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

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_16_061

Vyhlašovatel

MPSV

Název investiční priority

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

Alokace na výzvu v Kč

361 000 000 Kč

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

0 Kč

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

361 000 000 Kč

II.

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

7

Počet členů výběrové komise

7

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

25. 8. 2016

Čas jednání (od – do)

9.00 – 17.30 hod.

Místo jednání

MPSV ČR Kartouzská 4, 150 00 Praha 5

Předsedající jednání

Adéla Purschová Šeredová

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Datum jednání

29. 8. 2016

Čas jednání (od – do)

9.00 – 18.00 hod.

Místo jednání

MPSV ČR Kartouzská 4, 150 00 Praha 5

Předsedající jednání

Adéla Purschová Šeredová

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Datum jednání

30. 8. 2016

Čas jednání (od – do)

9.00 – 18.00 hod.

Místo jednání

MPSV ČR Kartouzská 4, 150 00 Praha 5

Předsedající jednání

Adéla Purschová Šeredová

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Datum jednání

31. 8. 2016

Čas jednání (od – do)

9.00 – 17.30 hod.

Místo jednání

MPSV ČR Kartouzská 4, 150 00 Praha 5

Předsedající jednání

Adéla Purschová Šeredová

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Datum jednání

7. 9. 2016

Čas jednání (od – do)

9.00 – 18.00 hod.

Místo jednání

MPSV ČR Kartouzská 4, 150 00 Praha 5

Předsedající jednání

Lukáš Müller

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Datum jednání

8. 9. 2016

Čas jednání (od – do)

9.00 – 18.00 hod.

Místo jednání

MPSV ČR Kartouzská 4, 150 00 Praha 5

Předsedající jednání

Lukáš Müller

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Datum jednání

13. 9. 2016

Čas jednání (od – do)

9.00 – 18.00 hod.

Místo jednání

MPSV ČR Kartouzská 4, 150 00 Praha 5

Předsedající jednání

Miloslav Pátek

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

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

Ilona Johnová Koukalová
Lenka Grünbergová
Jana Majerová
Lucie Viktorinová
Ivana Čurdová
Kateřina Žáková
Lukáš Müller
Jitka Hošťálková
Jana Bartoňová
Jana Zatloukalová
Miroslava Čechová
Michal Pavlíček
Veronika Kindlová
Martina Novotná
Blanka Machová

IV.

Závěry z projednávání žádostí:

Informace o žádosti
Pořadové číslo

1

1

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003273

Žadatel

Asociace občanských poraden

Název projektu

Sladit práci a rodinu dá práci - nejsi na to sama!

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 824 162,50 Kč

Body z věcného hodnocení

98,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 824 162,50 Kč
projektu v Kč
Výběrová komise nestanovila žádné další podmínky, za kterých bude
projekt podpořen.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

2

2

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003280

Žadatel

BEC družstvo - Business and Employment Co-operative

Název projektu

Flexibilní formy práce jako příležitost pro ženy na Šumpersku

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 791 690 Kč

Body z věcného hodnocení

97,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
1
2

6

.

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

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje 1 748 460
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující krácení rozpočtu, za kterých bude
projekt podpořen:
1.1.3.2.2.1 Notebook, snižuje se počet jednotek na 0,8, celkem kráceno
o 2 600 Kč na 10 400 Kč; počet jednotek upraven dle počtu úvazků RT.
1.1.3.2.1.1 Kancelářský balík pro NNO - MS Office, snižuje se počet
jednotek na 0,8, celkem kráceno o 484 Kč na 1 936 Kč; počet jednotek
upraven dle počtu úvazků RT.
1.1.3.2.2.2 Banner rovné příležitosti, krácení celé položky tj. 5 000 Kč na
0 Kč; důvodem je charakter položky, banner je součástí publicity
projektu a tento náklad spadá do NN.
1.1.4.8 Job burza – lektorné, krácení celé položky tj. 4 000 Kč na 0 Kč; –
z důvodu nedostatečné efektivity nákladu.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.6.2.4 Ubytování CS - kurz klíčových kompetencí (KA3), krácení celé
položky tj. 7 500 Kč na 0 Kč; důvodem je nezdůvodněná potřebnost
ubytování.
1.1.6.2.5 Ubytování CS - poradenství (KA6), krácení celé položky tj.
15000 Kč na 0 Kč; důvodem je nezdůvodněná potřebnost ubytování.
1.1.4.7 Job kluby – lektorné, je třeba prohodit počet jednotek a
jednotkovou cenu.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 34 584 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 43 230 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 748 460 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3

3

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003309

Žadatel

Rodinné centrum ROUTA, z.s.

Název projektu

ReStartuj kariéru s ROUTOU!

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 488 963,75 Kč

Body z věcného hodnocení

96,88

Shrnutí projednání žádosti

3

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 488 963,75 Kč
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

MI 6 26 00 účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti se
snižuje s ohledem na celkový počet účastníků na 120 z důvodu, že
účastník, který získal kvalifikaci, může být započítán pouze jednou
MI 6 26 02 účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti ženy se snižuje na 0 z důvodu, že se nejedná o závazkový indikátor,
příjemce jej pouze sleduje.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí se nemění a činí 4
488 963,75 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

4

4

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003066

Žadatel

Channel Crossings s.r.o.

Název projektu

FLEXI KARIÉRA

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 991 320,75 Kč

Body z věcného hodnocení

96,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

6

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

4

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Zdrželo se

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 941 283,25
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující krácení rozpočtu, za kterých bude
projekt podpořen:
1.1.4.5 Školení mastermindu (2 dny pro 2 osoby), krácení celé položky
o 30 000 Kč na 0 Kč; důvodem je nedostatečná efektivita.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.3.2.2.4 Pokročilá videokamera pro natočení videovizitek (KA5) –
krácení ceny jednotky na cenu dle tabulek obvyklých cen OPZ, tj. na
cenu 8 470 Kč. Krácení o 10 030 Kč, konečná cena je 8 470 Kč.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 40 030 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 50 037,5 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 4 941 283,25
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

5

5

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003437

Žadatel

Evropská kontaktní skupina

Název projektu

Práce bez předsudků

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 714 255 Kč

Body z věcného hodnocení

96,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 714 255
projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
5

Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Stanovena podmínka doložení oficiálního potvrzení krajské pobočky
úřadu práce (Středočeský, Královehradecký, Pardubický – tj. podle místa
realizace), kterými bude doložen zájem ÚP o spolupráci s žadatelem při
realizaci projektu. Doložení potvrzení je požadováno před podpisem
právního aktu.
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
MI 8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických a
strategických dokumentů (vč. evaluačních) se zvyšuje na 4 z důvodu
zahrnutí metodiky pro poradenství při volbě profese u dospělých osob
zohledňující genderové bariéry.
Výběrová komise požaduje následující úpravu rozpočtu:
1.1.1.1.2 Metodik/metodička úvazek 1,5 – je třeba položku rozdělit na
min. 2 tak, aby každá odpovídala jedné uzavřené pracovní smlouvě.
Důvodem je závazné obecné pravidlo OPZ, dle kterého není možné, aby
jedna osoba z realizačního týmu měla u příjemce nebo jeho partnera
úvazek vyšší než 1,0.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí se nemění a činí 4
714 255 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

6

6

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003204

Žadatel

Age Management z.s.

Název projektu

Rovnost žen a mužů v JMK

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 287 042,50 Kč

Body z věcného hodnocení

96,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

6

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje 3 097 340
6

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Zdrželo se

projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Realizace projektu je schválena za podmínky, že jednotlivé osobě z CS
nebude poskytnuta stejná podpora v projektech CZ.03.1.51/0.0/0.0
/16_061/0003204 a CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002408. Nesmí dojít
k tomu, aby jedna osoba byla vykazována se stejnou podporou v obou
projektech. Bude prověřeno při kontrole na místě.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.6.1.1 Mzdové příspěvky flexibilní plný úvazek, snížení jednotkové
ceny na 16.214 Kč. Krácení o 109.728 Kč na konečnou cenu 778 272 Kč;
náklady na přímou podporu CS, resp. výše jejich mzdového příspěvku
byla stanovena na 18 500 Kč podle měsíční zaručené mzdy od r. 2016
(skupina prací 3). Ta však pro tuto pozici uvádí zaručenou mzdu ve výši
12 100 Kč (http://www.cssz.cz), tj. 16.214 Kč včetně zákonných odvodů
zaměstnavatele. Z tohoto důvodu je nutné přepočítat celkové náklady
na přímou podporu CS touto sazbou. Kalkulace výpočtu zůstává
nezměněna - 8 úvazků FT*16214 Kč*6 měsíců.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.6.1.2 Mzdové příspěvky flexibilní - nižší úvazky, snížení jednotkové
ceny na 8 107 Kč. Krácení o 34 290 Kč na konečnou cenu 243 210 Kč;
náklady na přímou podporu CS, resp. výše jejich mzdového příspěvku
byla stanovena na 18 500 Kč podle měsíční zaručené mzdy od r. 2016
(skupina prací 3). Ta však pro tuto pozici uvádí zaručenou mzdu ve výši
12 100 Kč (http://www.cssz.cz), tj. 8 107 Kč včetně zákonných odvodů
zaměstnavatele. Z tohoto důvodu je nutné přepočítat celkové náklady na
přímou podporu CS touto sazbou. Kalkulace výpočtu zůstává
nezměněna - 5 úvazků FT*8107 Kč*6 měsíců.
1.1.3.2.1.1 software - kancelářský balík, změna jednotkové ceny na
2 420 Kč, krácení o 7 744 Kč, konečná cena je 4 840 Kč; žadatelem je z.s.,
který je oprávněn si pořídit kancelářský balík pro neziskový sektor za
nižší pořizovací cenu.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v režimu
veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s právními
předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 151 762 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 189 702,50 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí 3 097 340 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

7

7

7

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003037

Žadatel

iDirection, s.r.o.

Název projektu

Ženy a integrace v IT

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 946 012,50 Kč

Body z věcného hodnocení

96,25

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 902 740,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
MI 6 26 00 účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti se
snižuje s ohledem na celkový počet účastníků na 60 z důvodu, že
účastník, který získal kvalifikaci, může být započítán pouze jednou.
MI 6 26 02 účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti ženy se snižuje na 0 z důvodu, že se nejedná o závazkový indikátor,
příjemce jej pouze sleduje.
Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu rovné
příležitosti žen a mužů na cílený vliv.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.1.1 Koordinátor/ka, krácení mzdy na 37 788 Kč, při 1,0 úvazku, tj.
snížení jednotkové ceny na 7 557,6 Kč/měs. Krácení o 34 617,60 Kč,
konečná cena je 181 382,40 Kč; z důvodu překročení min. mzdy
v tabulce obvyklých mezd.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 34 617,60 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 43 272 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 902 740,50
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

8

Registrační číslo

8

8
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003285

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Žadatel

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

Název projektu

ProŽeny

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 240 050 Kč

Body z věcného hodnocení

95,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 054 550
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Realizace projektu je schválena za podmínky, že jednotlivé osobě z CS
nebude poskytnuta stejná podpora v projektech CZ.03.1.51/0.0/0.0
/16_061/0003285 a CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002423. Nesmí dojít
k tomu, aby jedna osoba byla vykazována se stejnou podporou v obou
projektech. Bude prověřeno při kontrole na místě.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.6.2.2. Stravné pro účastníky projektu (motivačně-poradenský
program, rekvalifikační kurzy), krácení celé položky o 148 400Kč na
konečnou cenu je 0 Kč; náklad spadá do NN.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 148 400 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 185 500 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 2 054 550 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

9

9

9

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003421

Žadatel

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

Název projektu

Projekt pro ženy

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 554 315 Kč

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Body z věcného hodnocení

95,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 646 402,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje zaškrtnutí check boxu „projekt zaměřen na
udržitelnou zaměstnanost a udržitelný postup žen v zaměstnání“.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.1.1 odborný garant - mentor CS, úvazek snížen na 0,3, krácení o
203 680 Kč, cena jednotky 16 080 Kč a počet jednotek 19. Konečná cena
je 305 520 Kč; důvodem krácení je náplň pracovní činnosti, která
částečně spadá do NN.
1.1.1.1.2 odborný asistent, úvazek snížen na 0,3, krácení o 63 650 Kč,
cena jednotky 13 400 Kč a počet jednotek 19. Konečná cena je 254 600
Kč; důvodem krácení je náplň pracovní činnosti, která částečně spadá do
NN.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.3.1.1.1 Kancelářský balík MS Office – potřeba přesunout do nově
vytvořené položky 1.1.3.2.1.1.
1.1.3.1.2.1 Notebook – potřeba přesunout do nově vytvořené položky
1.1.3.2.2.1.
- důvodem je, že ani v jednom případě se nejedná o investiční výdaj
Výzva č. 03_16_061 stanoví, že doprovodná opatření (přímá podpora)
nesmí v žádosti činit více než 50 % přímých nákladů. V žádosti číslo
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003421 došlo k výraznému překročení
tohoto limitu. Výběrová komise tedy stanovuje následující úpravy
rozpočtu:
1.1.6.1 Mzdové příspěvky, snížení jednotkové ceny na 225 000, počet
jednotek zvýšen na 6, kráceno o 459 000 Kč. Konečná cena je 1 350 000
Kč.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 726 330 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 907 912,50 Kč.

Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 646 402,50
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

10

10

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003480

Žadatel

PWB hb s.r.o.

Název projektu

Zvládneme to i s dětmi

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 983 862,50 Kč

Body z věcného hodnocení

95,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
5 809 962,50
projektu v Kč

10

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Zdrželo se

Výběrová komise stanovila následující úpravy rozpočtu, za kterých bude
projekt podpořen:
1.1.1.3.1 Lektor motivačního kurzu, snížení ceny jednotky z
požadovaných 350 Kč na 276 Kč, kráceno o 22 200 Kč. Konečná cena je
82 800 Kč; není dostatečně zdůvodněno zařazení pracovní pozice do
kategorie "lektor – specialista“.
1.1.1.3.2 Lektor IT gramotnost, snížení ceny jednotky z požadovaných
350 Kč na 276 Kč, kráceno o 14 800 Kč. Konečná cena je 55 200 Kč; není
dostatečně zdůvodněno zařazení pracovní pozice do kategorie "lektor –
specialista“.
1.1.1.3.3 Lektor finanční gramotnost, snížení ceny jednotky z
požadovaných 350 Kč na 276 Kč, kráceno o 7 400 Kč. Konečná cena je
27 600 Kč; není dostatečně zdůvodněno zařazení pracovní pozice do
kategorie "lektor – specialista“.
1.1.1.3.4 Lektor teorie RK, snížení ceny jednotky z požadovaných 350 Kč
na 276 Kč, kráceno o 29 600 Kč. Konečná cena je 110 400 Kč; není
dostatečně zdůvodněno zařazení pracovní pozice do kategorie "lektor –
specialista“.
1.1.4.02 Lektor motivačního kurzu, snížení ceny jednotky z
požadovaných 350 Kč na 276 Kč, kráceno o 22 200 Kč. Konečná cena je
82 800 Kč; není dostatečně zdůvodněno zařazení pracovní pozice do
kategorie "lektor – specialista“.

odmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.4.03 Lektor IT gramotnost, snížení ceny jednotky z požadovaných
350 Kč na 276 Kč, kráceno o 11 100 Kč. Konečná cena je 41 400 Kč; není
dostatečně zdůvodněno zařazení pracovní pozice do kategorie "lektor –
specialista“.
1.1.4.04 Lektor finanční gramotnost, snížení cena jednotky z
požadovaných 350 Kč na 276 Kč, kráceno o 7 400 Kč. Konečná cena je
27 600 Kč; není dostatečně zdůvodněno zařazení pracovní pozice do
kategorie "lektor – specialista“.
1.1.4.05 Lektor teorie RK, snížení ceny jednotky z požadovaných 350 Kč
na 276 Kč, kráceno o 24 420 Kč. Konečná cena je 91 080 Kč; není
dostatečně zdůvodněno zařazení pracovní pozice do kategorie "lektor –
specialista“.
Podmínkou realizace je přesun a úprava názvu položek 1.1.4.02 Lektor
motivačního kurzu, 1.1.4.03 Lektor IT gramotnost, 1.1.4.04 Lektor
finanční gramotnost, 1.1.4.05 Lektor teorie RK do nově vzniklých
položek 1.1.1.3.8 Lektor motivačního kurzu II, 1.1.1.3.9 Lektor IT
gramotnost II, 1.1.1.3.10 Lektor finanční gramotnost, 1.1.1.3.11 Lektor
teorie RK. Jedná se o přesun z kapitoly nákup služeb do kapitoly osobní
náklady (DPP) a úprava ceny jednotky z 350 Kč na 276 Kč (viz krácení
víše). Důvodem je nedostatečná hospodárnost a efektivita původního
řešení.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 139 120 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 173 900 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí 5 809 962,50 Kč.

Informace o žádosti

Pořadové číslo

11

11

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003313

Žadatel

Smysl života, z.s.

Název projektu

Podpora zaměstnanosti žen v Nymburce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 985 908,75 Kč

Body z věcného hodnocení

95,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 869 345,75
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující úpravy rozpočtu, za kterých bude
projekt podpořen:
1.1.3.2.1.1 MS Office Standard 2013 OLP (otevřená licence) pro
neziskový sektor, snížení počtu jednotek na 0,52, krácení o 6 001,60 Kč
na 1 258,40 Kč; z důvodu, že pořízení notebooku není přiřazeno k žádné
z KA, tj. je možné pořídit jen tolik techniky pro realizační tým, který
odpovídá výši úvazku realizačního týmu.
1.1.3.2.2.1 Notebook s OEM operačním systémem, snížení počtu
jednotek snížení počtu jednotek na 0,52, tzn. krácení o 33 008,80 Kč na
6 921,20 Kč; z důvodu, že pořízení notebooku není přiřazeno k žádné z
KA, tj. je možné pořídit jen tolik techniky pro realizační tým, který
odpovídá výši úvazku realizačního týmu.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.4.6 Zprostředkování zaměstnání agenturou práce pro max. 30
klientů projektu - KA č. 10 (cena stanovena na základě předběžného
průzkumu trhu přímým oslovením 3 agentur práce), převedení položky
na jednotky a jednotkové ceny se stanovením jednotkové ceny na 5 000
Kč a počtu jednotek na 24. Položka se krátí o 54 240 Kč na 120 000 Kč;
úpravy z důvodu efektivity a hospodárnosti výdaje. Upravená položka
zohledňuje i bagatelní podporu.
Níže uvedené položky je třeba rozdělit na počet jednotek (počet osob) a
cenu jednotek (cena za osobu), jedná se o tyto položky:
1.1.6.1 Mzdové příspěvky počet jednotek 3 a cena jednotky 144 720 Kč
1.1.6.2 Cestovné a ubytování
1.1.6.3 Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby
1.1.4.5 Kurzy profesního vzdělávání… počet jednotek 15 a cena

11

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

jednotky 15 000 Kč
1.1.4.6 Zprostředkování zaměstnání agenturou práce… počet jednotek
24 a cena jednotek 5 000 Kč
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 93 250,40 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 116 563 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí 1 869 345,75 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

12

12

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003246

Žadatel

Asociace jihočeských rodin z.s.

Název projektu

Komplexní program podpory pro ženy ohrožené na trhu práce na
Písecku

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 635 437,50 Kč

Body z věcného hodnocení

95

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje 1 635 437,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující úpravy rozpočtu, za kterých bude
projekt podpořen:

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.3.2.4.2 Pronájem prostor pro organizaci projektových dní (2
dvoudenní akce), přesunutí položky do nově vzniklé položky 1.1.4.1 pod
původním názvem. Částka položky se nemění. Důvodem přesunu je
náklad spadající do nákupu služeb.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Celková výše rozpočtu zůstává nezměněna a činí 1 635 437,50 Kč.

12

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

13

13

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003021

Žadatel

REMISVIT, z.ú.

Název projektu

Pryč se skleněným stropem

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 846 500 Kč

Body z věcného hodnocení

95

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 821 000
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující úpravy rozpočtu, za kterých bude
projekt podpořen:
1.1.1.3.1 Specialista/ka pro trh práce, snížit úvazek o 30 hod., tzn.
snížit počet jednotek na 244 hod. Krácení o 10 200 Kč, konečná cena je
82 960 Kč; časová dotace člena RT v KA 2 není adekvátní, příprava na
setkání bude dostačující ve výši 5 hod.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.3.2 Odborný garant/ka - specialistka na rovné příležitosti, snížit
úvazek o 30 hod., tzn. snížit počet jednotek na 270 hod. Krácení o
10 200 Kč, konečná cena je 91 800 Kč; časová dotace člena RT v KA 2
není adekvátní, příprava na setkání bude dostačující ve výši 5 hod..
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 20 400 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 25 500 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí 1 821 000 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

14

Registrační číslo

13
14

14
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003057

.

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

Žadatel

LEADER ACADEMY o.p.s.

Název projektu

STEJNÉ ŠANCE VŠEM

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 816 675 Kč

Body z věcného hodnocení

95

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
5 556 050
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu rovné
příležitosti žen a mužů na cílený vliv.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.4.4 Nákup rekvalifikačních kurzů pro účastníky, krácení jednotkové
ceny o 4 000 Kč (12 000*26=312 000). Krácení o 104 000 Kč. Konečná
cena je 312 000 Kč; průměrná cena jednoho rekvalifikačního kurzu je
stanovena v příloze č. 2 na 12 000 Kč, v rozpočtu je uvedena jednotková
cena 16 000 Kč.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výzva č. 03_16_061 stanoví, že doprovodná opatření (přímá podpora)
nesmí v žádosti činit více než 50 % přímých nákladů. V žádosti číslo
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003057 došlo k výraznému překročení
tohoto limitu. Výběrová komise tedy stanovuje následující úpravy
rozpočtu:
1.1.6.1 Mzdové příspěvky – snížení jednotkové ceny na 182 050,
kráceno o 104 500 Kč. Konečná cena je 1 820 500 Kč.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 208 500 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 260 625 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 5 556 050 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

15

15

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003460

Žadatel

Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav

Název projektu

Zpátky do práce! Projekt podpory znevýhodněných skupin v Mladé
Boleslavi a okolí.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 286 600 Kč

Body z věcného hodnocení

95

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 242 440
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující úpravy rozpočtu, za kterých bude
projekt podpořen:
1.1.1.3.1 Lektor pro vzděl. blok, snížení jednotkové ceny na 206 Kč na
hodinu. Krácení o 26 496 Kč, konečná cena je 29 664 Kč; důvodem je
nadhodnocení položky oproti doporučené mzdě stanovené tabulkou
obvyklých mezd v rámci projektů OPZ.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.3.2 Lektor pro vzděl. blok, snížení jednotkové ceny na 206 Kč na
hodinu. Krácení o 8 832 Kč, konečná cena je 9 888 Kč; důvodem je
nadhodnocení položky oproti doporučené mzdě stanovené tabulkou
obvyklých mezd v rámci projektů OPZ.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 35 328 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 44 160 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 4 242 440 Kč

Informace o žádosti
Pořadové číslo

15
16

16

16

.

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

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003107

Žadatel

Sociální agentura, o.p.s.

Název projektu

ASTRA

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 902 701,25 Kč

Body z věcného hodnocení

95

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 823 526,25
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
MI 6 00 00 Celkový počet účastníků snížit na hodnotu 50, žadatel počítá
s možným rizikem neúčasti v rámci stanovených kvantifikovaných cílů
projektu.
MI 6 00 02 Celkový počet účastníků – ženy snížit na hodnotu 50, žadatel
počítá s možným rizikem neúčasti v rámci stanovených kvantifikovaných
cílů projektu.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

MI 8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických a
strategických dokumentů i evaluačních – snížit na 0, v projektu
nebudou realizovány sociologické ani jiné analytické studie,
zpracovávány strategické plány, nebo velké evaluační zprávy. Hodnotící
zprávy, které žadatel do indikátoru zahrnul (např. závěrečné hodnotící
zprávy ze vzdělávacích aktivit) patří do standardních nástrojů
využívaných v projektovém řízení a další hodnotící zprávy (zprávy z
bilančních diagnostik a vyhodnocení individuálních rozvojových plánů
účastnic s poradcem) opět nepatří mezi dokumenty, které by bylo
možné započítat do tohoto indikátoru.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.1.2. Pracovní konzultant I., snížení počtu jednotek na 21, krácení
o 40 200 Kč, konečná cena je 281 400 Kč; konzultant zahajuje svou
činnost až 4. projektový měsíc, není dostatečné odůvodnění pro úhradu
od 1. projektového měsíce.
1.1.3.2.2.05 Digitální fotoaparát, krácení celé položky tj. 3 000 Kč.
Konečná cena je 0 Kč; není dostatečně zdůvodněna koupě v rámci
přímých nákladů.
1.1.3.2.2.09 Digitální videokamera, krácení celé položky, tj. 8 400 Kč.

