,00

Podhostýnský
mikroregion

0,00

Město Bruntál

1 985 617,60

Město Kraslice

1 251 950,70

Moravskoslezský
kraj

9 998 733,65

Město Litoměřice

4 302 140,00

Statutární město
Plzeň
Mikroregion
Sokolov - východ
Město Železná
Ruda

2 788 250,00
4 908 080,40
1 904 479,50

Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů*)**:

Výzva 03_15_034 „Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha“

Č.

1.

2.
3.
4.

Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

Vzdělávání
a
profesionalizace
CZ.03.4.74/0.0/0.0/
Městská část Praha
veřejné správy v rámci Úřadu
16_034/0002824
15
městské části Praha 15
Zvýšení kvality řízení a lidských
CZ.03.4.74/0.0/0.0/
Městská část Prahazdrojů v rámci úřadu MČ Praha
16_034/0002803
Zbraslav
Zbraslav
CZ.03.4.74/0.0/0.0/ Zvyšování kvality fungování úřadu a Městská část Praha
16_034/0002796
další profesní rozvoj zaměstnanců 18
CZ.03.4.74/0.0/0.0/ Implementace a certifikace ISO
Městská část Praha 8
16_034/0002894
9001 na Úřadu MČ Praha 8

Max. celkové
způsobilé
výdaje projektu
v Kč
1 732 500,00

1 658 002,50
1 528 211,00
1 980 000,75

Výzva 03_15_033 „Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace
ÚSC)“

1.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002798

2.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002902

Hodnoty, odpovědnost, etika a
další rozvoj Městského úřadu
Žďár nad Sázavou
Posílení strategického řízení a
plánování ve městě Česká
Kamenice

Město Žďár nad
Sázavou

3 793 360,00

Město Česká
Kamenice

1 186 647,00
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CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002912
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0003001

Rozvoj místní Agendy 21 v
Libereckém kraji
Efektivní veřejná správa Města
Netolice

5.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002874

Kvalitní úřad - spokojený občan

6.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002887

3.
4.

7.
8.
9.
10.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002867
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002879
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0003013
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002996

11.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002983

12.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002925

13.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002897

14.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002830

15.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002790

16.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002869

17.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002898

18.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002853
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002911
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002938
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0003004
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002863
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002907
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002966
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002932

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Posílení strategického a
finančního řízení a rozvoj lidských
zdrojů Úřadu městského obvodu
Poruba
Vzdělávání zaměstnanců města
Lovosice
Městský úřad Horažďovice Profesionalita s lidskou tváří II
Zlepšení strategického plánování
v obci Palkovice
SMART MĚSTO - Újezd u Brna
Vzdělávání a animace veřejné
správy pro rozvoj Mikroregionu
Slušovicko
Zvýšení kvality a profesionalizace
Městského úřadu Velké Meziříčí
Strategickým řízením
odpadového hospodářství k
dalšímu rozvoji města
Rozvoj zaměstnanců města
Moravský Krumlov - lépe a
efektivněji
Podpora optimalizace a řízení
kvality na Městském úřadě
Benešov
Program strategického plánování
a řízení pro zefektivnění veřejné
správy města Nepomuk
VAPO - vzdělávací akademie pro
obce

Liberecký kraj

2 066 952,00

Město Netolice

3 603 275,00

Město Dvůr
Králové nad
Labem

6 156 137,50

Statutární město
Ostrava

3 876 670,00

Město Lovosice

2 085 446,94

Město
Horažďovice

6 199 824,00

Obec Palkovice

1 375 937,50

Město Újezd u
Brna
Dobrovolný
svazek obcí Mikroregion
Slušovicko
Město Velké
Meziříčí