Konečná cena je 0 Kč; není dostatečně zdůvodněna koupě v rámci
přímých nákladů.
1.1.3.2.2.08 Multifunčkní zařízení pro intenzivní využití, krácení o
11 740 Kč. Konečná cena je 7 260 Kč; neopodstatněný nákup tiskárny
pro intenzivní využití vzhledem k velikosti projektu a CS.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 63 340 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 79 175 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 4 823 526,25 Kč

Informace o žádosti
Pořadové číslo

17

17

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003088

Žadatel

CHRISTIANIA, o.p.s.

Název projektu

Péčí o blízké aktivní život nekončí - podpora žen poskytujících
neformální péči (sladění rodinného a pracovního života)

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 972 212,50 Kč

Body z věcného hodnocení

94,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 972 212,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise požaduje zaškrtnutí check boxu „projekt zaměřen na
udržitelnou zaměstnanost a udržitelný postup žen v zaměstnání“.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Celková výše rozpočtu zůstává nezměněna a činí 1 972 212,50 Kč.

17

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

18

18

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003050

Žadatel

Euroface Consulting s.r.o.

Název projektu

Neztrácím krok - Za lepší postavení žen 55+ na trhu práce ve Zlínském
kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 910 750 Kč

Body z věcného hodnocení

94,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 917 768,75
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující úpravy rozpočtu, za kterých bude
projekt podpořen:
1.1.1.1.1 Pracovní poradce/kyně – cena jednotky snížena na 28 341 Kč,
kráceno 294 885 Kč, konečná cena je 425 115 Kč; kráceno dle tabulek
obvyklých mezd – pozice „odborný pracovník“.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výzva č. 03_16_061 stanoví, že doprovodná opatření (přímá podpora)
nesmí v žádosti činit více než 50 % přímých nákladů. V žádosti číslo
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003050 došlo k výraznému překročení
tohoto limitu. Výběrová komise tedy stanovuje následující úpravy
rozpočtu:
1.1.6.1.1 Mzdové příspěvky - 15 účastnic x 6 měsíců (KA5) – krátit cenu
jednotek na 12 950 Kč. Krácení o 499 500 Kč, konečná cena je 1 165 500
Kč.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 794 385 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 992 981,25 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí 2 917 768,75 Kč.

18

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

19

19

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003114

Žadatel

Attavena, o.p.s.

Název projektu

V práci jako doma

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 985 650 Kč

Body z věcného hodnocení

93,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
5 566 025
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující úpravy rozpočtu, za kterých bude
projekt podpořen:
1.1.3.2.1.1 mobilní učebna SW: krácení celé položky, tj. 31 200 Kč,
konečná cena je 0 Kč; náklady na pořízení mobilní učebny žadatel
nezdůvodňuje, naopak v žádosti uvádí, že už akreditovanou mobilní
učebnu vlastní.
1.1.3.2.2.1 mobilní učebna HW: krácení celé položky, tj. 200 900 Kč,
konečná cena je 0 Kč; náklady na pořízení mobilní učebny žadatel
nezdůvodňuje, naopak v žádosti uvádí, že už akreditovanou mobilní
učebnu vlastní.
1.1.1.1.1 mentor: kráceno o 252 hodin, kráceno o 68 040 Kč, na částku
760 320 Kč; část pracovní náplně spadá do NN, cestovné spadá do NN.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.1.2 lektor: kráceno o 38 hodin, kráceno o 10 260 Kč, na částku
1 337 040 Kč; cesta spadá do NN.
1.1.1.2.1 lektor specialista: kráceno o 46 hodin, kráceno o 25 300 Kč na
částku 665 500 Kč; cesta spadá do NN.
Krácení rozpočtu činí celkem 335 700 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 419 625 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí 5 566 025 Kč
Realizace projektu je schválena za podmínky, že jednotlivé osobě z CS
nebude poskytnuta stejná podpora v projektech CZ.03.1.51/0.0/0.0
/16_061/0003114 a CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002334. Nesmí dojít
k tomu, aby jedna osoba byla vykazována se stejnou podporou v obou

19

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

projektech. Bude prověřeno při kontrole na místě.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

20

20

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003465

Žadatel

POINTe, z.s.

Název projektu

Ženský potenciál na trhu práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 999 250 Kč

Body z věcného hodnocení

93,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 799 500
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
MI 6 25 00 účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po
ukončení své účasti 150 – snížit na 0, povinnost tento indikátor sledovat,
ale není to závazný MI

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Mi 6 28 00 Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání – snížit na 0, povinnost tento
indikátor sledovat, ale není to závazný MI
MI 6 28 02 Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání – snížit na 0, povinnost tento
indikátor sledovat, ale není to závazný MI
Výběrová komise souhlasí s nastavením klíčových aktivit.
Výběrová komise požaduje zaškrtnutí check boxu „projekt zaměřen na
udržitelnou zaměstnanost a udržitelný postup žen v zaměstnání“.

20

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.

Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.3.5 Kariérní poradce/odborný lektor, krácení celé položky o 64
800 Kč, konečná cena je 0 Kč; důvodem pro krácení je chybějící
vysvětlení duplicitního plánování položky Kariérní poradce/odborný
lektor a Kariérní kouč/poradce, kalkulace hodin zapojení chybí.
1.1.3.2.2.02 Tablet – krácení celé položky o 6 000 Kč, konečná cena je 0
Kč; důvodem pro krácení je nedostatečně odůvodněná potřebnost
položky.
1.1.3.2.3.1 Spotřební materiál pro CS, krácení celé položky o 22 000 Kč,
konečná cena je 0 Kč; důvodem pro krácení je nedostatečně
odůvodněná potřebnost položky.
1.1.6.2.1 Přímá podpora CS, krácení celé položky o 67 000 Kč, konečná
cena je 0 Kč; důvodem pro krácení je nedostatečně objasněný účel
položky.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 159 800 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 199 750 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí 1 799 500,00 Kč

Pořadové číslo

21

21

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003130

Žadatel

REKVAL, s.r.o.

Název projektu

Dítě - Práce - Rodina

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 036 323,75 Kč

Body z věcného hodnocení

93,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 035 323,75
projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:

21

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

1.1.3.2.1.1 Kancelářský balík (software) – snižuje se jednotková cena o
400 Kč na 6 292 Kč, celkem se položka krátí o 800 Kč na konečnou
částku 12 584 Kč; důvodem je překročení jednotkové ceny dle Tabulky
obvyklých cen a mezd OPZ.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 800 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 1000 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 4 035 323,75
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

22

22

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003111

Žadatel

ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.

Název projektu

Ženy manažerkami v průmyslu

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 935 525 Kč

Body z věcného hodnocení

93,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 704 005,00
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

60002 Celkový počet účastníků – ženy, hodnota 85 bude snížena na 0,
nejedná se o závazkový indikátor, příjemce jej pouze sleduje.
6 26 02 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti – ženy,
hodnota 85 bude snížena na 0, nejedná se o závazkový indikátor,
příjemce jej pouze sleduje.
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Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu „Rovné
příležitosti žen a mužů“ na cílený vliv.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.4.05 KA4 motivační kurzy, počet jednotek snížen na 0, snížení
položky o 176 000 Kč, končená částka je 0 Kč.
1.1.1.3.4 Lektor motivačního kurzu, nově vytvořená položka, do které
bude přesunuto 23 184 Kč z položky 1.1.4.05 KA4 motivační kurzy.
Položka bude mít 84 jednotek (78 hod. + 6 na přípravu), jednotková
cena bude 276 Kč; důvodem krácení je nehospodárnost výdaje, příjemce
by měl být schopen toto uskutečnit prostřednictvím vlastních interních
lektorů.
1.1.4.04 KA4, pronájem prostor pro CS – snížení počtu jednotek na 13,
snížení položky o 10 800 Kč na částku 15 600 Kč; motivaci by měl
žadatel zvládnout interně, 100 osob zvládne proškolit v max. 13 kurzech,
při plánované kapacitě 8-10/kurz.
1.1.4.07 KA4, hlídání dětí – snížení počtu jednotek na 78, jednotková
cena se nemění, položka se krátí o 21 600 Kč na částku 31 200 Kč; krátí
se v souladu se snížením počtu motivačních kurzů.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 185 216 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 231 520 Kč.

Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 2 704 005
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

23
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Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003303

Žadatel

FOX Projekt s.r.o.

Název projektu

Úspěšný návrat do práce - podpora pro matky

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 934 912,5 Kč

Body z věcného hodnocení

93,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

6

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez stanovení dalších podmínek.
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Zdrželo se

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 934 912,5 Kč
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Celková výše rozpočtu zůstává nezměněna, činí 2 934 912,5 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

24

24

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003512

Žadatel

Farní charita Starý Knín

Název projektu

Farní charita Starý Knín pomáhá rodičům s malými dětmi uspět na trhu
práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 856 635 Kč

Body z věcného hodnocení

93,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 712 885 Kč
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující úpravy rozpočtu, za kterých bude
projekt podpořen:

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.4.1 Bilanční diagnostika – snížení počtu jednotek ze 40 na 25, není
nezbytné, aby všechny účastnice absolvovaly BDG, měla by být
poskytována účelně dle potřebnosti, snižuje se také jednotková cena na
cenu obvyklou, tj. 5 000 Kč, kráceno o 115 000 Kč, konečná je 125 000
Kč
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
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režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 115 000 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 143 750 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 4 712 885 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

25

25

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003020

Žadatel

Naděje - M, o.p.s.

Název projektu

Komplexní program podpory ke zvýšení zaměstnanosti žen na trhu
práce v Ústeckém kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 963 770 Kč

Body z věcného hodnocení

93,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
5 236 363,75 Kč
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující úpravy rozpočtu, za kterých bude
projekt podpořen:

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.1.1. Osobní poradce (2 osoby na 0,5 úvazku na 24 měsíců),
snížení zapojení každého z poradců na 0,25 úvazku, snižuje se
jednotková cena v položce 1.1.1.1.1 na 9 715 Kč, položka je krácena o
466 320 Kč na konečnou částku 466 320 Kč; zdůvodnění: dva poloviční
úvazky na 51 osob jsou nadhodnocené
1.1.1.2.2 Lektor Finanční gramotnosti (FG) – snížení zapojení lektora FG
na 108 hodin, kráceno o 96 480 Kč, konečná výše položky po krácení je
28 944 Kč. Výběrová komise považuje za dostatečné zajištění finanční
gramotnosti v rámci skupinového vzdělávání o časové dotaci 24
hodin/skupina, tedy v součtu za 4 skupiny celkem 108 hodin. Další
individuální poradenství v oblasti finanční gramotnosti 6 hodin/osoba
považuje za nadbytečné a nadhodnocené skutečným potřebám CS,
mimoto budou poradci k dispozici i v rámci KA 7.
1.1.4.4 Pronájem prostor pro práci s CS - v návaznosti na zkrácení
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výuky v oblasti finanční gramotnosti se poměrně krátí i náklady za
pronájem prostor pro práci s CS, snižuje se počet jednotek o 2,25 měsíce
na 21,75 měsíce, položka je krácena o 19 125 Kč na konečnou částku
184 875 Kč
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 581 925 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 727 406,25 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je
5 236 363,75 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

26

26

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003245

Žadatel

Počítačová služba s.r.o.

Název projektu

Sladění práce s rodinou

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 391 700 Kč

Body z věcného hodnocení

93,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 236 700,00 Kč
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující úpravy rozpočtu, za kterých bude
projekt podpořen:

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výzva č. 03_16_061 stanoví, že doprovodná opatření (přímá podpora)
nesmí v žádosti činit více než 50 % přímých nákladů. V žádosti číslo
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003245 došlo k překročení tohoto limitu.
Výběrová komise tedy stanovuje následující úpravy rozpočtu:
1.1.6.1.1 Mzdové příspěvky CS - flexibilní formy práce (úvazek 0,7),
krácena výše jednotkové ceny na 7000 Kč, tj. výsledná cena položky
krácena o 560 000,00 Kč na konečnou částku 560 000,00 Kč.
1.1.6.1.2 Mzdové příspěvky CS - flexibilní formy práce (stlačený
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úvazek), krácena výše jednotkové ceny na 10000 Kč, tj. výsledná cena
položky krácena o 160 000,00 Kč na končenou částku 160 000,00 Kč.
1.1.6.2.1 Příspěvek na dopravu CS, krácen počet jednotek na 0, tj.
výsledná cena položky krácena o 90 000,00 Kč na končenou částku 0,00
Kč.
1.1.6.3.1 Příspěvek na péči o dítě CS, krácen počet jednotek na 1405,
tj. výsledná cena položky krácena o 914 000,00 Kč na končenou částku
562 000,00 Kč.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 1 724 000,00 Kč přímých výdajů, po
přičtení nepřímých nákladů jde o 2 155 000,00 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je
3 236 700,00 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

27

27

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003318

Žadatel

Verifico, spolek

Název projektu

Program na podporu pracovního uplatnění rodičů dětí do 15 let

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 000 000 Kč

Body z věcného hodnocení

93,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 000 000 Kč
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu „Rovné
příležitosti žen a mužů“ na cílený vliv.
Výběrová komise požaduje zaškrtnutí check-boxu „Projekt zaměřen na
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udržitelnou zaměstnanost a udržitelný postup žen v zaměstnání“.
Výběrová komise upozorňuje, že osoba na pracovní pozici 1.1.1.2.7
Odborný poradce - Koučing worklife balance včetně specializovaného
poradenství a bilanční diagnistiky (66h * 3 skupiny) musí mít
odpovídající odbornou kvalifikaci.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Celková výše rozpočtu zůstává nezměněna, činí 2 000 000 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

28

28

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003068

Žadatel

VOLONTÉ CZECH, o.p.s.

Název projektu

VOL kvalifikaci

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 312 043,75 Kč

Body z věcného hodnocení

93,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 312 043,75 Kč
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise souhlasí s nastavením rozpočtu. U položky 1.1.3.2.2.2
KA4, nákup materiálu, pomůcek pro CS však stanovuje podmínku
doplnit před podpisem právního aktu zdůvodnění a podrobný rozpis
materiálu pro cílovou skupinu.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Celková výše rozpočtu zůstává nezměněna, činí 1 312 043,75 Kč.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

29

29

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003375

Žadatel

Jazyková škola ATHENA s.r.o.

Název projektu

Návrat žen do práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 983 012,5 Kč

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 538 057,50 Kč
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:

VK požaduje změnu realizace KA5:
Aktivita obsahuje rozvoj finančních kompetencí za účelem
snazšího uplatnění CS na trhu práce a zvýšení její zaměstnanosti.
Aktivita je vytvořena speciálně pro danou CS. Dle
předprojektového dotazníkového šetření předpokládáme vstup
40 osob z CS v cca 5 bězích ve skupinách po cca 8 osobách.

Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.2.1 Lektor obecných kompetencí – počet jednotek se snižuje o 40
hodin na 380 hodin, položka se snižuje o 11 040 Kč na konečnou výši
104 880 Kč; důvodem pro krácení je nadhodnocený počet hodin na
tvorbu prezentací
1.1.1.3.1 Lektor základných kompetencí – počet jednotek se snižuje o
50 hodin na 50 hodin, zároveň se snižuje jednotková cena na 206
Kč/hod. (dle Tabulky obvyklých cen a mezd pro OPZ), položka se snižuje
o 14 700 Kč na konečnou výši 10 300 Kč; Výběrová komise považuje
počet 4 osob proškolených v rámci jednoho kurzu v KA5 za nízký s
ohledem na náklady aktivity. Optimální je realizovat tuto KA v počtu 8
osob/1 kurz. Adekvátně ke snížení počtu realizovaných kurzů se snižuje
úvazek lektora
1.1.1.3.2 Lektor – počet jednotek se snižuje o 40 hodin na 236 hodin,
zároveň se snižuje jednotková cena na 206 Kč/hod. (dle Tabulky
obvyklých cen a mezd pro OPZ), položka se snižuje o 45 224 Kč na
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konečnou výši 48 616 Kč; důvodem krácení je nadhodnocený počet
hodin potřebných na tvorbu prezentací
1.1.3.2.2.5 Digitální fotoaparát, krácena je celá položka tj. 3 000 Kč na 0
Kč, krátí se pro chybějící zdůvodnění potřebnosti nákupu tohoto
vybavení.
1.1.4.1 Nájem školící místnosti, počet jednotek v položce se snižuje o
5,5 měsíců, položka se snižuje o 38 500 Kč na konečnou výši položky 129
500 Kč; důvodem pro krácení je nesoulad počtu jednotek v rozpočtu
s kalkulovaným počtem měsíců uvedeným v Přehledu KA1 - KA8 (19
měsíců), dále snížení o 0,5 měsíce navazuje na krácení v KA 5.

Výzva č. 03_16_061 stanoví, že doprovodná opatření (přímá podpora)
nesmí v žádosti činit více než 50 % přímých nákladů. V žádosti číslo
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003375 došlo k překročení tohoto limitu.
Výběrová komise tedy stanovuje následující úpravy rozpočtu:
1.1.6.3.1 Příspěvek na péči o dítě (KA2, KA3, KA4, KA5, KA6, KA7, KA8),
snižuje se počet jednotek o polovinu na 1 235 dnů, zároveň se snižuje
cena jednotky ze 400 Kč/hod. na 200 Kč/hod., položka se snižuje o
741 000 Kč, na konečnou výši 247 000 Kč; důvod krácení - je počítáno s
péčí po dobu 2.470 dnů, tj. s pokrytím všech dnů, po které budou
účastnice zapojeny do aktivit projektu bez zohlednění skutečné časové
dotace (např. do KA 4 mají být účastnice zapojeny 5 hodin, přímá
podpora je ale v dané oblasti koncipována na 5 dnů), především není
zohledněna skutečná potřeba účastnic projektu (výsledky průzkumu
sumarizované v příloze č. 4 mezi CS prokázaly, že o hlídání dětí má
zájem 67,33 % účastnic projektu, nikoliv tedy všechny účastnice), není
zohledněno případné umístění dětí v MŠ, krácení vychází z expertního
odhadu reálné potřeby služby.
1.1.6.1.1 Mzdové příspěvky - flexibilní formy práce: 10 osob na 9
měsíců, průměrný úvazek 0,7, počet jednotek se snižuje na 60, cena
jednotky je snížena na 10 400 Kč, celková výše položky se snižuje o
681 000 Kč na konečnou částku 624 000 Kč; krátí se pro
nezdůvodněnou potřebnost délky poskytování mzdových příspěvků.
Upravit v názvu 9 měsíců na 6 měsíců.
1.1.6.1.2 Mzdové příspěvky - flexibilní formy práce: 5 osob na 9
měsíců, stlačený pracovní týden, pružná pracovní doba aj., počet
jednotek se snižuje na 30, jednotková cena se snižuje na 15 000 Kč,
celková výše položky se snižuje o 450 000 Kč na konečnou částku 450
000 Kč; krátí se pro nezdůvodněnou potřebnost délky poskytování
mzdových příspěvků. Upravit v názvu 9 měsíců na 6 měsíců.
Mzdové příspěvky v položkách 1.1.6.1 budou poskytnuty v režimu
veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s právními
předpisy ČR.
Realizace projektu je schválena za podmínky, že jednotlivé osobě z CS
nebude poskytnuta stejná podpora v projektech 061/3249 a 061/3473,
061/3375 a 061/3217. Nesmí dojít k tomu, aby jedna osoba byla
vykazována se stejnou podporou v obou projektech. Bude prověřeno při
kontrole na místě.
Krácení rozpočtu činí celkem 1 984 464 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 2 480 580,00 Kč.

Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 502 432,50
Kč.
Informace o žádosti
Pořadové číslo

30

30

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003060

Žadatel

Šance na vzdělání, o.p.s.

Název projektu

Náhradní babička

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 863 400 Kč

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 842 400 Kč
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu „Rovné
příležitosti a nediskriminace“ na pozitivní/cílený vliv.
Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu „Rovné
příležitosti žen a mužů“ na cílený vliv.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.4.4 Pronájem místností pro zkoušky – krácena je celá položka tj. o
16 800 Kč na 0 Kč. Důvod krácení – zkoušku zajišťuje akreditovaná
organizace, která musí pro zkoušku mít vlastní prostory a pouze v nich je
oprávněna zkoušku provádět.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 16 800 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 21 000 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 842 400 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
30

31

31

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003310

Žadatel

Vzdělávací centrum Genesia, zapsaný spolek

Název projektu

OTA - Otec v akci

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 282 600 Kč

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 692 035 Kč
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující úpravy rozpočtu, za kterých bude
projekt podpořen:
1.1.1.3.1 KA 1 "Aktivní rodičovství" , Lektoři/ky- přednášky, 5h á 1
přednáška pro 1 lektora, 60 přednášek, snižuje se jednotková cena
položky na 206 Kč/hod., položka se snižuje o 43 200 Kč na konečnou
částku 61 800 Kč; důvodem krácení je skutečnost, že pracovní náplň
lektorů neodpovídá popisu pozice lektora specialisty, ale pozici lektor –
pro tuto pracovní pozici je stanovena maximální hodinová mzda 206
Kč/hod.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.3.2 KA 1 "Aktivní rodičovství" , Lektoři/ky - semináře, 8h á
seminář pro 1 lektora, 60 seminářů, snižuje se jednotková cena na 206
Kč/hod., počet jednotek zůstává nezměněn, položka se snižuje o 69 120
Kč na konečnou částku 98.880 Kč; důvodem krácení je skutečnost, že
pracovní náplň lektorů dle Tabulky obvyklých cen a mezd neodpovídá
popisu pozice lektora specialisty, ale pozici lektor – pro tuto pracovní
pozici je stanovena maximální hodinová mzda 206 Kč/hod.
1.1.1.3.3 KA 2 "Aktivní rodičovství" , Lektoři/ky - webináře - 6x, 3
lektoři á webinář á 2 hodiny, snižuje se jednotková cena na 206
Kč/hod., počet jednotek zůstává nezměněn, položka se snižuje o 5 184
Kč na konečnou částku 7 416 Kč; důvodem krácení je skutečnost, že
pracovní náplň lektorů v projektu dle Tabulky obvyklých cen a mezd
neodpovídá popisu pozice lektora specialisty, ale pozici lektor – pro tuto
pracovní pozici je stanovena maximální hodinová mzda 206 Kč/hod.
1.1.1.3.4 KA 3 "Sdílená péče" , Lektoři/rky pracovních workshopů, 8h á
workshop pro 1 lektora, 24 workhsopů, snižuje se jednotková cena na
206 Kč/hod., počet jednotek zůstává nezměněn, položka se snižuje o
27 648 Kč na konečnou částku 39 552 Kč; důvodem krácení je
skutečnost, že pracovní náplň lektorů v projektu dle Tabulky obvyklých
cen a mezd neodpovídá popisu pozice lektora specialisty, ale pozici
lektor – této pracovní pozici odpovídá hodinová mzda 206 Kč/hod.

31

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

1.1.1.3.5 KA 3 "Sdílená péče", Mentoring při praktické aplikaci, 5 akcí
á kraj tj. 20 akcí, akce á 6 hodin, snižuje se jednotková cena na 206
Kč/hod., počet jednotek zůstává nezměněn, položka se snižuje o 17 280
Kč na konečnou částku 24 720 Kč; důvodem krácení je skutečnost, že
pracovní náplň lektorů v projektu dle Tabulky obvyklých cen a mezd
neodpovídá popisu pozice lektora specialisty, ale pozici lektor – pro tuto
pracovní pozici je stanovena maximální hodinová mzda 206 Kč/hod.
1.1.1.3.6 KA 1-KA4 Specialisté pro přímou práci s CS při KA projektu v
6 krajích, cca 10 hodin měsíčně á kraj, 24 měsíců, 1 hlavní a 1
doplňková osoba, snižuje se jednotková cena na 206 Kč/hod., počet
jednotek zůstává nezměněn, položka se snižuje o 207 360 Kč na
konečnou částku 296 640 Kč; důvodem krácení je skutečnost, že
pracovní náplň lektorů v projektu dle Tabulky obvyklých cen a mezd
neodpovídá popisu pozice lektora specialisty, ale pozici lektor – pro tuto
pracovní pozici je stanovena maximální hodinová mzda 206 Kč/hod.
1.1.1.3.7 KA 4 "Taťkárium", Lektoři/ky, 2 lektoři/ky současně na akci,
4x 40 hodin á lektor á akce, 2x 50 hodin á akce – snižuje se jednotková
cena na 206 Kč/hod., počet jednotek zůstává nezměněn, položka se
snižuje o 74 880 Kč na konečnou částku 107 120Kč; důvodem krácení je
skutečnost, že pracovní náplň lektorů v projektu dle Tabulky obvyklých
cen a mezd neodpovídá popisu pozice lektora specialisty, ale pozici
lektor – pro tuto pracovní pozici je stanovena maximální hodinová mzda
206 Kč/hod.
1.1.1.3.8 KA 4 "Taťkárium", Odborný gestor/lektor -účast ve
vybraných dnech v rámci akce, 20hodin á akce, 6 akce, snižuje se
jednotková cena na 206 Kč/hod., počet jednotek zůstává nezměněn,
položka se snižuje o 17 280 Kč na konečnou částku 24 720 Kč; důvodem
krácení je skutečnost, že pracovní náplň lektorů v projektu dle Tabulky
obvyklých cen a mezd neodpovídá popisu pozice lektora specialisty, ale
pozici lektor – pro tuto pracovní pozici je stanovena maximální hodinová
mzda 206 Kč/hod.
1.1.6.2.2 KA 4 - cestovné cílové skupiny - 6 akcí, 15osob á akce, 3500
Kč á akce, počet jednotek je 6 (má jít o 6 akcí), cena jednotky je 3 500
Kč; výše položky se tedy snižuje o 10 500 Kč na 21 000 Kč; důvodem
krácení je početní chyba - 6 * 3.500,00 = 21 000 Kč
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 472 452 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 590 565 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 692 035 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

32

32

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003138

Žadatel

MESIT střední škola, o.p.s.

Název projektu

Podpora ohrožených osob na trhu práce ve Zlínském a Jihomoravském
kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 950 000 Kč

Body z věcného hodnocení

92,5

32
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 899 240 Kč
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
60000 Celkový počet účastníků Osoby – cílová hodnota se zvyšuje na 40.
Z počtu plánovaných absolventů vzdělávacích aktivit se dá
předpokládat, že tito absolventi překročí míru bagatelní podpory, a
spadají tedy i do indikátoru Celkový počet účastníků.
62600 účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti Osoby –
hodnota se upravuje na 40. Do indikátoru se započítávají účastníci, kteří
získali potvrzení o kvalifikaci, což je dle popisu KA 05 pouze 40 osob.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.3.1 LEKTOR PORADENSTVÍ (KA 02 + 05) – žadatel – jednotková
cena se snižuje na 206 Kč, položka se snižuje o 40 608 Kč na konečnou
částku 88 992 Kč; důvodem je skutečnost, že náplň práce uvedená
v projektové žádosti odpovídá dle Tabulky obvyklých cen a mezd oPZ
pozici lektora s max. výší mzdy 206 Kč/hod.
Položka 1.1.6.1 Mzdové příspěvky bude poskytnuta v režimu veřejné
podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s právními
předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 40 608 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 50 760 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 899 240 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

33

33

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003247

Žadatel

Mateřské centrum Sluníčka

Název projektu

Krok ke kariéře

33

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 573 383,25 Kč

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 573 383,25 Kč
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Položka rozpočtu 1.1.6.1 Mzdové příspěvky bude poskytnuta v režimu
veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s právními
předpisy ČR.
Celková výše rozpočtu zůstává nezměněna, činí 1 573 383,25 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

34

34

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003343

Žadatel

Farní charita Lovosice

Název projektu

Práce a rodina

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 797 087,50 Kč

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
34

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Zdrželo se

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
5 550 187,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výzva č. 03_16_061 stanoví, že doprovodná opatření (přímá podpora)
nesmí v žádosti činit více než 50 % přímých nákladů. V žádosti číslo
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003343 došlo k překročení tohoto limitu.
Výběrová komise tedy stanovuje následující úpravy rozpočtu:

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.6.1.1 Mzdové příspěvky pro cílovou skupinu – snižuje se jednotková
cena na 176 500 Kč, výše položky se snižuje o 197 520 Kč na konečnou
částku 2 118 000 Kč; důvod pro krácení je podmínka stanovená výzvou,
ta stanovuje maximální podíl přímé podpory v projektu na 50 %
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 197 500 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 246 900 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 5 550 187,50
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

35

35

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003330

Žadatel

ERUDICO s.r.o.

Název projektu

Moderní muž aneb zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 552 375 Kč

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 296 500 Kč
projektu v Kč
35
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Zdrželo se

Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
62600 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti –
hodnota tohoto MI se snižuje na 0 Kč, typ podpory CS popsaný
v projektové žádosti neodpovídá definici tohoto indikátoru
80500 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických
dokumentů (vč. evaluačních) – cílová hodnota se snižuje na 6, půjde o
jednu souhrnnou evaluační zprávu, zprávy z kulatých stolů a jedna
publikace
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.2.2 Metodik - Příklady dobré praxe, snižuje se výše úvazku z 0,25
na 0,15, jednotková cena se tedy snižuje na 10 200 Kč (snížení úvazku na
0,15), počet jednotek zůstává nezměněn, výše položky se snižuje o
54 400 Kč na konečnou částku 81 600 Kč; důvodem krácení je malý
rozsah vytvářeného materiálu (20 stran)
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.2.3 Metodik - Publikace Moderní muž, snižuje se výše úvazku
z 0,25 na 0,15, jednotková cena se tedy snižuje na 10 200 Kč (snížení
úvazku na 0,15), počet jednotek zůstává nezměněn, výše položky se
snižuje o 108 800 Kč na konečnou částku 163 200 Kč; důvodem krácení
je malý rozsah vytvářeného materiálu (40 stran)
1.1.1.3.5 Odborný poradce, snižuje se počet jednotek ze 400 hodin na
300 hodin, výše položky se snižuje o 33 000 Kč na konečnou částku 99
000 Kč; důvodem krácení je nadhodnocení položky, 20 hodin
poradenství na osobu je nepřiměřené
1.1.4.2 Nájem – poradenství, snižuje se počet jednotek ze 400 hodin na
300 hodin, výše položky se snižuje o 8 500 Kč na konečnou částku 25
500 Kč; důvod krácení se váže adekvátně ke snížení položky 1.1.1.3.5
1.1.4.3 Publikace Moderní muž - grafika, tisk, v této položky je potřeba
přehodit počet jednotek a cenu jednotky, jde jen o chybu v zápisu do
rozpočtu, výše položky se nemění (zůstává 75 000 Kč)
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 204 700 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 255 875 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 296 500 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo36

36

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003304

Žadatel

IMPULS TŘEBÍČ, spolek

36

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Název projektu

Komplexní program vedoucí ke zlepšení postavení žen ohrožených
na trhu práce v kontextu genderově sensitivní analýzy regionu
Třebíčska

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 998 112,50 Kč

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných
náhradníků členů

členů

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

Výsledek hlasování
5
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování
způsobilé

4 533 912,50
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:

Výběrová komise upravuje klíčové aktivity následovně:
Do CS je potřeba přidat zaměstnavatele. Pro oblast 2, na kterou se
projekt též zaměřuje, není popsána CS zaměstnavatelé. Dále není
uvedena velikost cílových skupin a jejich popis struktury. Z popisu
KA není zřejmé, jak byla stanovena cílová hodnota indikátorů. Je
uveden indikátor 50105, ale zaměstnavatelé jako CS v projektu
Podmínky poskytnutí podpory
chybí. V případě realizace projektu je nutné tuto CS do projektu
stanovené výběrovou komisí
doplnit.
Do KA přidat popis aktivity, která bude zaměřena na
zaměstnavatele a popis záměru, že budou podporovány flexibilní
formy práce.
Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu rovné
příležitosti žen a mužů na cílený vliv.

Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.3.1 Hlídání dětí, snížení položky na 0 Kč, krácení o 248 880

Kč, konečná cena je 0 Kč; náklady spadají do přímé podpory.
1.1.1.3.2 Hlídání dětí, snížení položky na 0 Kč, krácení o 248 880
Kč, konečná cena je 0 Kč; náklady spadají do přímé podpory.

Výzva č. 03_16_061 stanoví, že doprovodná opatření (přímá
podpora) nesmí v žádosti činit více než 50 % přímých nákladů.
V žádosti
číslo
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003304
došlo
k výraznému překročení tohoto limitu. Výběrová komise tedy
stanovuje následující úpravy rozpočtu:
1.1.6.1.1 Podpora pracovního uplatnění formou flexibilních
pracovních úvazků s ohledem na provedenou analýzu, snížení
jednotkové ceny na 82 000, krácení o 520 000 Kč, konečná cena je
1 640 000 Kč.
1.1.6.2.1 Ubytování účastníků při rezidentních aktivitách projektu
– snížení počtu jednotek na 0, krácení o 128 000 Kč, konečná cena
0 Kč; není hospodárné dělat akce mimo prostory žadatele.
1.1.6.2.2 Cestovné účastníků při rezidenčních aktivitách – snížení
počtu jednotek na 0, krácení o 25 600 Kč, konečná cena 0 Kč; není
hospodárné dělat akce mimo prostory žadatele.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v
souladu s právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 1 171 360 Kč přímých výdajů, po
přičtení nepřímých nákladů jde o 1 464 200,00 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 4 533
912,50 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo37

37

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003249

Žadatel

Agentura ATHENA s.r.o.

Název projektu

Sladění rodiny a práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 878 262,50 Kč

Body z věcného hodnocení

91,88

Shrnutí projednání žádosti

37
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Střet zájmů
Počet přítomných
náhradníků členů

členů

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

Výsledek hlasování
4

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování
způsobilé

3 329 557,50
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:

VK požaduje změnu realizace KA5:
Aktivita obsahuje rozvoj finančních kompetencí za účelem
snazšího uplatnění CS na trhu práce a zvýšení její zaměstnanosti.
Aktivita je vytvořena speciálně pro danou CS. Dle
předprojektového dotazníkového šetření předpokládáme vstup
40 osob z CS v cca 5 bězích ve skupinách po cca 8 osobách.

Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.2.1 Lektor obecných kompetencí – počet jednotek se snižuje o 40
hodin na 380 hodin, položka se snižuje o 11 040 Kč na konečnou výši
104 880 Kč; důvodem pro krácení je nadhodnocený počet hodin na
tvorbu prezentací
1.1.1.3.1 Lektor základných kompetencí (KA5) – počet jednotek se

Podmínky poskytnutí podpory
snižuje o 50 hodin na 50 hodin, zároveň se snižuje jednotková cena na
stanovené výběrovou komisí
206 Kč/hod. (dle Tabulky obvyklých cen a mezd pro OPZ), položka se
snižuje o 14 700 Kč na konečnou výši 10 300 Kč; Výběrová komise
považuje počet 4 osob proškolených v rámci jednoho kurzu v KA5 za
nízký s ohledem na náklady aktivity. Optimální je realizovat tuto KA v
počtu 8 osob/1 kurz. Adekvátně ke snížení počtu realizovaných kurzů se
snižuje úvazek lektora
1.1.1.3.2 Lektor – počet jednotek se snižuje o 40 hodin na 236 hodin,
zároveň se snižuje jednotková cena na 206 Kč/hod. (dle Tabulky
obvyklých cen a mezd pro OPZ), položka se snižuje o 45 224 Kč na
konečnou výši 48 616 Kč; důvodem krácení je nadhodnocený počet
hodin potřebných na tvorbu prezentací
1.1.3.2.2.5 Digitální fotoaparát, krácena je celá položka tj. 2 500Kč na 0
Kč, krátí se pro chybějící zdůvodnění potřebnosti nákupu tohoto
vybavení.
1.1.4.1 Nájem školící místnosti, počet jednotek v položce se snižuje o
5,5 měsíců, položka se snižuje o 38 500 Kč na konečnou výši položky 129
500 Kč; důvodem pro krácení je nesoulad počtu jednotek v rozpočtu
s kalkulovaným počtem měsíců uvedeným v Přehledu KA1 - KA8 (19

měsíců), dále snížení o 0,5 měsíce navazuje na změnu v KA 5.
Výzva č. 03_16_061 stanoví, že doprovodná opatření (přímá podpora)
nesmí v žádosti činit více než 50 % přímých nákladů. V žádosti číslo
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003249 došlo k překročení tohoto limitu.
Výběrová komise tedy stanovuje následující úpravy rozpočtu:
1.1.6.3.1 Příspěvek na péči o dítě (KA2, KA3, KA4, KA5, KA6, KA7, KA8),
snižuje se počet jednotek na 960 dnů, zároveň se snižuje cena jednotky
ze 400 Kč/hod. na 200 Kč/hod., položka se snižuje o 796 000 Kč, na
konečnou výši 192 000 Kč; důvod krácení - je počítáno s péčí po dobu
2.470 dnů, tj. s pokrytím všech dnů, po které budou účastnice zapojeny
do aktivit projektu bez zohlednění skutečné časové dotace (např. do KA
4 mají být účastnice zapojeny 5 hodin, přímá podpora je ale v dané
oblasti koncipována na 5 dnů), především není zohledněna skutečná
potřeba účastnic projektu (výsledky průzkumu sumarizované v příloze č.
4 mezi CS prokázaly, že o hlídání dětí má zájem 67,33 % účastnic
projektu, nikoliv tedy všechny účastnice), není zohledněno případné
umístění dětí v MŠ, krácení vychází z expertního odhadu reálné potřeby
služby.
1.1.6.1.1 Mzdové příspěvky - flexibilní formy práce: 10 osob na 9
měsíců, průměrný úvazek 0,7, počet jednotek se snižuje na 60, cena
jednotky je snížena na 10 400 Kč, celková výše položky se snižuje o
681 000 Kč na konečnou částku 624 000 Kč; krátí se pro nezdůvodněnou
potřebnost délky poskytování mzdových příspěvků. Upravit v názvu 9
měsíců na 6 měsíců.
1.1.6.1.2 Mzdové příspěvky - flexibilní formy práce: 5 osob na 9
měsíců, stlačený pracovní týden, pružná pracovní doba aj., počet
jednotek se snižuje na 30, jednotková cena se snižuje na 15 000 Kč,
celková výše položky se snižuje o 450 000 Kč na konečnou částku 450
000 Kč; krátí se pro nezdůvodněnou potřebnost délky poskytování
mzdových příspěvků. Upravit v názvu 9 měsíců na 6 měsíců.
Mzdové příspěvky v položkách 1.1.6.1 budou poskytnuty v režimu
veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s právními
předpisy ČR.
Realizace projektu je schválena za podmínky, že jednotlivé osobě z CS
nebude poskytnuta stejná podpora v projektech 061/3249 a 061/3473,
061/3375, 061/3217. Nesmí dojít k tomu, aby jedna osoba byla
vykazována se stejnou podporou v obou projektech. Bude prověřeno při
kontrole na místě.
Krácení rozpočtu činí celkem 2 038 964 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 2 548 705,00 Kč.

Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 329
557,50 Kč.

Informace o žádosti

Pořadové číslo38

38

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003473

Žadatel

Jazyková škola ATHENA s.r.o.

Název projektu

Maminky chtějí pracovat

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 703 700 Kč

Body z věcného hodnocení

91,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných
náhradníků členů

členů

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

Výsledek hlasování
4

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování
způsobilé

3 493 145,00
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých
bude projekt podpořen:
Aktivita obsahuje rozvoj finančních kompetencí za účelem
snazšího uplatnění CS na trhu práce a zvýšení její zaměstnanosti.
Aktivita je vytvořena speciálně pro danou CS. Dle
předprojektového dotazníkového šetření předpokládáme vstup
30 osob z CS v cca 4 bězích ve skupinách po cca 8 osobách.

Podmínky poskytnutí podpory Realizace projektu je schválena za podmínky, že jednotlivé
stanovené výběrovou komisí
osobě z CS nebude poskytnuta stejná podpora v projektech
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/16_061/0003249,
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/16_061/0003375, CZ.03.1.51/0.0/0.0 /16_061/0003217
a
CZ.03.1.51/0.0/0.0 /16_061/0003473. Nesmí dojít k tomu, aby
jedna osoba byla vykazována se stejnou podporou v obou
projektech. Bude prověřeno při kontrole na místě.

Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
38

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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1.1.6.3.1 Příspěvek na péči o dítě (KA2, KA3, KA4, KA5, KA6,
KA7, KA8), snížení počtu jednotek na 1.200 dnů, snížení ceny
jednotky ze 400 na 200, krácení o 518 400 Kč, konečná cena je
240 000 Kč; je počítáno s péčí po dobu 2.470 dnů, tj. s pokrytím
všech dnů, po které budou účastnice zapojeny do aktivit
projektu bez zohlednění skutečné časové dotace (např. do KA 4
mají být účastnice zapojeny 5 hodin, přímá podpora je ale v dané
oblasti koncipována na 5 dnů) a především skutečné potřeby
účastnic projektu (výsledky průzkumu sumarizované v příloze č.
4 mezi CS prokázaly, že o hlídání dětí má zájem 67,33 % účastnic
projektu, nikoliv tedy všechny účastnice Úprava položky je
expertním odhadem, kdy službu péče o děti a další závislé osoby
nebudou vyžadovat všechny účastnice projektu a zdaleka ne v
daných časových dotacích.
1.1.1.2.1 Lektor obecných kompetencí, snížení počtu jednotek o
40 hodin na 380 hodin, krácení o 11 040 Kč, konečná cena je
104 880 Kč; důvodem krácení je nadhodnocený počet hodin za
tvorbu prezentací /276 Kč * 380 hod. = 104.880 Kč/.
1.1.1.3.1 Lektor základných kompetencí, snížení počtu jednotek
na 40 a zároveň snížení jednotkové ceny na 206 Kč/hod., krácení
o 1760 Kč, konečná cena je 8240 Kč sníženo adekvátně k
navrhované úpravě realizace aktivity a v souladu s tabulkou
obvyklých mezd /206 Kč * 40 = 8 240 Kč/.
1.1.1.3.2 Lektor, snížení počtu jednotek o 40 hodin na 236 hodin
a zároveň snížení jednotkové ceny na 206 Kč, krácení o 45 224
Kč, konečná cena je 48 616 Kč; důvodem krácení je
nadhodnocený počet hodin za tvorbu prezentací. Zároveň VK
požaduje přizpůsobení jednotkové ceny tabulce obvyklých mezd
na pozici lektor /206Kč * 236 = 48 616 Kč/.
1.1.1.3.3 Lektor odborných seminářů (KA6), snížení počtu
jednotek o 40 hodin na 380, snížení jednotkové ceny na 206
Kč/hod., krácení o 64 520 Kč, konečná cena 78 280 Kč; důvodem
krácení je nadhodnocený počet hodin za tvorbu prezentací.
1.1.3.2.2.5 Digitální fotoaparát - krácena celá položka tj. 3 000
Kč; není zdůvodněna potřebnost nákupu tohoto vybavení.
1.1.4.1 Nájem školící místnosti, počet jednotek v položce se
snižuje o 5,5 měsíců, položka se snižuje o 38 500 Kč na konečnou
výši položky 129 500 Kč; důvodem pro krácení je nesoulad počtu
jednotek v rozpočtu s kalkulovaným počtem měsíců uvedeným v
Přehledu KA1 - KA8 (19 měsíců), dále snížení o 0,5 měsíce
navazuje na změnu v KA 5.
Výzva č. 03_16_061 stanoví, že doprovodná opatření (přímá
podpora) nesmí v žádosti činit více než 50 % přímých nákladů.
V žádosti číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003473 došlo
k překročení tohoto limitu. Výběrová komise tedy stanovuje
následující úpravy rozpočtu:
1.1.6.1.1 Mzdové příspěvky - flexibilní formy práce: 10 osob na 9

měsíců, průměrný úvazek 0,7, snížení počtu jednotek na 60, snížení
ceny jednotky na 10 400 Kč, krácení o 636 000 Kč, konečná částka je 624
000 Kč. Upravit v názvu 9 měsíců na 6 měsíců.
1.1.6.1.2 Mzdové příspěvky - flexibilní formy práce: 5 osob na 9
měsíců, stlačený pracovní týden, pružná pracovní doba aj., snížení
počtu jednotek na 30, snížení ceny jednotky na 15 000 Kč, krácení o
450 000 Kč, konečná částka je 450 000 Kč. Upravit v názvu 9 měsíců na 6
měsíců.

Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty
v režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v
souladu s právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 1 768 444 Kč přímých výdajů, po
přičtení nepřímých nákladů jde o 2 210 555,00 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 493
145,00 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo39

39

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003164

Žadatel

MAVO s.r.o.

Název projektu

Práce i rodina, nový život začíná

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 962 500 Kč

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných
náhradníků členů

členů

/

5
Pro

Proti

Výsledek hlasování
5
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

39

Projekt doporučený k financování

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Zdrželo se

Maximální celkové
výdaje projektu v Kč

způsobilé

4 043 750,00
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých
bude projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje zaškrtnutí check boxu „projekt
zaměřen na udržitelnou zaměstnanost a udržitelný postup žen v
zaměstnání“.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.1.1 Individuální poradce, snížení jednotkové ceny na ½, tj.
10 000 Kč, krácení o 240 000, konečná cena 240 000 Kč; aktivitu
KA 6 (individuální poradenství) výběrová komise nepovažuje za
dostatečně obhájenou a pro projekt nezbytnou. Popis práce
individuálního poradce se překrývá s KA 2 a KA 4. Je to ovšem
jediná pozice, která pracuje s cílovou skupinou. Výběrová komise
tedy požaduje krácení jen na polovinu.

Výzva č. 03_16_061 stanoví, že doprovodná opatření (přímá
podpora) nesmí v žádosti činit více než 50 % přímých nákladů.
V žádosti číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003164 došlo
k překročení tohoto limitu. Výběrová komise tedy stanovuje
následující úpravy rozpočtu:
Podmínky poskytnutí podpory
1.1.6.2.1 Cestovné pro CS, krácení počtu jednotek na 30, krácení
stanovené výběrovou komisí
o 105 000, konečná cena 105 000 Kč; zcela chybí metodika
výpočtu, odkud kam bude CS cestovat, jak často atd.
1.1.6.3.1 "Příspěvek na hlídání dítěte/rozpočet na celý projekt,
krácení jednotkové ceny na 150 000 Kč, krácení o 150 000 Kč,
konečná cena 150 000 Kč; zcela chybí metodika výpočtu a popis
realizace, tedy kde bude hlídání probíhat, kdo ho zajistí, jak
často apod.
1.1.6.1.1 Mzdový příspěvek pro CS/osoba/6 měsíců, snížení
jednotkové ceny na 80 000 Kč a počtu jednotek na 17, krácení o
1 040 000 Kč, konečná cena je 1 360 000 Kč.

Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty
v režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v
souladu s právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 1 535 000 Kč přímých výdajů, po
přičtení nepřímých nákladů jde o 1 918 750 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je
4043750,00Kč.

Informace o žádosti

Pořadové číslo

40

40

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003190

Žadatel

bfz o.p.s.