2 433 750,00

2 275 700,00

4 411 011,50

Město Kunštát

1 347 327,50

Město Moravský
Krumlov

2 370 647,95

Město Benešov

2 816 499,50

Město Nepomuk

2 421 497,50

INTEGRO –
Západ českého
středohoří Poohří

1 868 325,00

Vzdělávání zaměstnanců
Krajského úřadu Ústí nad Labem
Profesionalizace Mětského úřadu
v Tišnově
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
Magistrátu města Pardubic
Efektivní MěÚ Nový Jičín

Ústecký kraj

4 126 067,18

Město Tišnov

3 832 250,25

Statutární město
Pardubice
Město Nový Jičín

2 987 460,00

Šardice = kvalitní úřad otevřený
občanům
Strategickým řízením k dalšímu
rozvoji obce Vřesina
Optimalizace procesů Města
Rtyně v Podkrkonoší
Zvýšení kvality strategického
řízení a rozvoj lidských zdrojů Město Odolena Voda

Obec Šardice

2 677 325,00

Obec Vřesina

1 332 077,50

Město Rtyně v
Podkrkonoší
Město Odolena
Voda

1 485 545,00

2 404 375,00

2 284 905,00
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26.
27.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002985
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002797

28.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002799

29.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002809
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002877
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002814

30.
31.

32.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002843

33.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002848

34.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002918

35.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002975

36.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002915

37.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0003011
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002841
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002857
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002982

38.
39.
40.

41.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002876

42.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002969
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0003010

43.

44.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002896

45.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002851
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002951
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002860

46.
47.

Zkvalitnění a zefektivnění činnosti
obce vůči občanovi a správě
Zvýšením odborných kompetencí
k lepší profesionalitě a efektivitě
městského obvodu Krásné Pole
Rozvoj komptencí a znalostí
zaměstnanců zařazených do
úřadu Městského obvodu Ostrava
- Jih
Efektivní veřejná správa MÚ
Znojmo
Sázava - efektivita veřejné správy

Město Borohrádek
Statutární město
Ostrava

1 366 068,13
1 006 201,25

Statutární město
Ostrava

3 787 697,55

Město Znojmo

3 439 719,00

Město Sázava

1 586 200,00

Optimalizace řízení kvality a
vnitřního řídícího a kontrolního
systému na MěÚ Hořovice
Realizace Strategického řízení a
Personální strategie MeÚ Nové
Hrady
Rozvoj systémů řízení kvality,
lidských zdrojů a strategií města
Dačice
SMART CITY v praxi - efektivní
participace zástupců veřejné
správy a občanů města
EdusKol - edukativně a
strategicky na Městském úřadě v
Kolíně
Posilování synergických efektů při
využití integrovaných přístupů v
urbánním prostoru
Agenda pro Kamenici 21. století

Město Hořovice

3 264 125,00

Město Nové
Hrady

1 135 000,00

Město Dačice

2 765 530,00

Statutární město
Pardubice

2 852 000,00

Město Kolín

3 261 181,25

Svaz měst a obcí
České republiky

3 893 124,50

Obec Kamenice

3 279 487,50

Profesionální úřad Mikulova

Město Mikulov

2 568 588,75

Rozvoj obcí SOH

Sdružení obcí
Hlučínska
Pardubický kraj

1 825 625,00

Statutární město
Ústí nad Labem

2 672 140,00

Město Velká
Bystřice
Dobrovolný
svazek obcí
Holicka

1 071 995,00

Mikroregion "Od
Okoře k Vltavě"

1 717 535,35

Město Klatovy

1 613 850,00

Město Říčany

3 635 658,02

Město Klobouky u
Brna

1 187 997,50

Zvýšení znalostí a dovedností
pracovníků ICT Pardubického
kraje
SUMF - Rámec udržitelné
městské mobility města Ústí nad
Labem
Zvýšení efektivity veřejné správy
města Velká Bystřice
Zvýšení efektivity veřejné správy
na Holicku
Zavedení principů strategického
řízení a plánování v mikroregionu
Od Okoře k Vltavě
Strategie rozvoje a efektivní
řízení města Klatovy
Strategické plánování a
vzdělávání zaměstnanců
Strategickým řízením k dalšímu
rozvoji města Klobouky u Brna

3 938 552,20

1 245 803,63
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48.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002890

49.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002882
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002928

50.

51.
52.

53.
54.

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002929
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002835

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002886
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002953

VII.

Zavedení principů strategického
řízení a plánování v prostředí
města Litomyšle
Zefektivnění strategického řízení
městského úřadu Vyšší Brod
Profesionalizace a zvýšení kvality
fungování a strategického řízení
obcí SO Blata a Mikroregionu
Chelčicko-Lhenického

Město Litomyšl

1 176 000,00

Město Vyšší Brod

2 581 810,38

Blata

3 514 705,00

Strategický rozvoj města Hlučína

Město Hlučín

3 442 000,00

Rozvoj metod kvality a
zefektivnění řízení a
managementu příspěvkových
organizací města Děčín
Zavedení a rozvoj metod řízení
bezpečnosti a kvality
Efektivní veřejná správa Svazku
obcí Novoborska

Statutární město
Děčín

1 949 692,50

Moravskoslezský
kraj

2 719 500,00

SVAZEK OBCÍ
NOVOBORSKA

1 801 675,00

Přehled projektů nedoporučených k financování*)**:

Výzva 03_15_034 „Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha“
Č.
1.

Registrační číslo Název projektu
Žadatel
CZ.03.4.74/0.0/0.0/ Rozvoj institucionální kapacity a efektivnosti
Městská část Praha 3
16_034/0002815
ÚMČ Praha 3

2.

CZ.03.4.74/0.0/0.0/ Koncepce efektivní správy majetků MČ Praha
Městská část Praha 20
16_034/0002967
20

Výzva 03_15_033 „Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace
ÚSC)“
Č.

Registrační číslo
CZ.03.4.74/0.0/0.0/
16_033/0002910

Název projektu
Rozvoj strategického řízení a
kvality v Mnichově Hradišti

CZ.03.4.74/0.0/0.0/
16_033/0002936

Optimalizace procesů a postupů Statutární město Opava
pro účely efektivní veřejné
správy Magistrátu města Opavy

3.

CZ.03.4.74/0.0/0.0/
16_033/0002990

Strategickým řízením k dalšímu Svazek obcí Dolního Pootaví
rozvoji území SoDP

4.

CZ.03.4.74/0.0/0.0/
16_033/0002765

Zbyslavice 2022

CZ.03.4.74/0.0/0.0/
16_033/0002858

Vzdělávání státní správy a Město Pohořelice
samosprávy v rámci správního
obvodu obce s rozšířenou
působností Pohořelice

1.
2.

5.

Žadatel
Město Mnichovo Hradiště

Obec Zbyslavice
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CZ.03.4.74/0.0/0.0/
16_033/0002995

Posílení systému strategického Nová Lípa
řízení a plánování na základě
střednědobé strategie

CZ.03.4.74/0.0/0.0/
16_033/0002920

Zvýšení
kvality
a Město Chrudim
transparentnosti řízení úřadu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/
16_033/0003009

Vyžlovka pro občany - zavádění Obec Vyžlovka
metody kvality a strategického
plánování

CZ.03.4.74/0.0/0.0/
16_033/0002838

Moderní a
Sezemice

CZ.03.4.74/0.0/0.0/
16_033/0002827

Optimalizace
a
zvyšování Zdravotnická záchranná služba
erudice
zaměstnanců Olomouckého kraje, příspěvková
Zdravotnické záchranné služby organizace
Olomouckého kraje a rozvoj
metod kvality

6.

7.

8.

9.

10.