Název projektu

Nejsme na odpis

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 995 175

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
5 770 175
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
MI 6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci, se navyšuje na hodnotu 61
účastníků z důvodu, že žadatel má k dispozici dostatek nástrojů
popsaných v žádosti, aby tuto úspěšnost zvýšil, popřípadě aby navýšil
počet účastnic v odborných kurzech, které sám realizuje.
Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu „Rovné
příležitosti žen a mužů" na cílený vliv.
Podmínky poskytnutí podpory Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
stanovené výběrovou komisí
1.1.6.2.1 Cestovné účastníků – soubor, snižuje se jednotková cena na
360 000 Kč, kráceno o 180 000,00 Kč na 360 000,00 Kč; z důvodu
nadhodnocení položky, je nepravděpodobná potřeba využívání
cestovného po všechny dny všemi osobami.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v režimu
veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s právními
předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 180 000 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 225 000 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 5 770 175 Kč.
40
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

41

41

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003206

Žadatel

LUNDONIA s.r.o.

Název projektu

Ženy - s námi se počítá

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 438 997,50

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

Výsledek hlasování

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 438 997,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v režimu
Podmínky poskytnutí podpory veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s právními
stanovené výběrovou komisí
předpisy ČR.
Celková výše rozpočtu zůstává nezměněna, činí 2 438 997,50 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

42

42

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003153

Žadatel

HERTIN s.r.o.

Název projektu

Staň se projektovou manažerkou!

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 990 700

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti

41
42

.

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

Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 735 541
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.1.1 Věcný manažer, snížení jednotkové ceny o 9 004,80 Kč na
15 115,2 Kč. Celá položka se krátí o 126 067,20 Kč na konečnou výši
211 612, 80 Kč; důvodem pro krácení je skutečnost, že pracovní náplň
odpovídá pozici odborého pracovníka (dle Tabulky obvyklých cen a
mezd OPZ).
1.1.1.1.2 Mentor, snížení jednotkové ceny na 52 120 Kč, celá položka je
krácena o 40 900,00 Kč na konečnou výši 260 600 Kč; z důvodu, že
pracovní náplň dané pozice odpovídá pozici projektového manažera (dle
Tabulky obvyklých cen a mezd OPZ).
1.1.1.3.6 Interní lektor - IT dovednosti, snížení počtu jednotek o
polovinu na 64 hodin, položka se snižuje o 13 184 Kč na konečnou
částku 13 184 Kč; z důvodu, že u ostatních pozic přednášejících žadatel
kalkuluje maximálně se 100 % časové dotace na přípravu výuky, avšak u
této pozice si žadatel nárokuje 300 % časové dotace výuky, což není
Podmínky poskytnutí podpory v projektové žádosti zdůvodněno.
stanovené výběrovou komisí
1.1.1.3.7 Interní lektor - Soft skills, snížení počtu jednotek o polovinu na
96 hodin, položka krácena o 19 776 Kč na konečnou částku 19 776 Kč;
z důvodu, že u ostatních pozic přednášejících žadatel kalkuluje
maximálně se 100 % časové dotace na přípravu výuky, avšak u této
pozice si žadatel nárokuje 300 % časové dotace výuky, což není
zdůvodněno.
1.1.1.3.8 Interní lektor - Projektová angličtina, snížení jednotkové ceny
na 350 Kč, položka krácena o 4 200 Kč na konečnou částku 29 400 Kč;
důvodem krácení je skutečnost, že dle průzkumu trhu je tržní cena ve
výši 350 Kč/hod. výuky.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v režimu
veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s právními
předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 204 127,20 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 255 159 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 2 735 541 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

43

43

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003144

Žadatel

AMYGDALA, z.s.

Název projektu

Dokonalá i v technickém světě

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 998 850

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

Výsledek hlasování

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 998 850
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
MI 6 00 02 bude mít sníženou hodnotu o 6 účastníků na 74 účastníků
v souladu s MI 6 00 00 Nejedná se však o závazkový indikátor, příjemce
Podmínky poskytnutí podpory jej pouze sleduje.
stanovené výběrovou komisí
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Celková výše rozpočtu zůstává nezměněna, činí 1 998 850 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

44

44

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003255

Žadatel

Michaela Nováková, DiS.

Název projektu

Práce pro rodiče v Ústí nad Labem

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 972 896,50

43
44
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Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 858 722,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje doplnění další cílové skupiny
„Zaměstnavatelé“,
aby
výčet
cílových
skupin
odpovídal
obsahu projektové žádosti.
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
MI 5 01 30 Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce
bude zařazen do projektu s hodnotou 10. Požadovaným zařazením
tohoto MI bude zajištěno, že bude mít projekt dostatečný dopad a
přínos pro cílovou skupinu a společnost.
MI 5 01 05 Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy
práce, snížení hodnoty na 5 v souladu s projektovou žádostí.
MI 8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických strategických
dokumentů (vč. evaluačních), snížení hodnoty z počtu 8 dokumentů na
0 z důvodu, že ve výčtu dokumentů uvedeném v žádosti se jedná o
Podmínky poskytnutí podpory studijní materiály pro CS, které nenaplňují obsah tohoto indikátoru.
stanovené výběrovou komisí
Výběrová komise upravuje klíčové aktivity následovně:
KA5 bude přejmenována na „Vzdělávání zaměstnavatelů v oblasti
flexibilních forem práce“ namísto původního „Osvěta“. Aktivita dle
popisu osvětou není, týká se konkrétní práce se zaměstnavateli.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.2.2 Lektor SK (sociální kompetence), kráceno o 60 hodin, tzn.
kráceno o 16 080 Kč na 80 400 Kč; z důvodu nadhodnocené časové
dotace na přípravu.
1.1.1.2.3 Lektor SP (specialista právník), krácen počet jednotek ze 144
hodin na 120 hodin, položka krácena tedy o 13 185,60 Kč na konečnou
částku 65 928 Kč, z důvodu nadhodnocené časové dotace na přípravu.
1.1.1.2.4 Lektor IT, kráceno o 36 hodin na 180, položka tedy krácena o
9 648 Kč na konečnou částku 48 240 Kč, z důvodu nadhodnocené časové
dotace na přípravu.
1.1.1.2.5 Lektor ZS (zákaznický servis), kráceno o 24 hodin, na 120

hodin, tedy kráceno o 6 432 Kč na konečnou výši 32 160,00 Kč z důvodu
nadhodnocené časové dotace na přípravu.
1.1.1.2.6 Lektor FG (specialista finanční gramotnost), cena jednotky se
snižuje na 276 Kč a počet jednotek o 24 hodin na 120, kráceno o
45 993,60 Kč na 33 120 Kč; důvodem je úprava výše odměny pro tuto
pozici dle Tabulky obvyklých cen a mezd OPZ a snížení počtu hodin
pro nadhodnocenou časovou dotaci na přípravu.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 91 339,20 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 114 174 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 858 722,50 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

45

45

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003140

Žadatel

Centrum Kašpar, z. s.

Název projektu

Liberecko spravedlivější k zaměstnávání žen

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 101 845

Body z věcného hodnocení

90,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučen k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 101 845
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
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Celková výše rozpočtu zůstává nezměněna, činí 4 101 845 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

46

46

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003056

Žadatel

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Název projektu

EURO MANAŽERKY

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 227 262,50

Body z věcného hodnocení

90,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 180 070
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
MI 80500 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických
dokumentů (vč. evaluačních), snížení na počet 1. Zůstane zde jen
evaluační zpráva zaměřená na dopady projektu na postavení CS na trh
práce, druhá publikace neodpovídá obsahem charakteru tohoto
indikátoru.
Podmínky poskytnutí podpory Výběrová komise požaduje následující krácení a úpravy rozpočtu:
stanovené výběrovou komisí
1.1.1.1.1 Creator, snížení jednotkové ceny 18 894 Kč (pro 0,5 úvazku),
počet jednotek zůstává 24, položka je krácena o 482 544 Kč na
konečnou částku 453 456 Kč; důvodem je úprava odměny pro tuto
pozici dle Tabulky obvyklých cen a mezd OPZ (pracovní náplni odpovídá
pozice odborný pracovník/asistent).
1.1.1.1.2 Kouč specialista, snížení úvazku na 0,75, tedy snížení
jednotkové ceny na 30 750 Kč, položka krácena o 246 000 Kč na
konečnou částku 738 000 Kč; kráceno z důvodu nadhodnocení úvazku
vzhledem k popisu činností a velikosti CS.
1.1.1.3.1 Právník, snížení jednotkové ceny o 2 Kč na 378 Kč, položka se
snižuje o 150 Kč na konečnou částku 28 350 Kč; pro pozici je stanovena
46
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obvyklá max. hrubá hodinová mzda ve výši 378 Kč (viz Tabulka obvyklých
cen a mezd OPZ).
1.1.1.3.2 Experti 7 osob na mentoring x24 hodin + 2 příprava a 2 hod.
konzultace k KA 09, položka krácena o 80 360 Kč na 0 Kč; důvodem je
nezdůvodnění potřebnosti výdaje a neuvedení v záložce určené pro
popis realizačního týmu.
1.1.1.3.3 Experti na KA Case management 7 osob x 6 hod. + 4 hod.
příprava pozice je uvedena v popisu KA 06 a KA 09, kráceno o 28 700 Kč
na 0 Kč; důvodem je nezdůvodnění potřebnosti výdaje a neuvedení v
záložce určené pro popis realizačního týmu.
1.1.3.2.4.1 Pronájem reprezentativního konferenčního sálu KA 05, 06,
08, přesun položky do kapitoly Nákup služeb a vytvoření nové položky s
1.1.4.4 s názvem „Pronájem reprezentativního konferenčního sálu KA
05, 06, 08“. Hodnota položky zůstává nezměněna.
1.1.3.2.4.2 Nájemné prostor pro KA 01,02,03,04, přesun položky do
kapitoly Nákup služeb a vytvoření nové položky 1.1.4.5 s názvem
“Nájemné prostor pro KA 01,02,03,04“. Hodnota položky zůstává
nezměněna.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 837 754 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 1 047 192,50 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 180 070 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

47

47

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003427

Žadatel

Okresní hospodářská komora Přerov

Název projektu

Dítě a práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 452 300

Body z věcného hodnocení

90,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

5
Pro

Proti

5

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

47

Projekt doporučený k financování

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Zdrželo se

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 199 175
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výzva č. 03_16_061 stanoví, že doprovodná opatření (přímá podpora)
nesmí v žádosti činit více než 50 % přímých nákladů. V žádosti číslo
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003427 došlo k překročení tohoto limitu.
Výběrová komise tedy stanovuje následující úpravy rozpočtu:
1.1.6.1. Mzdové příspěvky, jednotková cena je snížena o 3 375 Kč na
Podmínky poskytnutí podpory
15 000 Kč, položka se krátí o 202 500 Kč na 900 000 Kč.
stanovené výběrovou komisí
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 202 500 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 253 125 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 199 175 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

48

48

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003270

Žadatel

SocioFactor s.r.o.

Název projektu

Pečovatelky - šance na uplatnění žen
charakteristickém tradičním rozdělením rolí

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 185 512,5

Body z věcného hodnocení

90,63

žijících

v

prostředí

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 685 772,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
Podmínky poskytnutí podpory projekt podpořen:
stanovené výběrovou komisí
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Výběrová komise požaduje zaškrtnutí check-boxu pro charakteristiku
„Projekt zaměřen na udržitelnou zaměstnanost a udržitelný postup žen
v zaměstnání“.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.1.1 Poradce individuálního rozvoje, snižuje se cena jednotky na
19 564 Kč, počet jednotek zůstává nezměněn, celá položka je krácena o
94 464 Kč na 469 536 Kč; důvodem je, že pozice poradce individuálního
rozvoje má povahou své práce blíže spíše k sociálním pracovníkům než
expertům/konzultantům. Cena za jednotku vychází z Tabulky obvyklých
cen a mezd OPZ.
1.1.1.1.3 Odborný poradce – zprostředkování, snižuje se cena jednotky
na 19 564 Kč, počet jednotek zůstává nezměněn, celá položka krácena o
90 528 Kč na 449 972 Kč; důvodem je, že pozice odborného poradce zprostředkování má povahou své práce blíže spíše k sociálním
pracovníkům než expertům/konzultantům. Cena za jednotku odpovídá
obvyklým cenám a mzdám.
1.1.6.1. Mzdové příspěvky, počet jednotek snížen o 20 na 100 (10
pracovních míst x 10 měsíců), položka se krátí o 321 600 Kč na 1 608 000
Kč; důvodem je, že výzva č. 03_16_061 stanoví, že doprovodná opatření
(přímá podpora) nesmí v žádosti činit více než 50 % přímých nákladů.
V žádosti číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003270 došlo k překročení
tohoto limitu.
Upozornění:
Mzdové příspěvky nesmí být poskytovány na pracovní místa, která
budou součástí služeb financovaných vyrovnávací platbou v režimu
podpory de minimis pro služby obecného hospodářského zájmu.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 506 592,00 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 633 240,00 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 4 552 272,50 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

49

49

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003342

Žadatel

Standard island, z.s.

Název projektu

Brána

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 368 850

Body z věcného hodnocení

90,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
49

členů

/

5

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Pro

Výsledek hlasování

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 368 850
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Realizační tým bude rozšířen o pozici chůvy, která bude svou činnost
vykonávat na DPP.
Výběrová komise stanovila následující úpravy rozpočtu, za kterých bude
projekt podpořen:
1.1.6.3.2 Pronájem prostor pro hlídání dětí (KA 2,3,4,5,6), položka
Podmínky poskytnutí podpory
zrušena a přesunuta do rozpočtové položky 1.1.4 jako nová položka č.
stanovené výběrovou komisí
1.1.4.6.
1.1.6.3.3 Chůva (DPP, více osob, KA 2,3,4,5,6), položka zrušena a
přesunuta do rozpočtové skupiny 1.1.1.3 jako nová položka č. 1.1.1.3.9.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Výše rozpočtu zůstává nezměněna, činí 4 368 850,00 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

50

50

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003036

Žadatel

OREK z.s.

Název projektu

Kvalifikací a motivací k rovným příležitostem

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 941 400

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

5
Pro

Proti

5

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

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
5 457 325
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující krácení rozpočtu, za kterých bude
projekt podpořen:
1.1.1.1.1 Vedoucí vzdělávání, snížení úvazku na 0,4, jednotková cena
(hrubá mzda) je krácena o 7000 Kč na 28 000 Kč. Položka se sníží o
119 000 na částku 476 000 Kč; kráceno z důvodu překrývaní aktivit a
činností s ostatními členy RT v položce osobní náklady, jednotková cena
snížena dle ceny obvyklé v místě a čase.
1.1.1.1.2 Odborný poradce pro rovné příležitosti, snížení úvazku na
0,2, jednotková cena se mění na 8 040 Kč, položka krácena o 118 320 Kč
na 136 680 Kč; kráceno z důvodu překrývaní aktivit a činností
s ostatními členy RT v položce osobní náklady, kráceno dle ceny obvyklé
v místě a čase.
1.1.1.1.3 Expert na pracovní uplatnění, krácení úvazku z 0,5 na 0,4,
jednotková cena se mění na 17 600 Kč, celkem se položka snižuje o
44 000 Kč na 176 000 Kč; vzhledem k počtu osob z cílové skupiny byl
úvazek v projektové žádosti nadhodnocený, úvazek 0,4 bude dostačující.
1.1.1.3.1 Lektor FG, jednotková cena (hodinová mzda) se snižuje z 340
Kč/hod. na 206 Kč/hod., celkem v položce kráceno o 2 680 Kč na 4 120
Kč; snižuje se hodinová sazba dle Tabulky obvyklých mezd a cen OPZ,
nejedná se o specializovanou oblast (lektor specialista), nýbrž o pozici
Podmínky poskytnutí podpory lektor.
stanovené výběrovou komisí
1.1.3.2.2.2 Tablet, krácena celá položka o 12 000 Kč na 0 Kč; není
odůvodněna vazba na CS.
1.1.3.2.2.3 Notebook CS, krácena celá položka o 65 000 Kč na 0 Kč; není
odůvodněna vazba na CS.
1.1.3.2.2.4 Kancelářský balík Notebook CS, krácena celá položka o 14
520 Kč na 0 Kč; není odůvodněna vazba na CS.
1.1.3.2.2.5 Multifunkční zařízení pro intenzivní využití
Jednotková cena snížena na 7 260 Kč, kráceno o 11 740 Kč na konečnou
částku 7 260 Kč; kráceno z důvodu hospodárnosti a efektivity, vzhledem
k rozsahu CS a počtu připravovaných materiálů bude postačující
multifunkční zařízení pro standardní využití.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 387 260 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 484 075 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 5 457 325 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

51

51
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003436
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Žadatel

HUYS LAVJAN s.r.o.

Název projektu

Rozvojem osobnosti k odstranění nerovností

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 998 220

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů

členů

/

6
Pro

Výsledek hlasování

Proti

Zdrželo se

6

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 998 220
projektu v Kč
Výběrová komise nestanovila žádné doplňující podmínky, za kterých
Podmínky poskytnutí podpory bude projekt podpořen
stanovené výběrovou komisí
Celková výše rozpočtu zůstává nezměněna, činí 1 998 220 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

52

52

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003372

Žadatel

Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola, o.p.s.

Název projektu

Ruku v ruce - zpět do práce!

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 893 668,75

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

6
Pro

Proti

6

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

52

Projekt doporučený k financování

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Zdrželo se

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 882 668,75
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.4.2 Pronájem prostor, snížení jednotkové ceny o 8 800,00 Kč na 163
200,00 Kč; kalkulovaná cena neodpovídá údajům uvedených v přehledu
Podmínky poskytnutí podpory nákladů klíčových aktivit.
stanovené výběrovou komisí
Upozornění k pozici 1.1.1.2.5 Koordinátor – dle zákona smí být roční
výše úvazku pro 1 osobu na DPČ maximálně 0,5.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 8 800 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 11 000 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 882 668,75 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

53

53

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003055

Žadatel

MARKETA - REMONE s.r.o.

Název projektu

S prací jde život lépe

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 551 850

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 551 850
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Podmínky poskytnutí podpory
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
stanovené výběrovou komisí
MI 5 01 05 Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy
práce se snižuje na hodnotu 0; není jisté, že zaměstnavatelé, kteří
budou zapojeni do projektu, už flexibilní úvazky nenabízejí.
53
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Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu „Rovné
příležitosti žen a mužů“ na cílený vliv.
Musí být upravena záložky Přehled financování, 15% rozpočtu projektu
bude financováno z národních soukromých zdrojů.
Na projekt se vztahuje veřejná podpora, jedná se o položky:
1.1.3.2.2.3

KA8, nářadí pro vybavení pracovního místa pro OZP

1.1.3.2.2.4

KA8, dílenské pracovní stoly pro OZP

1.1.3.2.2.5

KA8, dílenské pracovní židle pro OZP

Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s právními předpisy ČR.
Celková výše rozpočtu zůstává nezměněna, činí 1 551 850Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

54

54

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003355

Žadatel

Sdružení CEPAC - Morava

Název projektu

Dítě rozhodně není překážkou II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 004 432,50

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
5 004 432,50
projektu v Kč
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
Podmínky poskytnutí podpory právními předpisy ČR.
stanovené výběrovou komisí
Celková výše rozpočtu zůstává nezměněna, činí 5 004 432,50 Kč.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

55

55

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003513

Žadatel

Komunikujeme o.p.s.

Název projektu

Moderní matka a žena

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 200 692,50

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 057 567,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu rovné
příležitosti žen a mužů na cílený vliv.
Výběrová komise požaduje zaškrtnutí check boxu u charakteristiky
„Projekt zaměřen na udržitelnou zaměstnanost a udržitelný postup žen
v zaměstnání“.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
Podmínky poskytnutí podpory 1.1.4.2 Zprostředkování zaměstnání, krácení položky o 100 000 Kč na
stanovené výběrovou komisí
100 000 Kč, bude upravena cena jednotky na 5000 Kč a počet jednotek
20 z důvodu, že cena obvyklá za zprostředkování zaměstnání agenturou
činí 5 000 Kč/osobu.
1.1.4.3 Rekvalifikace KA5, položku je třeba rozepsat na počet jednotek
20 a cenu jednotky 15 000 Kč, celková výše položky zůstává nezměněna.
1.1.6.5.1 Úhrada výpisu z rejstříku trestů, snížení počtu jednotek na 20,
jednotková cena se snižuje na 100 Kč, položka se snižuje o 7 000 Kč na
2 000 Kč; důvodem je nadhodnocení počtu jednotek vzhledem
k plánovanému počtu zaměstnaných osob a nadhodnocená cena
vzhledem k cenám obvyklým.
1.1.6.5.2 Úhrada zdravotní prohlídky, snížení počtu jednotek na 20,
položka se snižuje o 7 500 Kč na 6 000 Kč; důvodem je nadhodnocení
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počtu jednotek vzhledem k plánovanému počtu zaměstnaných osob.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 114 500 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 143 125 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 4 057 567,50 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

56

56

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003148

Žadatel

RCI, z. s.

Název projektu

Trh práce pro všechny

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 350 625

Body z věcného hodnocení

89,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 579 350
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující krácení a úpravy rozpočtu, za
kterých bude projekt podpořen:
1.1.1.1.1 Odborný poradce, snížení úvazku na 0,5 HPP, jednotková cena
16 750 Kč, celkem kráceno o 301 500 Kč na konečných 301 500 Kč;
úvazek se snižuje vzhledem k popsané náplni práce.
Podmínky poskytnutí podpory 1.1.1.3.2 Lektor por. programů a kurzu klíčových kompetencí, snížení
celkového počtu jednotek o 10 hod. na 760 hod., kráceno o 2 000 Kč na
stanovené výběrovou komisí
152 000 Kč; důvodem je nesoulad v počtu kalkulovaných hodin v
rozpočtu s počtem hodin v přehledu nákladů klíčových aktivit.
1.1.3.2.1.1 Kancelářský balík, snížení ceny jednotky na 2 420 Kč,
položka krácena o 13 520 Kč na 9 680 Kč; jednotková cena neodpovídá
cenám doporučeným.
1.1.4.1 Nájem učebních prostor, snížena jednotková cena na 2 000 Kč,
kráceno celkem o 225 000,00 na 300 000 Kč z důvodu nehospodárnosti.
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1.1.4.7 Nákup rekvalifikačních kurzů, , položku je třeba rozepsat na 10
jednotek s cenou jednotky 14 000 Kč, celková výše položky zůstává
nezměněna.
1.1.4.8 Zprostředkování zaměstnání, snižuje se jednotková cena na
5 000 Kč, položka se krátí o 75 000 Kč na 25 000 Kč. Položka bude
rozdělena na 5 jednotek s jednotkovou cenou 5 000 Kč. Důvodem
krácení je snížení částky na zprostředkování zaměstnání pro 1 osobu na
cenu obvyklou.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 617 020 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 771 275 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 2 579 350 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

57

57

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003470

Žadatel

Park dětem spolek

Název projektu

Můj táta je hrdina

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 924 510

Body z věcného hodnocení

89,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

5
Pro

Proti

4

Zdrželo se
1

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 169 930
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Podmínky poskytnutí podpory Výběrová komise požaduje zaškrtnutí check-boxu pro charakteristiku
stanovené výběrovou komisí
„Projekt zaměřen na udržitelnou zaměstnanost a udržitelný postup žen
v zaměstnání“.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
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1.1.1.2.1 Specialista na WLB (KA2), snížení počtu jednotek o 120 na
600 jednotek, krácení položky o 55 440 Kč na konečnou částku 277 200
Kč; počet plánovaných jednotek na zajištění seminářů (který je navíc
zajišťován ve spolupráci s lektorem) je nadhodnocen, celkový počet 5
hodin na realizaci jednoho čtyřhodinového semináře včetně přípravy a
spolupráce na vyhodnocování projektových aktivit je postačující.
1.1.1.2.2 Lektor rovných příležitostí (KA2), snížení počtu jednotek o
120 na 600 jednotek a snížení jednotkové ceny o 280 Kč na 276 Kč,
krácení položky o 234 720,00 Kč na konečnou částku 165 600,00 Kč;
počet plánovaných jednotek na zajištění seminářů (který je navíc
zajišťován ve spolupráci se specialistou) je nadhodnocen, celkový počet
5 hodin na realizaci jednoho čtyřhodinového semináře včetně přípravy a
spolupráce na vyhodnocování projektových aktivit je postačujících,
pracovní náplň odpovídá pozici lektor, nikoliv lektor specialista (dle
Tabulky obvyklých cen a mezd).
1.1.1.2.3 Garant programu (KA3), snížení počtu jednotek na 720
jednotek, položka krácena o 66 528 Kč na částku 332 640 Kč; počet
plánovaných jednotek na zajištění vzdělávacího programu (který je
zajišťován ve spolupráci s dalšími čtyřmi osobami) je nadhodnocen,
celkový počet 5 hodin na realizaci jednoho čtyřhodinového workshopu
včetně přípravy a spolupráce na vyhodnocení projektových aktivit je
postačující.
1.1.1.2.4 Lektor tvořivé dílny (KA3), snížení jednotkové ceny na 276
Kč/hod., snížení počtu jednotek na 720 jednotek, položka krácena o 281
664 Kč na částku 198 720 Kč; pozice dle pracovní náplně odpovídá pozici
lektor, nikoliv lektor specialista, časová dotace v žádosti je
nadhodnocena, podobně jako u předchozích položek.
1.1.1.2.5 Lektor rovných příležitostí (KA3), jednotková cena se snižuje
na 276 Kč/hod., počtu jednotek na 720, celkem kráceno 281 664 Kč na
částku 198 720 Kč; dle popisu pracovní náplně pozice odpovídá pozici
lektor, nikoliv lektor specialista (viz Tabulka obvyklých cen a mezd OPZ),
časová dotace v žádosti je nadhodnocena, podobně jako u předchozích
položek.
1.1.1.2.6 Lektor kreativity (KA3), snižuje se jednotková cena na 276
Kč/hod., počet jednotek na 720, celkem kráceno o 281 664 Kč na částku
198 720 Kč; dle pracovní náplně odpovídá pozici lektor, nikoliv lektor
specialista (viz Tabulka obvyklých cen a mezd OPZ), časová dotace
v žádosti je nadhodnocena, podobně jako u předchozích položek.
1.1.1.2.7 Odborný asistent (KA3), snížení počtu jednotek na 720,
položka se krátí o 33 984 Kč na konečnou výši položky 169 920 Kč;
časová dotace v žádosti je nadhodnocena, podobně jako u předchozích
položek.
1.1.4.3 Letáky, krácení celé položky o 50 000 Kč na 0 Kč; spadá svou
povahou do nepřímých nákladů.
1.1.4.7 Workshopy, snížení jednotkové ceny o polovinu na 10 000 Kč,
položka se krátí o 100 000 Kč na 100 000 Kč; důvodem je skutečnost, že
popis workshopů není dostatečně konkretizován (chybí počet
dnů/hodin, bližší požadavky na zajištění apod.).
1.1.6.3 Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby, položka je
krácena o 18 000 Kč na konečnou částku 72 000 Kč; důvodem je
nedostatečné zdůvodnění výdaje.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 1 403 664 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 1 754 580 Kč.

Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 4 169 930 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

58

58

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003462

Žadatel

Expra z. ú.

Název projektu

Do práce po padesátce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 998 618,75

Body z věcného hodnocení

89,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 571 118,75
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu „Rovné
příležitosti žen a mužů“ na cílený vliv a zaškrtnutí check-boxu u
charakteristiky „Projekt zaměřen na udržitelnou zaměstnanost a
udržitelný postup žen v zaměstnání“.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
Podmínky poskytnutí podpory 1.1.1.3.6 Garant vzdělávání, krácena celá položka o 76 800,00 Kč na 0
Kč; důvodem krácení je nadbytečnost zapojení tohoto člena
stanovené výběrovou komisí
projektového týmu do projektu s ohledem na zapojení dalších osob a
skutečnost, že projekt není zaměřen na vyvíjení kurzů. Sledování kvality
vzdělávání v projektu může být v kompetenci odborného konzultanta.
1.1.1.1.2 Odborný konzultant 2, krácena celá položka o 241 200,00 Kč
na 0 Kč; nadhodnocený úvazek konzultantů, vzhledem k velikosti CS by
měl postačit jeden celý úvazek. Odborný konzultant 2 je tak nadbytečný.
1.1.6.5.4 Očkování nezbytné pro RK, krácena celá položka o 24 000 Kč
na 0 Kč; výdaj není odůvodněn.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
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Krácení rozpočtu činí celkem 342 000 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 427 500 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 571 118,75 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

59

59

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003449

Žadatel

OMNIS CB z.s.

Název projektu

Program na podporu pracovního uplatnění rodičů dětí do 15 let

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 890 521,88

Body z věcného hodnocení

89,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

členů

/

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 616 221,88
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje úpravu MI 6 26 00 Účastníci, kteří získali
kvalifikaci po ukončení své účasti. MI bude mít nulovou hodnotu. KA 3 modul B nezvyšuje kvalifikaci účastníků ve vztahu k trhu práce, a tudíž
neodpovídá definici indikátoru.
Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu „Rovné
příležitosti žen a mužů“ na cílený vliv a zaškrtnutí check-boxu „Projekt
Podmínky poskytnutí podpory
zaměřen na udržitelnou zaměstnanost a udržitelný postup žen v
stanovené výběrovou komisí
zaměstnání“.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.2.1 Lektor/psycholog - návrh a skladba úkolů pro otce s dětmi dle
libreta soutěže, počet jednotek se snižuje o 120 na 1320, celkem
položka krácena o 33 000 Kč na částku 363 000 Kč; důvodem je
nesoulad kalkulace v popisu KA a v rozpočtu (50 a 60 hod. přípravy).
1.1.1.2.4 Specializovaný poradce - On-line poradenství, počet jednotek
se snižuje o 40 na 360, celkem kráceno o 16 000,00 Kč na konečnou
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částku 144 000,00 Kč; důvodem je nesoulad kalkulace v popisu KA a
v rozpočtu (20 hod./měsíc vs. 22,2 hod./měs.) .
1.1.3.2.1.1 Kancelářský balík, snížen počet jednotek vzhledem k úvazku
o 0, 2 na 1,8, kráceno o 480 Kč na částku 4 320 Kč; cena vybavení je dle
pravidel OPZ způsobilá jen v poměrné výši k úvazkům RT.
1.1.3.2.2.1 Vybavení - NB pro lektorování, snížen počet jednotek
vzhledem k úvazku o 0, 2 na 1,8, celkem kráceno o 2 600 Kč na 23 400
Kč; cena vybavení je dle pravidel OPZ způsobilá jen v poměrné výši
k úvazkům RT.
1.1.4.3 Nájem prostor pro závěrečnou konferenci, snížení počtu
jednotek ze 30 na 8 hodin, kráceno o 13 200,00 Kč na konečnou částku 4
800,00 Kč; jednodenní konference trvá 8 hodin a v rozpočtu je uvedeno
30 hodin.
1.1.6.2.1 Ubytování účastníků při rezidentních aktivitách projektu,
snížení jednotkové ceny na 800 Kč/noc, celkem kráceno o 105 600 Kč na
konečných 86 400 Kč; důvodem je nadhodnocená jednotková cena.
1.1.1.2.2 Lektor/psycholog - Aktivačně motivační e-kurz pro muže,
snížen počet jednotek ze 160 na 120, položka krácena o 11 000 Kč na
33 000 Kč; důvodem je nesoulad v popisu KA a v rozpočtu (příprava
programu v délce 120 hod. vs. 160 hod.).
1.1.1.2.3 Lektor - Vzdělávací e-kurzy v oblasti rodičovských
kompetencí, snížen počet jednotek ze 60 na 50, celkem kráceno o 33
000 Kč na částku 165 000 Kč; důvodem je nesoulad v popisu KA a
v rozpočtu ( příprava v délce 50 hod. vs. 60 hod.).
1.1.1.3.1 Hlídání dětí 1. pečující osoba, snížena cena jednotky na 150
Kč/hodina (dle ISPV), položka je snížena o 2 280 Kč na částku 17 100 Kč;
důvodem krácení je nadhodnocená hodinová mzda.
1.1.1.3.2 Hlídání dětí 2. pečující osoba, snížena cena jednotky na 150
Kč/hodina (dle ISPV), položka je snížena o 2 280 Kč na částku 17 100 Kč;
důvodem krácení je nadhodnocená hodinová mzda
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 219 440 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 274 300 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 616 221,88 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

60

60

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003295

Žadatel

MARLIN, s.r.o.

Název projektu

Poradenská gender centra

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 728 181,25

Body z věcného hodnocení

88,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
60

členů

/

5
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Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
5 660 766,25
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
MI 6 00 00 Celkový počet účastníků bude navýšena hodnota indikátoru
na 60 (v souladu s popisem projektu v žádosti)
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.3.6 Lektor pro výuku kurzu "Asistent/ka, sekretář/ka" výše
hodinové sazby se mění na 206 Kč/hod., výše položky se snižuje o 36
472 Kč na částku 38 728 Kč; mzda je upravena dle Tabulky obvyklých
cen a mezd OPZ.

Podmínky poskytnutí podpory
1.1.1.3.7 Lektor pro výuku kurzu "Florista" (floristka) výše hodinové
stanovené výběrovou komisí
sazby se mění na 206 Kč/hod., výše celé položky se snižuje o 17 460 Kč
na 18 540 Kč; mzda je upravena dle Tabulky obvyklých cen a mezd OPZ.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 53 932 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 67 415 Kč.

Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 5 660 766,25 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

61

61

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003397

Žadatel

IVP - Institut pro vzdělání a trh práce, z. s.

Název projektu

SPONKA - Spojení nezaměstnaných s kvalifikací asistenta

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 999 250

Body z věcného hodnocení

88,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
61

5
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Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 989 250
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu „Rovné
příležitosti žen a mužů“ na cílený vliv.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.4.05 Školení pro práci se softwarem na pracovní diagnostiku,
krácena celá položka tj. 8 000 Kč, konečná částka této položky je 0 Kč;
školení RT spadá do NN
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 8000 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 10 000 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 989 250 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

62

62

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003172

Žadatel

bit cz training, s.r.o.

Název projektu

Těšíme se do práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 421 246,50

Body z věcného hodnocení

88,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Zdrželo se

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
5 198 546,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
5 01 30 Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce,
z popisu MI bude vypouštěno „po skončení“, indikátor se sleduje pouze
během projektu, tj. do stanoveného data dosažení cílové hodnoty
5 01 05 Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce,
z popisu MI bude vypouštěno „po skončení“, indikátor se sleduje pouze
během projektu, tj. do stanoveného data dosažení cílové hodnoty
Výběrová komise upravuje klíčové aktivity následovně:
-

přidat skupinu Zaměstnavatelé do výčtu cílových skupin (z důvodu,
že MI 50105 má hodnotu 5)

Výběrová komise požaduje zaškrtnutí check-boxu „Projekt zaměřen na
udržitelnou zaměstnanost a udržitelný postup žen v zaměstnání“.
Výběrová komise požaduje následující krácení a úpravy rozpočtu:

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.3.2.2.2 Kancelářský balík pro NTB, snížení počtu jednotek na 0,
krácení položky o 5 033,66. Konečná částka položky je 0 Kč; Nesprávně
zařazená položka, je potřeba přesunout do 1.1.3.2.1 Neodpisovaný
nehmotný majetek.
1.1.3.2.1.1 Kancelářský balík pro NTB,- vytvoření nové položky
přesunutím z 1.1.3.2.2.2, počet jednotek 0,8, jednotková cena 6 292 Kč,
konečná částka této položky je 5 033,66 Kč.
1.1.4.4 Pronájem učeben – kurzy, snížena jednotková cena o polovinu
na 10 000 Kč, kráceno celkem o 160 000 Kč, konečná částka v položce je
160 000 Kč; cena pronájmu byla nadhodnocená, dle průzkumu trhu lze
nebytové prostory v Jihlavě pořídit za poloviční cenu.
1.1.4.7 Nájem - kulatý stůl, krácena celá položka o 5 000 Kč, konečná
částka je 0 Kč; není doložena vazba na konkrétní aktivitu.
1.1.1.3.4 Lektor finanční gramotnost, krátí se jednotková cena z 300 Kč
na 206 Kč, položka snížena o 13 160 Kč na konečnou částku 28 840 Kč
cena za jednotku dle Tabulky obvyklých cen a mezd, jedná se o
standardního lektora, nikoliv lektora specialistu.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Výběrová komise požaduje následující úpravy rozpadu financování:
Žadatel upraví rozpad financování tak, že 15% spolufinancování nebude
hrazeno ze státního rozpočtu, ale z národních soukromých zdrojů
(vlastní zdroje žadatele).
Krácení rozpočtu činí celkem 178 160 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 222 700 Kč.

Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 5 198 546,50
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

63

63

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003083

Žadatel

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Název projektu

Rovnost žen na trhu práce v okrese Louny

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 943 427,50 Kč

Body z věcného hodnocení

88,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
5 893 012,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje zaškrtnutí check-boxu „Projekt zaměřen na
udržitelnou zaměstnanost a udržitelný postup žen v zaměstnání“.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.3.2.1.2 Kancelářský balík centra (4ks), snížení počtu jednotek o 2 ks
na 2 ks, kráceno o 4 840 Kč, konečná částka je 4 840 Kč; z popisu KA 7
vyplývá, že poradenství bude poskytováno individuální formou, příp.
může klient kdykoliv přijít a využít zařízení k vyhledávání zaměstnání,
komunikaci se zaměstnavateli. Z tohoto popisu vyplývá, že dostačující
bude zařízení v počtu 1 ks pro každé centrum.
1.1.3.2.1.3 Kancelářský balík - Osobní asistentka, snížena jednotková
cena na 2 420 Kč, položka krácena o 3 872 Kč, konečná částka je 2 420
Kč; není zdůvodněna cena jednotky, která neodpovídá obvyklým cenám
OPZ (licence pro neziskový sektor)
1.1.3.2.2.2 Sestava stolní PC pro CS, snížení počtu jednotek o 2 ks na 2
ks, kráceno o 26 620 Kč, celková částka v položce je 26 620 Kč; z popisu
KA 7 vyplývá, že poradenství bude poskytováno individuální formou,
příp. může klient kdykoliv přijít a využít zařízení k vyhledávání
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zaměstnání, komunikaci se zaměstnavateli. Z tohoto popisu vyplývá, že
dostačující bude zařízení v počtu 1 ks pro každé centrum.
1.1.6.2.1 Cestovné CS v rámci celého projektu, snižuje se jednotková
cena na 55 000 Kč, položka krácena o 5 000 Kč na konečných 55 000 Kč;
důvodem je snížení přímé podpory v souladu s podmínkou výzvy, přímá
podpora nesmí přesáhnout 50% projektového rozpočtu.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 40 332 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 50 415 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 5 893 012,50
Kč.
Informace o žádosti
Pořadové číslo

64

64

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003152

Žadatel

Centrum mladé rodiny Milísek, o. s.

Název projektu

Restart pracovního a osobního života pro ženy v Milevsku

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 056 568,75 Kč

Body z věcného hodnocení

88,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 781 208,75
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující úpravy rozpočtu, za kterých bude
projekt podpořen:
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.3.4 Lektor specialista, snížena jednotková cena ze 410 Kč na 206
Kč, položka se snižuje o 14 688 Kč, konečná částka je 14 832 Kč;
hodinová sazba je snížena dle Tabulky obvyklých cen a mezd.
1.1.1.3.6 – Metodik, snížena jednotková cena ze 380 Kč na 348 Kč,
položka krácena o 16 000 Kč, konečná částka 174 000 Kč; hodinová
sazba je snížena dle Tabulky obvyklých cen a mezd.
1.1.1.1.3 Konzultant poradny, cena jednotky snížena z 14 000 Kč na
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7 000 Kč, položka krácena o 140 000 Kč, konečná částka je 140 000 Kč;
některé činnosti plánované pro pozici konzultanta poradny spadají svojí
charakteristikou do nepřímých nákladů (správa webináře a fóra,
organizace programu a harmonogramu kulatých stolů, správa a
koordinace pracovního místa, organizační zajištění odborníků, atp.).
1.1.1.3.8 náklady na experty-poradce KA5, jednotková cena snížena
z 500 Kč na 345 Kč, kráceno o 49 600 Kč, konečná částka je 110 400 Kč;
požadovaná jednotková cena je vyšší než cena doporučená dle OPZ pro
pozici Odborný konzultant/poradce/expert/specialista a navýšení není
vůbec zdůvodněno.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 220 288 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 275 360 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 2 781 208,75
Kč.
Informace o žádosti
Pořadové číslo

65

65

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003170

Žadatel

SEDUKON, o.p.s.

Název projektu

Koučink centrum pro rodiče jako podpora jejich návratu na trh práce po
mateřské/rodičovské dovolené

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 990 475 Kč

Body z věcného hodnocení

88,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
5 943 495
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
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Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu „Rovné
příležitosti žen a mužů“ na cílený vliv a zaškrtnutí check-boxu „Projekt
zaměřen na udržitelnou zaměstnanost a udržitelný postup žen v
zaměstnání“.
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Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.2.3 lektor-finance, jednotková cena se snižuje na 276 Kč, kráceno
o 16 704 Kč na 26 496 Kč; nadhodnocená položka, kráceno dle Tabulky
obvyklých cen a mezd.
1.1.1.2.6 tvůrce podkladů ke kurzu, jednotková cena se snižuje na 276
Kč, krácení o 20 880 Kč, konečná částka je 33 120 Kč; nadhodnocená
položka, kráceno dle Tabulky obvyklých cen a mezd.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 37 584 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 46 980 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 5 943 495 Kč.
Informace o žádosti
Pořadové číslo

66

66

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003410

Žadatel

Fórum 50 %, o.p.s.

Název projektu

Zapojte se! Účastí ve veřejném životě na trh práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 363 540,50 Kč

Body z věcného hodnocení

88,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 245 040,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise požaduje zaškrtnutí check-boxu „Projekt zaměřen na
udržitelnou zaměstnanost a udržitelný postup žen v zaměstnání“.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.3.1 Hlídání dětí/Asociace Montessori (2 chůvy, v průběhu
vzělávání, motivačních, mentoringových a síťovacích setkání, dojde
k úpravě ceny jednotky a počtu jednotek, žadatel omylem přehodil –
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počet jednotek se zároveň snižuje ze 474 na 410, cena za jednotku
zůstává 150 Kč, položka je snížena o 9 600 Kč, konečná částka je 61 500
Kč; část přiřazená ke KA2 neodpovídá délce této aktivity.
1.1.6.2.02 Stravné CS vzdělávací program (50 osob, 3 plné dny/300 Kč
a 2 částečné/150 Kč, tj. 4 dny), krácena celá položka o 60 000 Kč,
konečná cena položky je 0 Kč; stravné CS spadá dle metodiky OPZ do
nepřímých nákladů.
1.1.6.2.05 Stravné CS motivační setkání (10 osob/4 setkání - 4 kraje),
krácena celá položka o 6 000 Kč, konečná cena položky je 0 Kč; stravné
CS spadá dle metodiky OPZ do nepřímých nákladů.
1.1.6.2.07 Stravné CS síťovací setkání (10 osob/2 setkání x 4 kraje),
krácena celá položka o 12 000 Kč, konečná cena položky je 0 Kč; stravné
CS spadá dle metodiky OPZ do nepřímých nákladů.
1.1.6.2.09 Stravné CS mentoringové setkání - všichni kromě
ubytovaných, krácena celá položka o 4 800 Kč, konečná cena položky je
0 Kč; stravné CS spadá dle metodiky OPZ do nepřímých nákladů.
1.1.6.2.10 Stravné CS mentoringové setkání - ubytovaní/závěrečné
společné setkání, krácena celá položka o 2 400 Kč, konečná cena
položky je 0 Kč; stravné CS spadá dle metodiky OPZ do nepřímých
nákladů.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 94 800 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 118 500 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 245 040,50
Kč.
Informace o žádosti
Pořadové číslo

67

67

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003438

Žadatel

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká
škola, s.r.o.

Název projektu

Design vám dá práci

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 466 250

Body z věcného hodnocení

88,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

5

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

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 442 332,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu rovné
příležitosti a nediskriminace na pozitivní/cílený vliv.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.3.2.3.2 Kancelářské potřeby pro cílovou skupinu, krácení celé
položky o 7 500 Kč, konečná částka je 0 Kč; navrženo zrušení položky,
protože náleží do nepřímých nákladů
1.1.6.5.1 Příspěvek na založení živnostenského listu, krácení celé
položky o 4 000 Kč, konečná cena je 0 Kč; neuznatelný náklad, výzva
není zaměřena na podporu podnikání.
1.1.1.3.2 Lektor modulu Komunikace se zákazníkem, krácení
jednotkové ceny na 206,-Kč/hod., položka se snižuje o 3 008 Kč,
konečná částka je 6 592 Kč; jednotková cena překračuje limity dle
Tabulky obvyklých cen a mezd.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.3.3 Lektor PC dovedností, krácení jednotkové ceny na 206,Kč/hod., položka snížena o 1 408 Kč, konečná částka je 6 592 Kč;
jednotková cena překračuje limity dle Tabulky obvyklých cen a mezd.
1.1.1.3.4 Lektor jazykových kurzů, krácení jednotkové ceny na 206,Kč/hod., polo6ka snížena o 2 112 Kč, konečná částka je 9 888 Kč;
jednotková cena překračuje limity dle Tabulky obvyklých cen a mezd.
1.1.3.2.1.1 Kancelářský balík – software, krácení jednotkové ceny na 6
292,-Kč, položka snížena o 416 Kč, konečná částka je 12 584 Kč;
jednotková cena překračuje limity dle Tabulky obvyklých cen a mezd.
1.1.3.2.2.03 Stoly na PC s pracovní plochou, krácení jednotkové ceny na
6 655,-Kč, položka snížena o 690 Kč, konečná částka je 13 310 Kč;
jednotková cena překračuje limity dle Tabulky obvyklých cen a mezd.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 19 134 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 23 917,50 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 442 332,50
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

68

68

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003078

Žadatel

ExVA s.r.o.

Název projektu

Správný směr

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 871 500 Kč
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Body z věcného hodnocení

88,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 301 206,00
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující úpravy rozpočtu, za kterých bude
projekt podpořen:
1.1.1.1.1 Koordinátorka CS, jednotková cena se mění na 15 115,20 Kč,
krácení o 261 235,20 Kč, konečná cena 362 764,80 Kč; nesprávně
vypočítána cena jednotky - cenu uvádíme do souladu s Tabulkou
obvyklých cen a mezd.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.6.1.1 Příspěvek na mzdy CS, mění se jednotková cena na 107 500
Kč, položka se snižuje o 195 000 Kč na konečnou částku 1 605 000 Kč;
důvodem je překročení limitu daného výzvou – přímá podpora nesmí
překročit 50% přímých nákladů.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 456 235,20 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 570 294,00 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 4 301 206,00
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

69

69

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003076

Žadatel

JOB ASISTENT s.r.o.

Název projektu

ZPĚT K JISTOTÁM

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 366 250 Kč

Body z věcného hodnocení

88,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

69

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 401 244
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Úprava KA, do které je zapojen lektor specialista (položka rozpočtu
1.1.1.3.2), tak, aby se 1 kurzu zajišťovaného lektorem zúčastnily min. 3
osoby. Takto bude zajištěna hospodárnost a efektivita vynaložených
financí.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.1.1 Koordinátor/ka CS pro oblast Děčín, mění se jednotková cena
11 336,40 Kč, krácení o 146 599,2 Kč, konečná částka je 249 400,80Kč;
pozice v realizačním týmu jsou nadhodnocené, chybí zde jakékoli
vysvětlení nutnosti takovéto výše sazeb, upraveno dle Tabulky
obvyklých cen a mezd.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.1.2 Koordinátor/ka CS pro oblast Rumburk, mění se jednotková
cena na 7 557,60 Kč, krácení o 111 005,6 Kč, konečná cena je
143 594,40 Kč; pozice v realizačním týmu jsou nadhodnocené, chybí zde
jakékoli vysvětlení nutnosti takovéto výše sazeb, upraveno dle Tabulky
obvyklých cen a mezd.
1.1.1.3.2 Lektor specialista, snižuje se počet jednotek na 300 hod. (z
původní výše 840), kráceno o 194 400 Kč, konečná cena je 108 000 Kč;
důvodem je nehospodárné využití prostředků, pokud se 1 kurzu
zajišťovaného vlastním lektorem zúčastní min. 3 osoby (což bude
hospodárné), počet jednotek se sníží na 300 hodin.
1.1.6.1.1 Příspěvek na mzdové náklady zaměstnavatele, počet
jednotek se snižuje na 80 (10 osob, 8 měsíců), položka se snižuje o 320
000 Kč na konečnou částku 1 280 000 Kč; důvodem je překročení limitu
daného výzvou – přímá podpora nesmí překročit 50% přímých nákladů.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 772 004,80 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 965 006 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 401 244 Kč.

Informace o žádosti

Pořadové číslo

70

70

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003430

Žadatel

Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s.

Název projektu

Od plotny k počítači

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 984 837,5 Kč

Body z věcného hodnocení

88,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 978 587, 50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
MI 5 01 30 Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce
bude upraven na cílovou hodnotu 2, žadatel dle popisu v žádosti plánuje
zprostředkovat minimálně dva pracovní poměry s flexibilní formou
práce.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.3.1 Pomocný pracovník v případě nemoci, krácena celá položka
5 000 Kč, konečná částka je 0 Kč; nadbytečné, zástup za pracovníka v
případě nemoci není dle metodiky OPZ způsobilým výdajem.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 5 000 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 6 250 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 978 587, 50
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

71

Registrační číslo
70
71

71
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003422
.

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

Žadatel

Personální služba s.r.o.

Název projektu

NOVÝ START

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 855 812,5 Kč

Body z věcného hodnocení

88,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 831 312,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje klíčové aktivity následovně:
Je nutné do výčtu cílových skupin v projektové žádosti přidat skupinu
Zaměstnavatelé – důvodem je, že MI 50105 je stanoven na hodnotu 3.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.2.1 Odborný poradce CS, snížen počet jednotek o 80 na 1 650,
kráceno o 14 800 Kč, konečná částka je 305 250 Kč; část pracovních
aktivit spadá do nepřímých nákladů.
1.1.3.2.2.5 Digitální fotoaparát, krácena celá položka, tj. 4 800 Kč,
konečná částka je 0 Kč; krátí se pro nedostatečné odůvodnění potřeby
dvou fotoaparátů pro potřeby cílové skupiny.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 19 600 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 24 500 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 2 831 312,50
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

72

Registrační číslo

72

72
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003075

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Žadatel

JOB ASISTENT s.r.o.

Název projektu

Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 660 750 Kč

Body z věcného hodnocení

87,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 345 460 Kč
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje následující úpravy monitorovacích
indikátorů:
8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických
dokumentů – v popisu indikátoru je uvedeno, že indikátor není
relevantní, avšak jedná se o indikátor se závazkem a jeho hodnota by
měla být sledována, může být nulová. Je nutno popis opravit.
Výběrová komise požaduje následující úpravy rozpadu financování:
Žadatel upraví rozpad financování tak, že 15% spolufinancování nebude
hrazeno ze státního rozpočtu, ale z národních soukromých zdrojů
(vlastní zdroje žadatele).
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.2.1 Projektový/á asistent/ka, krácení počtu jednotek na 960
hodin (z 1920 hod.), snižuje se i jednotková cena na 236 Kč/hod, krácení
o 241 440 Kč, konečná částka 226 560 Kč; dle uvedených popisů náplní
práce se některé aktivity překrývají, některé naplňují podstatu
nepřímých nákladů, rozsah práce je vzhledem k harmonogramu
projektu a počtu CS nadhodnocen.
1.1.1.2.2 Mentor cílové skupiny, krácení počtu jednotek na 960 hodin (z
1920 hod.), snížení jednotkové ceny na 276 Kč/hod, krácení o 203 040
Kč, na konečnou částku 264 960 Kč; dle uvedených popisů náplní práce
se některé aktivity překrývají, některé naplňují podstatu nepřímých
nákladů, rozsah práce je vzhledem k harmonogramu projektu a počtu CS
nadhodnocen, jednotková cena je upravena dle Tabulky obvyklých cen a
mezd OPZ.
1.1.1.2.3 Specialista trhu práce, krácení počtu jednotek na 704 hodin (z
1408 hod.), snížení jednotkové ceny na 462 Kč/hod., krácení o 103 752
Kč, konečná cena 325 248 Kč; dle uvedených popisů náplní práce se

některé aktivity překrývají, některé naplňují podstatu nepřímých
nákladů, rozsah práce je vzhledem k harmonogramu projektu a počtu CS
nadhodnocen, jednotková cena je upravena dle Tabulky obvyklých cen a
mezd OPZ.
1.1.6.1.1 Mzdové příspěvky na pracovní místa, mění se jednotková
cena na 138 000 Kč, položka se snižuje o 504 000 Kč na konečnou částku
1 656 000 Kč; důvodem je překročení limitu daného výzvou – přímá
podpora nesmí překročit 50% přímých nákladů.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 1 052 232 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 1 315 290 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 4 345 460 Kč.
Informace o žádosti
Pořadové číslo

73

73

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003051

Žadatel

Sidro Consulting s.r.o.

Název projektu

Příležitost klepe na dveře

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 986 927,5 Kč

Body z věcného hodnocení

87,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 840 497,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

73

Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
6 00 00 Celkový počet účastníků – cílová hodnota se zvýší na 30,
vzhledem k charakteru KA a délce poskytované podpory je reálné
poskytnutí vyšší než bagatelní podpory u stanoveného počtu osob.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Výběrová komise upravuje klíčové aktivity následovně:
Po navrhovaném krácení budou v rámci KA 3 realizovány tyto kurzy:
1. MS Word (1 den, 6 hod. přímá výuka + 2 hod. přípravy)
2. MS Excel (1 den, 6 hod. přímá výuka + 2 hod. přípravy)
3. Internet, Outlook, práce s tabletem a chytrým telefonem (1 den, 6
hod. přímá výuka + 2 hod. přípravy)
Na základě toho doporučujeme snížení úvazku Odborného lektora na
144 hod. (3 denní kurzy pro 6 skupin, tj. celkem 18 školících dní * 8 hod.)
a Dozoru (hlídání dětí) snížit na 108 hod. (3 denní kurzy pro 6 skupin * 6
hod. výuky) a pronájem školicí místnosti snížit na 18 dní.
Výběrová komise požaduje následující úpravy rozpadu financování:
Žadatel upraví rozpad financování tak, že 15% spolufinancování nebude
hrazeno ze státního rozpočtu, ale z národních soukromých zdrojů
(vlastní zdroje žadatele).
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.2.1 Odborný lektor/-ka, snižuje se počet jednotek o 144 hodin na
768 hod., jednotková cena zůstává nezměněna, položka se snižuje o
77 184 Kč na 411 648 Kč; krácení navazuje na podmínku realizace
projektu (změnu KA3), přímá podpora nesmí přesahovat polovinu
přímých nákladů v rozpočtu.
1.1.1.2.4 Dozor (hlídání dětí), snižuje se počet jednotek o 108 hod. na
978 hod., položka se snižuje o 12 960 Kč na konečnou částku 117 360
Kč; krácení navazuje na podmínku realizace projektu (změnu KA3),
přímá podpora nesmí přesahovat polovinu přímých nákladů v rozpočtu.
1.1.4.1 Pronájem školící místnosti (cena vč. DPH), snižuje se počet
jednotek o 18 dnů na 186 dnů, položka se snižuje o 27 000 Kč na
konečnou částku 279 000 Kč; krácení navazuje na podmínku realizace
projektu (změnu KA3), přímá podpora nesmí přesahovat polovinu
přímých nákladů v rozpočtu.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 117 144 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 146 430 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 840 497,50
Kč.
Informace o žádosti
Pořadové číslo

74

74

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003100

Žadatel

Element Consulting s.r.o.

Název projektu

Rovnost v zaměstnávání - podpora dlouhodobě nezaměstnaných žen

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 123 280 Kč

Body z věcného hodnocení

87,5

74

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 895 380
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje zaškrtnutí check-boxu „Projekt zaměřen na
udržitelnou zaměstnanost a udržitelný postup žen v zaměstnání“.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.2.1 Specialista náboru a umísťování, snižuje se jednotková cena
na 236 Kč/hod., položka se krátí o 62 320 Kč na konečnou částku 89 680
Kč; činnost odpovídá činnosti odborného pracovníka/asistenta dle
Tabulky obvyklých cen a mezd v rámci metodiky OPZ.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.4.02 Autoškola - řidičský průkaz sk. B, krácení v plné výši, tj. 75 000
Kč, konečná cena je 0 Kč; důvodem je absence vysvětlení vztahu ke KA.
1.1.4.03 Autoškola - kondiční jízdy, krácení v plné výši, tj. 45 000 Kč,
konečná cena je 0 Kč; důvodem je absence vysvětlení vztahu ke KA.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 182 320 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 227 900 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 2 895 380 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

75

75

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003163

Žadatel

Bez provize s.r.o.

Název projektu

Zlepšení postavení na trhu práce osob pečujících o malé děti
komplexním programem s individuálním přístupem

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 199 896,25

Body z věcného hodnocení

87,5

75

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 199 896,25
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

6 25 00 Účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení
své účasti – cílová hodnota bude snížena na 0, z popisu vyplývá, že
nesplňuje definici indikátoru. Indikátor není v souladu s cíli projektu, ve
kterém jde o návrat CS na trh práce.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Celková výše rozpočtu zůstává nezměněna, činí 4 199 896,25 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

76

76

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003069

Žadatel

Klub personalistů Moravy a Slezska, z. s.

Název projektu

Vzděláváním úředníků a osvětou zaměstanavatelů k prevenci
diskriminace na trhu práce v Moravskoslezském, Jihomoravském,
Olomouckém a Zlínském kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 568 050 Kč

Body z věcného hodnocení

87,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

76

5
Pro

Proti

5

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Zdrželo se

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 562 050
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických
dokumentů (vč. evaluačních) – cílová hodnota bude upravena na
hodnotu 2, dokument popsaný v MI neodpovídá definici (dokument č. 2
– soubor odborných textů pro osvětu)
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.3.6 Moderátor konferencí, krácení celé položky, tj. 4 800 Kč,
konečná cena je 0 Kč; zařazení pozice moderátor konference mezi PN,
dle popisu činností moderátora se jedná o organizační činnosti
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 4 800 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 6 000 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 562 050 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

77

77

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003137

Žadatel

Služba škole MB

Název projektu

Rovné příležitosti mužů a žen ve vzdělávacích institucích

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 088 577,50

Body z věcného hodnocení

87,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami.
Závěr
77
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Zdrželo se

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 088 577,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti VK
upozorňuje na skutečnost, že účastníci kurzu musí projít formálním
ověřením znalostí, aby naplnili definici MI, nestačí pouze potvrzení o
absolvování
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu „Rovné
příležitosti žen a mužů“ na cílený vliv a zaškrtnutí check-boxu „Projekt
zaměřen na udržitelnou zaměstnanost a udržitelný postup žen v
zaměstnání“.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Celková výše rozpočtu zůstává nezměněna, činí 1 088 577,50 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

78

78

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003089

Žadatel

Procyon Consulting s.r.o.

Název projektu

Podporujeme rovné příležitosti v Břežanech

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 520 920 Kč

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

4

Zdrželo se
1

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 382 295
projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

78
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Výběrová komise požaduje úpravy rozpadu financování:
Žadatel upraví rozpad financování tak, že 15% spolufinancování nebude
hrazeno ze státního rozpočtu, ale z národních soukromých zdrojů
(vlastní zdroje žadatele).
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.1.1. Odborný specialista 1, snížení jednotkové ceny o 3 650 Kč na
25 550 Kč, položka se krátí o 80 300 Kč, konečná částka je 562 100 Kč;
úvazek 0,4 neodpovídá hodinovému rozsahu činnosti, odpovídající je
úvazek max. 0,35, tomu odpovídá snížení jednotkových cen.
1.1.1.3.1 Evaluátor, jednotková cena se snižuje na 243 Kč, položka se
krátí o 24 600 Kč, konečná částka je 72 900 Kč; krácení vychází
z Tabulky obvyklých cen a mezd OPZ.
1.1.3.2.2.03 Multif. zařízení, snížení počtu kusů o 1 ks, položka krácena
o 6 000 Kč, konečná cena je 6 000 Kč; není opodstatněné vázat tuto
položku k úvazkům realizačního týmu, 1 ks zařízení je dostačující.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 110 900 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 138 625 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 4 382 295 Kč.
Informace o žádosti
Pořadové číslo

79

79

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003501

Žadatel

NESEHNUTÍ

Název projektu

Jak na rovnost v odměňování....aneb Pozor na nezamýšlené důsledky!

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 442 592,5 Kč

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
5 442 592,50
projektu v Kč
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Zdrželo se

Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Celková výše rozpočtu zůstává nezměněna, činí 5 442 592,50 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

80

80

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003423

Žadatel

Unikat.cz, o.p.s.

Název projektu

Pracovní uplatnění žen v pohraničí

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 196 756,25 Kč

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 126 256,25
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující krácení rozpočtu, za kterých bude
projekt podpořen:
1.1.1.3.4 Lektor NJ, snížení hodinové sazby z 300 Kč na 206 Kč, položka
krácena o 56 400 Kč, konečná částka je 123 600 Kč; kráceno na
maximální hodnotu dle Tabulky obvyklých cen a mezd/platů.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 56 400 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 70 500 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 126 256,25
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
80

81

81

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení
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Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003126

Žadatel

LEADER ACADEMY o.p.s.

Název projektu

Rovné šance pro ženy na trhu práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 778 750 Kč

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 992 000
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu rovné
příležitosti žen a mužů na cílený vliv.
Realizace projektu je schválena za podmínky, že jednotlivé osobě z CS
nebude poskytnuta stejná podpora v projektech CZ.03.1.51/0.0/0.0
/16_061/0003126 a CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002278. Nesmí dojít
k tomu, aby jedna osoba byla vykazována se stejnou podporou v obou
projektech. Bude prověřeno při kontrole na místě.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.2.1 Koordinátor cílové skupiny, snížení na 0,3 úvazku, cena
jednotky je 11 700 Kč, kráceno o 187 200 Kč, konečná cena je 280 800
Kč; pracovní pozice v popisu své činnosti obsahuje publicitu projektu
včetně administrace a koordinace aktivit. Dále popis činností se 60,
posléze 40 osobami během 2 let realizace projektu je nadhodnocen co
do úvazku a počtu hodin strávených přímou prací s účastníky projektu.
1.1.1.2.2. Mentor cílové skupiny/expert na rovné příležitosti, snížení
na 0,3 úvazku, cena jednotky je 11 700 Kč, kráceno o 187 200 Kč,
konečná cena je 280 800 Kč; pracovní pozice v popisu své činnosti
obsahuje činnost směřující k publicitě projektu. Dále tato pozice je s
ohledem na délku realizace projektu a počet podpořených osob
nadhodnocená.
Výzva č. 03_16_061 stanoví, že doprovodná opatření (přímá podpora)
nesmí v žádosti činit více než 50 % přímých nákladů. V žádosti číslo
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003126 došlo k překročení tohoto limitu.
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Výběrová komise tedy stanovuje následující úpravy rozpočtu:
1.1.6.1.1 Mzdové příspěvky na pracovní místa, snížení jednotkové ceny
na 160 000 Kč, kráceno o 240 000 Kč, konečná cena je 1 920 000 Kč,
z důvodu překročení limitu.
1.1.6.2.1 Cestovné CS na rekvalifikační kurzy, snížení jednotkové ceny
na 30 000 Kč, kráceno o 10 000 Kč, konečná cena je 30 000 Kč, z důvodu
překročení limitu.
1.1.6.5.1 Příspěvek na jiné náklady (při RK) a při vstupu do zaměstnání,
snížení jednotkové ceny na 8 000 Kč, kráceno o 5 000 Kč, konečná cena
je 8 000 Kč, z důvodu překročení limitu.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 629 400 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 786 750 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 4 992 000 Kč.
Informace o žádosti
Pořadové číslo

82

82

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003294

Žadatel

MARLIN, s.r.o.

Název projektu

Podpora zaměstnanosti žen ohrožených na trhu práce a rodičů s dětmi

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 284 825 Kč

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
5 091 418,75
projektu v Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
MI 6 00 00 Celkový počet účastníků - hodnotu zvýšit na 45, zvýšení s
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ohledem na počet zapojených osob v rámci jednotlivých aktivit.
Z plánovaného počtu absolventů jednotlivých aktivit je možno
předpokládat, že 45 osob v rámci projektu obdrží vyšší než bagatelní
podporu.
MI 6 26 00 účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti snížení na 40, z důvodu, že výpočet MI není v souladu s pravidly OPZ.
Z definice účastníka (tj. osoby, které byla poskytnuta vyšší než bagatelní
podpora) vyplývá, že tento indikátor nemůže být vyšší než celkový počet
účastníků.
Realizace projektu je schválena za podmínky, že jednotlivé osobě z CS
nebude poskytnuta stejná podpora v projektech CZ.03.1.51/0.0/0.0
/16_061/0003294 a CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002310. Nesmí dojít
k tomu, aby jedna osoba byla vykazována se stejnou podporou v obou
projektech. Bude prověřeno při kontrole na místě.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.3.1 Psycholog pro BD, krácení ceny jednotky ze 400 Kč na 345 Kč,
kráceno o 10 725 Kč, konečná cena je 67 275 Kč; cena jednotky
neodpovídá obvyklým mzdám/platům pro OPZ,
1.1.4.2 Pronájem prostor pro výuku (24 měsíců/skupina), snížení
počtu jednotek na 3, krácení o 144 000 Kč, konečná cena je 216 000 Kč;
nedostatečně odůvodněna potřeba nájmu učebny pro každou skupinu
účastníků po celou dobu projektu - pronájem pouze 3 učeben, jedné v
každém kraji je dostačující.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 154 725 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 193 406,25 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 5 091 418,75
Kč.
Informace o žádosti
Pořadové číslo

83

83

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003058

Žadatel

Svět vzdělávání, z.s.

Název projektu

Vzdělávání a poradenství pro lepší postavení žen na trhu práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 987 502,50 Kč

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

83

6
Pro

Proti

6
.
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Zdrželo se

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 728 520
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje klíčové aktivity následovně:
VK stanovuje podmínku realizace KA 4 – stáž bude v průběhu realizace
projektu poskytnuta min. 3 osobám po dobu min. 6 měsíců s tím, že
mzdové příspěvky budou vypláceny v souladu s rozpočtem a zároveň
v souladu s harmonogramem projektu.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.2.1 Lektor specialista, snížení jednotkové ceny na 276 Kč,
v souladu s tabulkou obvyklých mezd, krácení o 173 140 Kč, konečná
cena 217 212 Kč; náplň práce této pozice je v tabulce definována ve
shodě s pozicí lektor. Krácenou položku přejmenovat na Lektor.
1.1.1.2.2 Expert pro koučink, snížení jednotkové ceny na 462 Kč,
kráceno o 20 672 Kč, konečná cena je 280 896 Kč; kalkulovaná cena
neodpovídá obvyklým mzdám/platům pro OPZ.
1.1.1.2.4 Kariérový poradce, snížení jednotkové ceny na 462 Kč a počtu
jednotek na 288, krácení o 9 792 Kč, konečná cena je 133 056 Kč; z
důvodu prohození ceny a počtu jednotek a zároveň kalkulovaná cena
neodpovídá obvyklým mzdám/platům pro OPZ.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.3.2.1.1 Software k NTB (MS Office + antivir), krácena jednotková
cena na 2 420 Kč, kráceno o 3.580,00 Kč, konečná cena 2 420,00 Kč,
jednotková cena neodpovídá kancelářskému balíku pro neziskový
sektor.
1.1.3.2.4.1 Nájem místnosti pro poradenství a koučování, krácena celá
položka na 0 Kč.
1.1.4.3 Nájem místnosti pro poradenství a koučování, založena nová
položka, do které jsou přesunuty finance z položky 1.1.3.2.4.1 – počet
jednotek 896, jednotková cena 135 Kč.
1.1.3.2.4.2 Nájem učebny pro kurzy/semináře, krácena celá položka na
0 Kč.
1.1.4.4 Nájem místnosti pro poradenství a koučování, založena nová
položka, do které jsou přesunuty finance z položky 1.1.3.2.4.2 – počet
jednotek 508, jednotková cena 250 Kč.
1.1.6.1.1 Mzdový příspěvek - stáž DPČ, snížení jednotkové ceny na
15 060 Kč, počet jednotek se zvýší na 18, krácení o 2 Kč, konečná cena je
271 080 Kč.
Krácení rozpočtu činí celkem 207 186 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 258 982,50 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 728 520 Kč.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s

právními předpisy ČR.
Informace o žádosti
Pořadové číslo

84

84

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003187

Žadatel

PROSPERITA Písek, o. s.

Název projektu

Nový obzor pro rodiče

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 999 125 Kč

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 710 725
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
MI 8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických
dokumentů (vč. evaluačních) – snížení na 0, popisovaný dokument
neodpovídá definici MI v OPZ.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.3.1 Lektor motivačně aktivizačního bloku, snížení jednotkové
ceny na 206 Kč/hodinu, kráceno o 13 680 Kč, konečná cena je 24 720 Kč;
cena za jednotku není stanovena v souladu s cenami obvyklými a
doporučenými. Je kalkulováno s cenou Lektora specialisty, což není
adekvátní s ohledem na náplň klíčových aktivit.
1.1.1.3.2 Lektor bloku kariérového rozvoje – lektor, snížení jednotkové
ceny na 206 Kč/hodinu a snížení počet jednotek na 120, kráceno o
26 480 Kč konečná cena je 24 720 Kč; cena za jednotku není stavena v
souladu s cenami obvyklými a doporučenými. Je kalkulováno s cenou
Lektora specialisty, což není adekvátní s ohledem na náplň klíčových
aktivit. Dále je nesoulad v počtu hodin lektora, kdy se kalkuluje s vyšším
počtem hodin (160) než je plánovaná délka aktivity (120).
1.1.1.3.3 Lektor workshopů, snížení jednotkové ceny na 206 Kč/hodinu,
kráceno o 27 360 Kč konečná cena je 49 440 Kč; cena za jednotku není
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stavena v souladu s cenami obvyklými a doporučenými. Je kalkulováno s
cenou Lektora specialisty, což není adekvátní s ohledem na náplň
klíčových aktivit.
1.1.3.2.1.2 Mobilní telefon, snížení počtu jednotek na 1,3, kráceno o
1 260 Kč, konečná cena je 2 340 Kč; není zdůvodněn nákup dvou
zařízení, je možné pořizovat takový počet mobilních telefonů, jaký
odpovídá pracovním úvazkům v RT.
1.1.3.2.2.1 kancelářský stůl, snížení počtu jednotek na 1,3, kráceno o
2240 Kč, konečná částka je 4 160 Kč; není zdůvodněn nákup dvou
zařízení, je možné pořizovat takový počet mobilních telefonů, jaký
odpovídá pracovním úvazkům v RT.
1.1.3.2.2.2 kancelářská židle, snížení počtu jednotek na 1,3, kráceno o
5400 Kč, konečná cena je 2 600 Kč; není zdůvodněn nákup dvou
zařízení, je možné pořizovat takový počet mobilních telefonů, jaký
odpovídá pracovním úvazkům v RT.
1.1.3.2.2.6 Digitální fotoaparát, krácen počet jednotek na 0, tj. o 2 800
Kč, konečná cena položky je 0 Kč; nákup není popsán v KA a není
dostatečně zdůvodněn.
1.1.1.1.2 Kouč, krácena celá položka, konečná cena je 0 Kč. Část
jednotek ve výši 960 hod. je přesunuta do položky 1.1.1.2.1. Část ve výši
144 000 krácena.
1.1.1.2.1 Kouč, založena nová položka, počet jednotek 960, jednotková
cena 250 Kč. Konečná cena položky je 240 000 Kč.
Dle popisu náplně práce této pozice a dle popisu klíčové aktivity není
prokázána potřeba být klientům k dispozici každý den. VK požaduje
změnu organizace práce a dojednávání konzultací na přesný individuální
den a čas.
1.1.3.2.3.1 Výukový materiál, snížení jednotkové ceny na 200 Kč,
kráceno o 7 500 Kč, konečná cena 10 000 Kč; v položce jsou zařazeny
kancelářské potřeby (psací potřeby, sešity), což spadá do NN.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 230 720 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 288 400 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 710 725 Kč.
Informace o žádosti
Pořadové číslo

85

85

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003117

Žadatel

REZITE, z.s.