11. CZ.03.4.74/0.0/0.0/

16_033/0002943
12. CZ.03.4.74/0.0/0.0/

16_033/0002979
13. CZ.03.4.74/0.0/0.0/

16_033/0002820

otevřený

úřad Město Sezemice

Rozvojem lidských zdrojů k Město Bystřice pod Hostýnem
efektivnímu úřadu
Profesionalizace veřejné správy Region Za Moravú
v Regionu Za Moravú
Zavedení strategického řízení Svazek obcí mikroregionu Zálesí
obcí DSO Zálesí

16_033/0002868

Strategie osvětlení, bezpečná Statutární město Brno
doprava ve městě Brně

CZ.03.4.74/0.0/0.0/
16_033/0002900

Analýza a zpracování studíí Tišnovsko
proveditelnosti
vybraných
projektových záměrů obcí DSO
Tišnovsko.

14. CZ.03.4.74/0.0/0.0/

15.

16. CZ.03.4.74/0.0/0.0/

16_033/0002964

Rumburk-efektivně
spokojenosti občanů

Statutární město Karviná

17. CZ.03.4.74/0.0/0.0/

16_033/0002892

OKarviná
Město Žacléř

18. CZ.03.4.74/0.0/0.0/

16_033/0002978

ke Město Rumburk

Efektivní městský úřad Žacléř

16_033/0002885

Zefektivnění
strategického Město Bělá nad Radbuzou
řízení úřadu Bělá nad Radbuzou

CZ.03.4.74/0.0/0.0/
16_033/0002919

Vytvoření
strategického Svaz měst a obcí České republiky
dokumentu Tvorba veřejných
prostranství v městech a obcích
České republiky

19. CZ.03.4.74/0.0/0.0/

20.
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21.

CZ.03.4.74/0.0/0.0/
16_033/0002950
22. CZ.03.4.74/0.0/0.0/

16_033/0002899
23. CZ.03.4.74/0.0/0.0/

16_033/0002991

Vzdělávání
a
rozvoj Statutární město Olomouc
zaměstnanců Magistrátu města
Olomouce v oblasti komunikace
s veřejností za účelem zvýšení
profesionality
úředníků
a
zefektivnění
vzdělávacího
procesu statutárního města
Olomouce
Aktivizace území Opavska a Dobrovolný svazek obcí Opavsko
Vítkovska
Udržitelný
rozvoj
profesionální MMFM

FM

a Statutární město Frýdek-Místek

16_033/0002878

Strategie proinvestorské politiky Statutární město Ústí nad Labem
Ústí nad Labem

CZ.03.4.74/0.0/0.0/
16_033/0002971

Zvýšení kvality řízení, lidských Město Žamberk
zdrojů a efektivity veřejné
správy

24. CZ.03.4.74/0.0/0.0/

25.

16_033/0002862

Efektivní řízení obcí z okolí Obec Křtěnov
Křtěnova na Blanensku

CZ.03.4.74/0.0/0.0/
16_033/0003000

Územní partnerství
zvyšování
kvality
veřejné správy (UPQ)

26. CZ.03.4.74/0.0/0.0/

27.

28. CZ.03.4.74/0.0/0.0/

obcí - Sdružení místních samospráv České
výkonu republiky

16_033/0002808

Profesionalizace veřejné správy DSO Broumovsko
DSO Broumovsko

CZ.03.4.74/0.0/0.0/
16_033/0002946

Vzdělávání
zaměstnanců Olomoucký kraj
Krajského úřadu Olomouckého
kraje

CZ.03.4.74/0.0/0.0/
16_033/0002833

Optimalizace procesů a podpora Město Žatec
rozvoje vzdělávání na MěÚ
Žatec

CZ.03.4.74/0.0/0.0/
16_033/0002826

Podpora rozvoje stategického Svazek obcí "ÚPA"
plánování DSO a obcí "Mezi
Úpou a Metují"

29.

30.

31.

32. CZ.03.4.74/0.0/0.0/

16_033/0002922
33. CZ.03.4.74/0.0/0.0/

16_033/0002949

Strategie pro DSO Mikroregion Mikroregion Podkozákovsko
Podkozákovsko
Profesionalizace
Černošice

města Město Černošice
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