Název projektu

Natažená ruka ženám se zdravotním postižením

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 915 025 Kč

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

85
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Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 702 175
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje zaškrtnutí check boxu „projekt zaměřen na
udržitelnou zaměstnanost a udržitelný postup žen v zaměstnání“.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.3.2.1.1 Kancelářský balík, kráceno na 0,3 krácení o 2380 Kč,
konečná cena je 1 020 Kč; krácení dle úvazku RT.
1.1.3.2.2.2 Notebook, kráceno na 0,3, krácení o 7 000 Kč, konečná cena
je 3 000 Kč; krácení dle úvazku RT.
1.1.3.2.2.1 Mobilní telefon, kráceno na 0,3, krácení o 1 400 Kč, konečná
cena je 600 Kč; krácení dle úvazku RT.
1.1.4.2 Pronájem prostor - na náborové semináře a osobní schůzky,
krácení počet jednotek na 0, konečná cena je 0 Kč. Část z této položky
ve výši 9 800 Kč se přesouvá do položky 1.1.4.3, část ve výši 8 800 Kč se
krátí.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.4.3 Pronájem prostor – motivační poradenství, dojde
k přejmenování položky na „Pronájem prostor“ a dále se navyšuje počet
jednotek na 12, navýšení jednotky o 9 800 Kč, konečná cena je 58 800
Kč; pronájem uváděný žadatelem je hodnocen jako nadbytečný, aktivity
mohou být kompletně realizované v prostorech pod položkou 1.1.4.3,
které jsou využívané jen částečně - 184 hod./10 měsíců.
1.1.4.4 Pronájem prostor - na diagnostiku + pohovory + testování,
krácení celé položky, krácení o 27 600 Kč, konečná cena je 0 Kč;
nadbytečný pronájem prostor, aktivity mohou být realizované v
prostorech pod položkou 1.1.4.3 (popsané poradenství neobsadí
prostory na celou dobu).
1.1.4.5 Pronájem prostor – vzdělávání, krácení celé položky, krácení o
9 800 Kč, konečná cena je 0 Kč; nadbytečný pronájem prostor, aktivity
by mohly být realizované v prostorech pod položkou 1.1.4.3 (popsané
poradenství neobsadí prostory na celou dobu).
1.1.4.6 Pronájem prostor - pracovní workshopy, krácení celé položky,
krácení o 4 800 Kč, konečná cena je 0 Kč; nadbytečný pronájem prostor,
aktivity by mohly být realizované v prostorech pod položkou 1.1.4.3
(popsané poradenství neobsadí prostory na celou dobu.
Výzva č. 03_16_061 stanoví, že doprovodná opatření (přímá podpora)
nesmí v žádosti činit více než 50 % přímých nákladů. V žádosti číslo
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003117 došlo k výraznému překročení
tohoto limitu. Výběrová komise tedy stanovuje následující úpravy

rozpočtu:
1.1.6.1.1 Mzdové příspěvky, krácení o 102 000 Kč, konečná cena je
650 000 Kč, podmínkou je rozepsání položky na 4 jednotky (počet
měsíců).
1.1.6.2.1 Cestovné (KA 02-07), krácení o 6 500 Kč, konečná cena je 30
800 Kč.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 170 280 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 212 850 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 702 175 Kč.
Informace o žádosti
Pořadové číslo

86

86

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003237

Žadatel

Attavena, o.p.s.

Název projektu

Začni hned!

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 973 725 Kč

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
5 973 725
projektu v Kč
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v režimu
veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s právními
předpisy ČR.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

86

Realizace projektu je schválena za podmínky, že jednotlivé osobě z CS
nebude poskytnuta stejná podpora v projektech CZ.03.1.51/0.0/0.0
/16_061/0003237 a v projektech podpořených ve výzvě č. 03_15_040.
Nesmí dojít k tomu, aby jedna osoba byla vykazována se stejnou
podporou ve více projektech. Bude prověřeno při kontrole na místě.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

87

87

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003250

Žadatel

Blanka Hudecová

Název projektu

Životní restart 55+, kariéra v každém věku

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 276 970 Kč

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 268 380
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje zaškrtnutí check boxu „projekt zaměřen na
udržitelnou zaměstnanost a udržitelný postup žen v zaměstnání“.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.3.2 Mentoři, krácena jednotková cena na 345 Kč, kráceno o 1 872
Kč, konečná cena je 5 520 Kč; pozice odpovídá pozici poradce dle
Tabulky obvyklých mezd OPZ, kde je horní hranice pro DPP stanovena
na 345kč/hod.
1.1.4.3 Výukové pomůcky, kráceno o 5 000 Kč, konečná částka je 0 Kč;
kancelářské potřeby je nutné hradit z nepřímých nákladů.
Krácení rozpočtu činí celkem 6 872 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 8 590 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 268 380 Kč.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

87
88

88

88

.
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Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003210

Žadatel

MAS Vladař o.p.s.

Název projektu

MAMA club

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 672 000 Kč

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 341 600
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
MI 5 01 30 - počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce –
zařazení MI ve výši 5, vzhledem ke KA (zejména KA 10) a cílům projektu
je tento MI relevantní.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.2.1 Projektový asistent, krácení na 0,3 úvazku, snížení ceny
jednotky na 11 700 Kč. Krácení o 187 200 Kč, konečná cena je 280 800
Kč; pozice úvazkově nadhodnocena, popis jednotlivých aktivit spadá z
části do NN.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.2.2 Mentor CS, krácení na 0,3 úvazku, snížení ceny jednotky na
11 700 Kč. Krácení o 187 200 Kč, konečná cena je 280 800 Kč; pozice
úvazkově nadhodnocena, popis jednotlivých aktivit spadá z části do NN.
1.1.1.2.3 Specialista trhu práce, krácení na 0,3 úvazku, snížení ceny
jednotky na 11 700 Kč. Krácení o 171 600 Kč, konečná cena je 257 400
Kč; pozice úvazkově nadhodnocena, popis jednotlivých aktivit spadá z
části do NN.
1.1.3.2.1.1 Nákup 4 x software MS Office 2016, krácení na cenu
jednotky 2 420 Kč, kráceno o 14 320, konečná cena je 9 680 Kč;
neodůvodněna vyšší cena než cena obvyklá dle Tabulky obvyklých cen a
mezd v OPZ.
Výzva č. 03_16_061 stanoví, že doprovodná opatření (přímá podpora)
nesmí v žádosti činit více než 50 % přímých nákladů. V žádosti číslo
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003210 došlo k výraznému překročení
tohoto limitu. Výběrová komise tedy stanovuje následující úpravy
rozpočtu:

1.1.6.1.1 Mzdové příspěvky na pracovní místa, krácení ceny jednotky
na 138 000 (138000*12=1 656 000 Kč). Kráceno o 504 000 Kč, konečná
cena je 1 656 000 Kč.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 1 064 320 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 1 330 400 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 4 341 600 Kč.
Informace o žádosti
Pořadové číslo

89

89

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003331

Žadatel

4BL z.s.

Název projektu

Podpora rovných šancí žen v mikroregionu Netolicko

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 976 430 Kč

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 429 162,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje zaškrtnutí check boxu „projekt zaměřen na
udržitelnou zaměstnanost a udržitelný postup žen v zaměstnání“.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.2.1 Kouč, krácení doby zapojení na 23 měsíců, krácení o 16 884 Kč,
konečná částka je 388 332 Kč; není odůvodněna potřebnost kouče již od
začátku realizace projektu a zapojení v dalších aktivitách.
1.1.1.2.2 Poradce-psycholog, krácení úvazku na 0,15. Kráceno o
217 080 Kč, konečná částka je 217 080 Kč; navržená výše úvazku nebyla
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dostatečně odůvodněna, nebyla dostatečně rozklíčována časová dotace
na zajištění všech činností uváděných v pracovní náplni a navržený
úvazek je nadhodnocen - je uveden pouze hodinový rozsah zapojení v
KA3, a to 288 hod., zbylá výše úvazku na zapojení do dalších aktivit
nebyla dostatečně odůvodněna a s ohledem na rozsah projektu je
úvazek nadhodnocen.
1.1.1.2.3 Odborný konzultant, snížení úvazku na 0,15. Kráceno o
192 960 Kč, konečná částka je 192 960 Kč; navržená výše úvazku nebyla
dostatečně odůvodněna, zcela chybí rozklíčování výše úvazku dle dílčích
zajišťovaných činností (nebylo uvedeno, v jakém rozsahu bude
poskytováno poradenství dílčím účastníkům, jaká část úvazku je
věnována monitoringu trhu práce, jaký bude rozsah schůzek se
zaměstnavateli atd.).
1.1.4.3 Pronájem - nábory /networking, kráceno o 10 890 Kč, konečná
částka je 0 Kč; nebyla dostatečně zdůvodněna potřebnost zajištění
dalších pronájmů prostor nad rámec pronájmů prostor pro vzdělávací a
poradenské aktivity CS. Rozsah aktivit lze přizpůsobit tak, aby nábor a
networking bylo možné realizovat v prostorách již nárokovaných v rámci
položky 1.1.4.2.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 437 814 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 547 267,50 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 429 162,50
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

90

90

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003291

Žadatel

DAMACO Group s.r.o.

Název projektu

Práce pro zdravotně znevýhodněné v Jihočeském kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 331 527,5 Kč

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

5

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

Zdrželo se

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 996 127,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu rovné
příležitosti žen a mužů na cílený vliv.
Výběrová komise požaduje zaškrtnutí check boxu „projekt zaměřen na
udržitelnou zaměstnanost a udržitelný postup žen v zaměstnání“.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.2.2 Odborný poradce – zaměstnanost, krácení počtu jednotek na
22, kráceno o 51 456 Kč, konečná cena je 566 016 Kč; kráceno vzhledem
k informaci v příl. 4, kde je u pol. 1.1.1.2.1 (odborný konzultant)
uvedeno, že práce s CS nebude probíhat 1. a poslední měsíc, přičemž
odborný poradce je také určen k práci s CS, VK tedy požaduje sjednotit u
obou pozic počet jednotek na 22 měsíců.
1.1.1.3.5 Lektoři rekvalifikačních kurzů, snížení jednotkové ceny na 206
Kč, krácení o 43 200 Kč, konečná cena je 61 800 Kč; krácení dle tabulek
obvyklých mezd.
1.1.1.2.3 Expert evaluace, kráceno o 173 664 Kč, konečná cena je 0 Kč;
nejedná se o evaluaci dopadů projektů na CS, ale o evaluaci realizace
průběhu projektů, což spadá do NN.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 268 320 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 335 400 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 4 996 127,50
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

91

91

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003134

Žadatel

M-CENTRUM, konzultační, rekvalifikační a školicí středisko, z.s.

Název projektu

Zlepšení postavení žen na trhu práce v Pardubickém a
Královéhradeckém kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 303 550 Kč

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
91
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Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 970 630
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
MI 6 00 00 Celkový počet účastníků, zvýšit na 30, žadatelem
předpokládané procento nenaplnění bagatelní podpory (50 %) VK
považuje za příliš vysoké.
MI 6 26 00 účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti,
snížení na 20 – hodnota stanová žadatelem je chybně spočítaná, neboť
nezohledňuje bagatelní podporu.
Výběrová komise požaduje úpravu realizačního týmu následovně:
1.1.1.3.6 Lektor rekvalifikačních kurzů – nově vytvořená položka
Výběrová komise požaduje následující úpravy rozpočtu:
1.1.3.2.2.1 TABLETY PRO CS, snížen počet jednotek na 0, krácení o tj.
60 000 Kč, konečná cena je 0 Kč; důvodem pro krácení je nepotřebnost
položky. Tablety mají být využívány při vyhledávání zaměstnání, ovšem
ke stejnému účelu je pořizováno dalších 10 stolních počítačů.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.3.4 LEKTOR SPECIALISTA (REKVALIFIKAČNÍ KURZY), snížení
jednotkové ceny na 206 Kč, kráceno o 100 880 Kč, konečná cena je
107 120 Kč; pro zvládnutí témat kurzu nejsou třeba expertní znalosti
(např. u PSS), náplň práce odpovídá o pozici lektora při hodinové sazbě
206,- korun.
1.1.1.3.1 LEKTOR SPECIALISTA NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI, snížení
jednotkové ceny na 206 Kč, kráceno o 38 800 Kč, konečná cena je 41
200 Kč; pro zvládnutí témat kurzu nejsou třeba expertní znalosti (např.
u PSS), náplň práce odpovídá o pozici lektora při hodinové sazbě 206,korun.
1.1.1.3.2 LEKTOR PORADENSTVÍ, snížení jednotkové ceny na 206 Kč,
kráceno o 32 900 Kč, konečná cena je 72 100 Kč; pro zvládnutí témat
kurzu nejsou třeba expertní znalosti (např. u PSS), náplň práce odpovídá
o pozici lektora při hodinové sazbě 206,- korun.
1.1.4.2 AKREDITOVANÍ LEKTOR/ŘI REKVAL. A PROF. KURZŮ , zrušení
položky, konečná cena je 0 Kč. Část financí ve výši 35 844 Kč převedena
do položky 1.1.1.3.6, část financí ve výši 33 756 Kč krácena.
1.1.1.3.6 LEKTOR/ŘI REKVAL. A PROF. KURZŮ, založena nová
rozpočtová položka, jednotková cena 206 Kč, počet jednotek 174 hodin,
celková výše položky je 35 844 Kč; z důvodu efektivity VK požaduje
realizaci činností KA především členy realizačního týmu, ne
dodavatelsky.

Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 266 336 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 332 920 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 970 630 Kč.
Informace o žádosti
Pořadové číslo

92

92

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003253

Žadatel

Rodinné centrum Pohádková chaloupka, z. s.

Název projektu

TÁTO, POJĎ NA TO! - pracujeme a pečujeme společně

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 720 832,50 Kč

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

4

Zdrželo se
1

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 553 832,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
MI 6 26 00 účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti
Osoby – snížení na 0, zvyšování rodičovských kompetenční není forma
získávání kvalifikace
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

MI 8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických
dokumentů (vč. evaluačních) – zvýšení na 1, stanovuje se podmínka
k obsahu evaluační zprávy:
1.

evaluační zpráva bude reflektovat dopad projektu na míru zapojení
mužů do péče o dítě

2.

evaluační zpráva se zaměření na dopad projetu na míru zapojení
žen ze zúčastněných domácností na trh práce

Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
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1.1.1.3.1 evaluátor/ka projektu, snížení jednotkové ceny na 243 Kč,
kráceno o 33 200 Kč, konečná cena je 97 200 Kč; oproti doporučeným
cenám OPZ položka nadhodnocena, nadhodnocení není žádným
způsobem zdůvodněno.
1.1.1.3.2 metodik/čka (genderový expert/ka), snížení jednotkové ceny
na 348 Kč, kráceno o 68 400 Kč, konečná cena je 208 800 Kč; oproti
doporučeným cenám OPZ nadhodnocena, nadhodnocení není žádným
způsobem zdůvodněno.
1.1.4.05 víkendové výjezdy / nájem prostor pro realizaci (KA 3) pro
práci s CS, snížení počtu jednotek na 8, kráceno o 32 000 Kč, konečná
cena je 32 000 Kč; není dostatečně odůvodněné množství jednotek.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 133 600 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 167 000 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 553 832,50
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

93

93

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003195

Žadatel

STUDNICE, z.s.

Název projektu

Do práce !!!

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 996 000 Kč

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 286 029,80
projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
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Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
MI 6 00 00 Celkový počet účastníků – snížení na 70, žadatel při
stanovení výše MI nezohlednil bagatelní podporu.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.1.1 Pracovní poradkyně, manažerka vzdělávání (50%), snížení
ceny jednotky na 13400, kráceno o 80 400 Kč, konečná částka je
321 600 Kč; část náplně práce pracovní pozice odpovídá NN (organizace
kurzů, prac. diagnostiky, evidence účastníků, doprovodných služeb),
krácení z 0,5 na 0,4 úvazek.
1.1.1.2.1 Tvůrce e-kurzů (50%), krácení o 60 300 Kč, konečná částka je 0
Kč; položka není jasně odůvodněná, žadatel v projektu uvádí, že
obdobné kurzy má již zpracované, každý lektor má prostor pro úpravu
již stávajících materiálů.
1.1.1.3.1 Lektoři motivačních kurzů, snížení jednotkové ceny na 206
Kč/hod., krácení o 16 920 Kč, konečná cena položky 37 080 Kč; snížení
nákladů v limitu DPP dle mezd obvyklých pro OPZ.
1.1.1.3.2 Lektor, snížení jednotkové ceny na 206 Kč/hod., krácení o
27 648 Kč, konečná cena je 39 552 Kč; snížení nákladů v limitu DPP dle
mezd obvyklých pro OPZ.
1.1.1.3.3 Lektor - Manažerské dovednosti, snížení jednotkové ceny na
206 Kč/hod., krácení o 27 648 Kč, konečná cena je 39 552 Kč; snížení
nákladů v limitu DPP dle mezd obvyklých pro OPZ.
1.1.1.3.4 Lektor - Marketing, internetový marketing, snížení jednotkové
ceny na 206 Kč/hod., krácení o 13 824 Kč, konečná cena je 19 776 Kč;
snížení nákladů v limitu DPP dle mezd obvyklých pro OPZ.
1.1.1.3.5 Lektor - Děně. účetnictví, personalistika a mzdy, snížení
jednotkové ceny na 206 Kč/hod., krácení o 41 472 Kč, konečná cena je
59 328 Kč; snížení nákladů v limitu DPP dle mezd obvyklých pro OPZ.
1.1.1.3.7 Lektor - Kancelářské aplikace (MS Office), snížení jednotkové
ceny na 206 Kč/hod., krácení o 20 736 Kč, konečná cena je 29 664 Kč;
snížení nákladů v limitu DPP dle mezd obvyklých pro OPZ.
1.1.4.4 Pronájem školicích prostor včetně DC, snížení ceny jednotky na
15 000 Kč, kráceno o 120 000 Kč, konečná cena je 360 000 Kč; měsíční
náklady jsou uvedeny v plné vybavenosti, ale aktivity projektu budou
probíhat i mimo zařízení žadatele, částka zahrnuje i energie, které
spadají do NN.
1.1.1.3.8 Asistentky v dětském centru, je třeba přehodit počet jednotek
a cenu za jednotku.
1.2 Nepřímé náklady – z důvodu krácení nákladů vzrostl podíl služeb
nad 60 % přímých nákladů. Z tohoto důvodu dochází ke snížení procenta
nepřímých nákladů z 25 % na 15 % přímých nákladů,
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 408 948 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů a jejich snížení na 15 % jde o 709 970,20 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 2 286 029,80
Kč.
Informace o žádosti
Pořadové číslo
94
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Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003511

Žadatel

Moravskoslezský klastr dynamických pohonů a konstrukcí, z. s.

Název projektu

Rodiče v technických oborech

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 658 412,50 Kč

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
5 382 037,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu rovné
příležitosti žen a mužů na cílený vliv.
Výběrová komise požaduje zaškrtnutí check boxu „projekt zaměřen na
udržitelnou zaměstnanost a udržitelný postup žen v zaměstnání“.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.1.1 Garant poradenství s praxí (úvazek 0,25), snížení úvazku o
0,10 na úvazek 0,15, jednotková cena je 6 030 Kč, krácení o 80 400 Kč,
konečná částka je 120 600 Kč; některé činnosti pracovníka spadají do
nepřímých nákladů, je třeba změnit název položky na „Garant
poradenství s praxí“.
1.1.1.1.2 Klíčový pracovník pro CS (úvazek 0,75), snížení úvazku o 0,15
na úvazek 0,60, jednotková cena je 28 140 Kč, krácení o 140 700 Kč,
konečná částka je 562 800 Kč; některé činnosti pracovníka spadají do
nepřímých nákladů, změnit název na „Klíčový pracovník pro CS“.
Krácení rozpočtu činí celkem 221 100 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 276 375 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 5 382 037,50
Kč.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.

Informace o žádosti

Pořadové číslo

95

95

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003203

Žadatel

Age Management z.s.

Název projektu

Parita žen a mužů

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 040 792,5 Kč

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 024 605
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující úpravy rozpočtu, za kterých bude
projekt podpořen:
1.1.1.2.1 Odborný poradce cílové skupiny Olomouc – žadatel, snížení
počtu jednotek o 35 hodin na 980 hodin, krácení o 6 475 Kč, konečná
cena je 181 300 Kč; některé činnosti z pracovní náplně této pozice
spadají do NN.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.2.2 Odborný poradce cílové skupiny - Šumperk partner, snížení
počtu jednotek o 35 hodin na 980 hodin, krácení o 6 475 Kč, konečná
cena je 181 300 Kč; některé činnosti z pracovní náplně této pozice
spadají do NN.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 12 950 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 16 187,50 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 024 605 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

96

96

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003182

Žadatel

bfz o.p.s.

Název projektu

Aktivizace pracovního potenciálu žen 55+

95
96

.
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Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 978 100 Kč

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
5 279 500
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu rovné
příležitosti žen a mužů na cílený vliv.
Výběrová komise požaduje následující úpravy rozpočtu:
1.1.1.1.3 Osobní poradce trhu práce (uv.0,5) Teplice, krácení úvazku z
0,5 na 0,25 (8710*24=209 400 Kč) výše krácení je 209 040 Kč, konečná
cena je 209 040 Kč, upravit název na „Osobní poradce trhu práce
Teplice“; důvodem krácení je překryv pozic osobní poradce a osobní
poradce trhu práce.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.1.4 Osobní poradce trhu práce (uv. 0,5) Litoměřice, krácení úvazu
z 0,5 na 0,25 (8710*24=209 400 Kč), krácení o 209 040 Kč, konečná cena
je 209 040 Kč, upravit název na „Osobní poradce trhu práce Litoměřice“;
důvodem krácení je překryv pozic osobní poradce a osobní poradce trhu
práce.
Výzva č. 03_16_061 stanoví, že doprovodná opatření (přímá podpora)
nesmí v žádosti činit více než 50 % přímých nákladů. V žádosti číslo
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003182 došlo k výraznému překročení
tohoto limitu. Výběrová komise tedy stanovuje následující úpravy
rozpočtu:
1.1.6.1.1 Dotovaná pracovní místa 8x, snížena cena jednotky na
237 000, kráceno o 140 800 Kč, konečná cena 1 896 000 Kč.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 558 880 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 698 600 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 5 279 500 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

97

97

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003122

Žadatel

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

Název projektu

Zkuste to jinak

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 056 467,50 Kč

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 714 837,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje úpravu nastavení klíčových aktivit.
Rekvalifikační kurzy musí vycházet z bilanční diagnostiky. Bude
kontrolováno při kontrole na místě.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Realizace projektu je schválena za podmínky, že jednotlivé osobě z CS
nebude poskytnuta stejná podpora v projektech CZ.03.1.51/0.0/0.0
/16_061/0003122 a CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002363. Nesmí dojít
k tomu, aby jedna osoba byla vykazována se stejnou podporou v obou
projektech. Bude prověřeno při kontrole na místě.
Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu rovné
příležitosti žen a mužů na cílený vliv.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.2.1 Poradce/kyně pro individuální a kariérové poradenství Poradce pro indiv. a kariér. poradenství, krácení úvazku o 384 hodin,
tzn. celkové krácení položky o 128 640 Kč, konečná cena je 514 560 Kč;
úvazek je nadhodnocený ve vztahu k rozsahu projektu a náplni činností
na dané pozici.
1.1.1.2.2 Psychologický poradce, krácení úvazku o 120 hodin, tzn.
celkové krácení položky o 53 064 Kč, konečná cena je 353 760 Kč;
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úvazek je nadhodnocený ve vztahu k rozsahu projektu a náplni činností
na dané pozici.
1.1.1.2.3 Lektor/ka kurzu Účetnictví s využitím výpočetní techniky,
snížení jednotkové ceny na 276,-Kč/hod., krácení položky o 77 200 Kč,
konečná cena je 110 400 Kč; nastavenou hodinovou sazbu VK považuje s ohledem na charakter kurzu a neuvedení informace o počtu účastníků
– za velmi vysokou.
1.1.1.3.01 Lektor/ka Základní program A1, A2, snížení jednotkové ceny
na 206,-Kč/hod., krácení položky o 14 400,-Kč, konečná cena je 20 600
Kč; kráceno v souladu s tabulkou obvyklých mezd OPZ, tabulka odpovídá
pozici lektor (kód ISPV 23106).
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 273 304 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 341 630 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 4 714 837,50
Kč.
Informace o žádosti
Pořadové číslo

98

98

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003031

Žadatel

Professional training, z.s.

Název projektu

Kariéra pro ženy 2017 v Středočeském kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 350 812,50 Kč

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

4

Zdrželo se
1

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje 5 350 812,50
projektu v Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
MI 6 26 00 účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti:
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snížení na 0, aktivity obsažené v KA 3 neslouží ke zvyšování kvalifikace, tj.
neodpovídá definici MI.
MI 6 26 02 účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti –
ženy: snížení na 0, aktivity obsažené v KA 3 neslouží ke zvyšování
kvalifikace, tj. neodpovídá definici MI.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Informace o žádosti
Pořadové číslo

99

99

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003352

Žadatel

OMNI TEMPORE o.p.s.

Název projektu

Komplexní program podpory žen s dětmi mladšími 15 let věku na trh
práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 956 700 Kč

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 872 920
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje klíčové aktivity následovně:

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

MI 5 01 05 Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy
práce – snížení na 0, důvodem je, že popis dosažení cílové hodnoty
neodpovídá popisu KA ani definici MI.
Výběrová komise požaduje zaškrtnutí check boxu „projekt zaměřen na
udržitelnou zaměstnanost a udržitelný postup žen v zaměstnání“.
Výběrová komise požaduje následující úpravy rozpočtu:
Z názvu položek 1.1.1.1.1 až 1.1.1.1.6 vymazat délku úvazku.
1.1.1.1.1 Osobní poradce č.1, KRPC Most - KA 02 (PS 0,5), snížení úvazu
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na 0,3, snížení jednotkové ceny na 8 844, krácení o 141 504 Kč; konečná
cena je 212 256 Kč (8 844*24 měsíců); 0,5 úvazku je nepřiměřené
velikosti CS a nadefinovaným činnostem uvedeným v popisu KA (předně
pouze pro 30 účastníků).
1.1.1.1.2 Osobní poradce č.2, KRPC Most - KA 02 (PS 0,5), snížení úvazu
na 0,3, snížení jednotkové ceny na 8 844, krácení o 141 504 Kč; konečná
cena je 212 256 Kč (8 844*24 měsíců); 0,5 úvazku je nepřiměřené
velikosti CS a nadefinovaným činnostem uvedeným v popisu KA (předně
pouze pro 30 účastníků).

1.1.1.1.3 Osobní poradce č.1, KRPC Louny - KA 02 (PS 0,5), snížení
úvazu na 0,3, snížení jednotkové ceny na 8 844, krácení o 141 504 Kč;
konečná cena je 212 256 Kč (8 844*24 měsíců); 0,5 úvazku je
nepřiměřené velikosti CS a nadefinovaným činnostem uvedeným v
popisu KA (předně pouze pro 30 účastníků).
1.1.1.1.4 Osobní poradce č.2, KRPC Louny - KA 02 (PS 0,5), snížení
úvazu na 0,3, snížení jednotkové ceny na 8 844, krácení o 141 504 Kč;
konečná cena je 212 256 Kč (8 844*24 měsíců); 0,5 úvazku je
nepřiměřené velikosti CS a nadefinovaným činnostem uvedeným v
popisu KA (předně pouze pro 30 účastníků).
1.1.1.1.5 Osobní poradce č.1, KRPC Děčín - KA 02 (PS 0,5), snížení
úvazu na 0,3, snížení jednotkové ceny na 8 844, krácení o 141 504 Kč;
konečná cena je 212 256 Kč (8 844*24 měsíců); 0,5 úvazku je
nepřiměřené velikosti CS a nadefinovaným činnostem uvedeným v
popisu KA (předně pouze pro 30 účastníků).
1.1.1.1.6 Osobní poradce č.2, KRPC Děčín - KA 02 (PS 0,5), snížení
úvazu na 0,3, snížení jednotkové ceny na 8 844, krácení o 141 504 Kč;
konečná cena je 212 256 Kč (8 844*24 měsíců); 0,5 úvazku je
nepřiměřené velikosti CS a nadefinovaným činnostem uvedeným v
popisu KA (předně pouze pro 30 účastníků).
Přejmenovat položky – napsat bez „(PS 0,5)“ u všech položek, viz. výše.
1.1.1.3.1 Lektoři vzdělávacího programu "Společným úsilím zpět na trh
práce" - KA 04 (6 kurzů x 60 hodin), snížen počet jednotek na 270,
krácení o 18 000 Kč, konečná cena je 54 000 Kč; časová dotace výuky je
uvedena 45 min. má být uvedeno 60 min. (200*270=54 000, místo
200*360=72 000).
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 867 024 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 1 083 780 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 4 872 920 Kč.
Informace o žádosti
Pořadové číslo

100

100

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003173

Žadatel

EuroProfis, s.r.o.
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Název projektu

Dejme práci šanci!

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 238 446,50 Kč

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 971 433
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
Chybně vyplněny indikátory. Všude, kde je výchozí hodnota jiná než 0,
požadujeme upravit na 0.
MI 5 01 05 - Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy
práce – snížení na 0, důvodem je, že popis dosažení cílové hodnoty
neodpovídá popisu KA ani definici MI
Výběrová komise upravuje klíčové aktivity následovně:
VK požaduje úpravu popisu KA 5, která má probíhat 11. - 26. měsíc
projektu, ovšem délka realizace projektu je max. 24 měsíců (upravit
v přehledu nákladů)
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise požaduje následující úpravu rozpadu financování:
Žadatel upraví rozpad financování tak, že 15% spolufinancování nebude
hrazeno ze státního rozpočtu, ale z národních soukromých zdrojů
(vlastní zdroje žadatele).
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.1.1 Koordinátor pro CS, snížení ceny jednotky na 30 230,40 Kč a
počtu jednotek na 22, krácení o 60 460,80 Kč, konečná cena 665 068,80
Kč; krácení z důvodu, že tato pozice není zapojeno ve 23. a 24. měsíci
realizace projektu.
1.1.3.2.2.4 Multifunkční zařízení, snížení ceny jednotky na 7 260 Kč,
krácení o 12 100 Kč, konečná částka je 7 260 Kč; žadatel nevysvětlil,
proč nárokuje dražší multifunkční zařízení pro intenzivní využití. Cílová
skupina je sice velká, ale žadatel bude realizovat jednotlivé aktivity po
cca. 10 účastnících. Navíc pro účastníky bude mít v rámci jiné položky
rozpočtu zajištěny výukové materiály.
1.1.1.3.1 Akvizitor, krácení počtu jednotek na 400, krácení o 69 000 Kč,

konečná cena je 138 000 Kč; není jasné, jak žadatel dospěl k hodnotě
600 hodin, když uvádí, že akvizitor bude pracovat v průměru 25 hod. za
měsíc (celkem 16 měsíců). Celkově fond pracovní doby, by měl být tedy
400 hod.
1.1.1.3.8 Lektor IT dovedností, snížení jednotkové ceny na 206 Kč/hod.,
krácení o 8 064,00 Kč, konečná cena je 11 536 Kč; žadatel u lektorů
neuvedl, proč u některých stanovil cenu za hodinu dle obvyklých cen
jako u lektora a u druhého jako u lektora specialisty. Lektora IT
dovedností dle popisu pracovní náplně odpovídá pozici lektora.
1.1.1.3.3 Lektor projektového řízení, snížení jednotkové ceny na 206
Kč/hod., krácení o 27 606 Kč, konečná částka je 44 084 Kč; žadatel u
lektorů neuvedl, proč u některých stanovil cenu za hodinu dle obvyklých
cen jako u lektora a u druhého jako u lektora specialisty.
1.1.1.3.4 Lektor finanční gramotnosti, snížení jednotkové ceny na 206
Kč/hod., krácení o 13 160 Kč, konečná částka 28 840 Kč; žadatel u
lektorů neuvedl, proč u některých stanovil cenu za hodinu dle obvyklých
cen jako u lektora a u druhého jako u lektora specialisty.
1.1.1.3.5 Lektor pracovně-právního minima, snížení jednotkové ceny na
206 Kč/hod., o 23 220 Kč, konečná částka 37 080 Kč; žadatel u lektorů
neuvedl, proč u některých stanovil cenu za hodinu dle obvyklých cen
jako u lektora a u druhého jako u lektora specialisty.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 213 610,80 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 267 013,50 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 4 971 433 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

101

101

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003354

Žadatel

A S P E C, spol. s r.o.

Název projektu

Pekárny čekají. Podpora návratu žen na trh práce na Krnovsku

Celkové způsobilé výdaje (Kč)
Body z věcného hodnocení

1 207 200
85

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
101

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Zdrželo se

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 099 200
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje nastavení monitorovacích indikátorů takto:
8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických
dokumentů (vč. evaluačních) bude mít cílovou hodnotu sníženou na 0,
popis dokumentu v žádosti neodpovídá definici tohoto indikátoru.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.1.7. Odborný garant projektu (24 měsíců, 15h/týdně=60h/měsíc),
- snižuje se počet jednotek z 1440 na 960, celkem v položce kráceno o
86 400 Kč na konečných 172 800 Kč; důvodem je nedostatečně popsaná
pracovní náplň, nebude se vždy jednat o přímou práci s CS (nelze
schválit 0,75 úvazek, mezi činnostmi garanta je uvedeno i řízení
realizace KA projektu a řízení mentorů při stážích - tyto činnosti spadají
svým charakterem do NN),
- mění se název položky na Odborného garanta projektu.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 86 400 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 108 000 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 099 200 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

102

102

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003044

Žadatel

Melting group s.r.o.

Název projektu

Dejme ženám větší šanci

Celkové způsobilé výdaje (Kč)
Body z věcného hodnocení

1 986 927,50
84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
102

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Zdrželo se

Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 581 502,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.2.1 Odborný lektor/-ka pro KA01, KA02, KA 03, snižuje se
jednotková cena na 276 Kč, celkem kráceno o 237 120 Kč na 251 712 Kč;
důvodem krácení je nehospodárný výdaj.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.2.2 Psycholog/-žka, snižuje se počet jednotek na 420 hodin,
kráceno o 54 720 Kč na částku 191 520 Kč; důvodem krácení je
nadhodnocený úvazek.
1.1.4.3 Rekvalifikační kurzy pro CS, snižuje se jednotková cena na
15 000 Kč, kráceno celkem o 32 500 Kč na konečnou částku 195 000 Kč;
důvodem krácení je nehospodárnost výdaje, sníženo na cenu obvyklou
v místě a čase.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 324 340 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 405 425 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 581 502,50
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

103

103

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003082

Žadatel

Občanské sdružení JETY98

Název projektu

Stejné pracovní šance

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 029 650

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování
103

Projekt zařazen do zásobníku

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 708 050
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující krácení rozpočtu, za kterých bude
projekt podpořen:
1.1.1.1.1 Pracovní a kariérový poradce, snížení ceny jednotky na 32 160
Kč, tzn. na úvazek 0,75, kráceno o 257 280 Kč na konečnou částku
771 840 Kč; kráceno z důvodu nedostatečného popisu časové
náročnosti této pozice, zároveň tento pracovník nebude při rekvalifikaci
a při podpoře pracovního uplatnění s CS pracovat tak intenzivně.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 257 280 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 321 600 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 2 708 050 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

104

104

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003071

Žadatel

VOLONTÉ CZECH, o.p.s.

Název projektu

VOL GENDER II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 832 682,50

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 549 185
projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:

104

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti, bude
mít hodnotu sníženu na 70, popis naplnění tohoto indikátoru a cílová
hodnota v žádosti neodpovídá popisu indikátoru.
6 26 02 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti – ženy
bude mít hodnotu sníženu na 0, jde o nezávazkový indikátor, žadatel
bude jej pouze sledovat.
5 01 05 Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce,
bude mít hodnotu sníženu na 0, popis v žádosti neodpovídá definici
tohoto indikátoru, tento se navíc pouze sleduje, není závazkový.
Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu „Rovné
příležitosti žen a mužů“ na cílený vliv.
Výběrová komise požaduje zaškrtnutí check-boxu „Projekt zaměřen na
udržitelnou zaměstnanost a udržitelný postup žen v zaměstnání“.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.3.01 Hlavní Koordinátor/ka Volonté Czech, o.p.s., snižuje se
počet jednotek na 480, kráceno o 67 440 Kč na částku 134 880 Kč;
popsaná náplň práce spadá částečně do NN (nastavení spolupráce s
partnery, nastavení kritérií výběru CS) a dále je v některých bodech
stejná jako náplň práce evaluátora (nastavení vstupních charakteristik
CS).
1.1.1.3.02 Regionální Kordinátor/ka, kráceno o 84 300 Kč na 0 Kč; ruší
se pracovní pozice, neboť její nutnost a potřebnost není žadatelem
prokázána.
1.1.1.3.04 Specialista/specialistka pro trh práce, snížen počet jednotek
o 70 na 470 hod., kráceno o 23 800 Kč na 159 800 Kč; 70 hod. spojených
s KA 01, 02 spadá do nepřímých nákladů.
1.1.1.3.05 Odborná garantka - specialistka na rovné příležitosti, snížen
počet jednotek o 70 na 390 hod., kráceno o 23 800 Kč na konečnou
částku 132 600 Kč; 70 hod. spojených s KA 01, 02 spadá do nepřímých
nákladů.
1.1.1.3.10 Interní lektor/ka AJ/specialista/ka, snížen počet jednotek o
42 na 390 hod., kráceno o 14 280 Kč na částku 132 600 Kč; KA 8
"Posílení jazykových znalostí CS" příprava na práci s CS v délce 92 hod.
není adekvátní a zdůvodněná.
1.1.4.21 KA1, Nákup služeb mobilního připojení k internetu, krácena
celá položka o 13 178 na 0 Kč; jedná se o nepřímý náklad
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 226 798 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 283 497,50 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 549 185 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
105

105

105

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003411

Žadatel

Romodrom o.p.s.

Název projektu

PR_Ženy Regiony - Propagace nejen Romské ženy

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 093 446,88

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 002 221,25
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu „Rovné
příležitosti žen a mužů“ na cílený vliv, v souladu se zaměřením projektu.
Výběrová komise požaduje následující krácení a úpravy rozpočtu:
1.1.1.1.1 Odborný koordinátor (odborný asistent) 0,75 úvazek, kráceno
na 0,5 úvazku, cena jednotky bude snížena na 18 953 Kč, počet jednotek
zůstává, položka se změní na konečnou částku 454 872 Kč, krácena o
215 045,5 Kč, částka 12 402,50 Kč bude převedena do položek
navýšených s ohledem na úvazky RT (položky 1.1.3.2.2.0.1, 1.1.3.2.2.0.3,
1.1.3.2.2.10, 1.1.3.2.2.11), je nutno také změnit název položky; důvod
krácení je zařazení činností spadajících do NN.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.1.2 Regionální agentka (terénní SP) 0,75 úvazek, kráceno na 0,5
úvazku, cena jednotky se mění na 19 625 Kč, celá položka je krácena o
235 512 Kč na 471 000 Kč; je nutno také změnit název položky; důvod
krácení je zařazení činností spadajících do NN.
1.1.1.3.1 Metodik SP, snižuje se jednotková cena na 348 Kč, kráceno o
15 600 Kč na 104 400 Kč; důvodem je překročení maximální doporučené
odměny dle Tabulky obvyklých cen a mezd OPZ.
1.1.1.3.2 Odborný garant – Partner, snižuje se jednotková cena na 348
Kč, kráceno o 15 600 Kč na 104 400 Kč; důvodem je překročení
maximální doporučené odměny dle Tabulky obvyklých cen a mezd OPZ.
1.1.1.3.3 Koučka – Partner, snižuje se jednotková cena na 345 Kč,
kráceno o 102 500 Kč na 172 500 Kč; důvodem je překročení maximální
doporučené odměny dle Tabulky obvyklých cen a mezd OPZ.
1.1.1.3.4 Lektoři sebezkušenostních interaktivních seminářů KA 3 –
Partner, snižuje se jednotková cena na 206 Kč, kráceno o 103 200 Kč na
61 800 Kč; důvodem je překročení maximální doporučené odměny dle

Tabulky obvyklých cen a mezd OPZ.
1.1.1.3.5 Psycholog – Partner, snižuje se jednotková cena na 345 Kč,
kráceno o 61 500 Kč na 103 500 Kč; důvodem je překročení maximální
doporučené odměny dle Tabulky obvyklých cen a mezd OPZ.
1.1.1.3.6 Lektor finanční gramotnosti a dluhového poradenství pro
KA4, max. 300h/rok, snižuje se jednotková cena na 206 Kč, kráceno o
116 400 Kč na 123 600 Kč; důvodem je překročení maximální
doporučené odměny dle Tabulky obvyklých cen a mezd OPZ.
1.1.3.2.2.0.1 Notebooky pro členy RT 2 x 0,75, navýšení počtu jednotek
na 2, položka se navyšuje o částku 6 655 Kč, která se převádí z krácené
položky 1.1.1.1.1, název položky bude upraven (bez specifikace úvazků);
počet jednotek upraven dle počtu úvazků RT.
1.1.3.2.2.0.2 Kancelářský balík pro NTB RT 2 x 0,75, navýšení počtu
jednotek na 2, jednotková cena se snižuje na 2 420 Kč, položka se
snižuje o částku 4 598 Kč, název položky bude upraven (bez specifikace
úvazků); počet jednotek upraven dle počtu úvazků RT, jednotková cena
dle Tabulky obvyklých cen a mezd OPZ.
1.1.3.2.2.0.3 Mobilní telefon pro členy RT 2 x 0,75, navýšení počtu
jednotek na 2, položka se navyšuje o částku 1 210 Kč, která se převádí
z krácené položky 1.1.1.1.1, název položky bude upraven (bez
specifikace úvazků); počet jednotek upraven dle počtu úvazků RT.
1.1.3.2.2.10 Židle kancelářská pro RT 2 x 0,75, navýšení počtu jednotek
na 2, položka se navyšuje o částku 1 210 Kč, která se převádí z krácené
položky 1.1.1.1.1, název položky bude upraven (bez specifikace úvazků);
počet jednotek upraven dle počtu úvazků RT.
1.1.3.2.2.11 Stůl pracovní kancelářský pro RT 2 x 0,75, navýšení počtu
jednotek na 2, položka se navyšuje o částku 3 327,50 Kč, která se
převádí z krácené položky 1.1.1.1.1, název položky bude upraven (bez
specifikace úvazků); počet jednotek upraven dle počtu úvazků RT.
1.1.3.2.2.08 Digitální fotoaparát, krácena celá položka o 3025 Kč na 0
Kč; nezdůvodněný a nadbytečný výdaj.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 872 980,50 přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 1 091 225,63 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 002 221,25
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

106

106

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003149

Žadatel

Vysoká škola finanční a správní, z.ú.

Název projektu

Malé regionální partnerství řešící problematiku nerovného postavení
žen a osob pečujících o děti do 15 let věku na trhu práce v Ústeckém a
Karlovarském kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 784 728

106

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 954 028
projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí Výběrová
komise stanovila následující podmínky, za kterých bude projekt
podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti,
hodnota indikátoru se upravuje na 80, z popisu cílové hodnoty vyplývá,
že 80 účastníků splní podmínky dané definicí indikátoru.
6 26 02 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti – ženy,
hodnota snížena na 0, jedná se o nezávazkový indikátor, bude sledován
a vykazován v průběhu realizace projektu.
Výběrová komise upravuje nastavení realizačního týmu v rozpočtu:
Pozice Garant KA2, Garant KA 3, Garant KA 4 se slučují do jedné pozice
v nově vytvořené položce 1.1.1.1. 7 Garant (0,5 úvazku) , jednotková
cena bude 26 800 Kč, počet jednotek 24, celá položka bude ve výši
643 200 Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise požaduje následující krácení a úpravy rozpočtu:
1.1.1.3.1 Asistent garanta KA4, počet jednotek se snižuje o polovinu na
1 000, jednotková cena se nemění, položka se krátí o 150 000 Kč na
150 000 Kč; část náplně práce této pozice spadá do administrace
projektu (tedy NN).
1.1.1.1.1 Garant KA2, snížení celé položky na 0 Kč, částka 128 640 Kč se
přesouvá do nové pozice 1.1.1.1.7 Garant; pracovní náplň pozice je ve
většině administrativního rázu, její část bude převedena do nové pozice
1.1.1.1.7 Garant.
1.1.1.1.2 Garant KA 3, krácení celé položky o 257 280 Kč na 0 Kč,
pracovní náplň pozice je ve většině administrativního rázu, její část bude
převedena do nové pozice 1.1.1.1.7 Garant.
1.1.1.1.3 Garant KA 4, snížení celé položky na 0 Kč, částka 514 560 Kč se
přesouvá do nově vytvořené položky 1.1.1.1.7 Garant; pracovní náplň
pozice je ve většině administrativního rázu, její část bude převedena do
nové pozice 1.1.1.1.7 Garant.
1.1.1.1.4 Garant KA 5, krácení celé položky o 257 280 Kč na 0 Kč,

pracovní náplň pozice je ve většině administrativního rázu, její část bude
převedena do nové pozice 1.1.1.1.7 Garant.
1.1.1.1. 7 Garant, nová položka v rozpočtu s 0,5 úvazkem, jednotková
cena 26 800 Kč, počet jednotek 24, celá položka je ve výši 643 200 Kč,
prostředky se přesouvají z položek 1.1.1.1.1 a 1.1.1.1.3.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 664 560 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 830 700 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 4 954 028 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

107

107

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003123

Žadatel

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

Název projektu

Věkem 55+ a zdravotním postižením nekončí pracovní kariéra

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 991 562,50

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 007 500
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických
dokumentů – cílová hodnota bude snížena na 0, dle popisu v žádosti
není hodnota v souladu s definicí tohoto indikátoru
Výběrová komise upravuje nastavení klíčových aktivit.
V rámci KA Vytvoření pracovních míst komise stanovuje podmínku
mzdové příspěvky poskytovat maximálně po dobu 6 měsíců.
Výběrová komise požaduje zaškrtnutí check boxu „Projekt zaměřen na

107

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

udržitelnou zaměstnanost a udržitelný postup žen v zaměstnání“
s ohledem na charakter projektu.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.1.1 Pracovní poradce úvazek 1, jednotková cena snížena na 21
000 Kč (snížení úvazku na 0,5), položka krácena o 378 000 Kč na 378 000
Kč pro nedostatečné zdůvodnění výše úvazku; podmínkou je
přejmenování položky na Pracovní poradce úvazek 0,5.
1.1.1.1.2 Koordinátor aktivit, jednotková cena snížena na 10 500 Kč
(snížení úvazku na 0,5), položka krácena o 189 000 Kč na 189 000 Kč;
důvodem je nadhodnocený úvazek vzhledem k popisu činností.
1.1.1.3.1 Autor Rádce pro ženy 55+ KA 7, krácena celá položka o 40 250
Kč na 0 Kč; vytvoření příručky je uvedeno v popisu projektu, kde ji
vytvoří Pracovní poradce, krácení celé položky.
1.1.6.1 Mzdové příspěvky, sníží se jednotková cena na 55 000 Kč, krátí
se o 1 780 000 Kč, celková částka bude 1 100 000 Kč, důvodem je
překročení limitu daného výzvou, kdy přímá podpora nesmí tvořit více
jak 50 % přímých nákladů.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 2 387 250 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 2 984 062,50 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 007 500 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

108

108

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003366

Žadatel

Institut pro regionální spolupráci, o.p.s.

Název projektu

Práce v každém věku v Brně a okolí

Celkové způsobilé výdaje (Kč)
Body z věcného hodnocení

2 999 700
84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování
108

Projekt zařazen do zásobníku
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Maximální celkové způsobilé výdaje
2 278 092,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.1.1 Odborný poradce, snižuje se úvazek na 0,5, jednotková cena se
mění na 16 750 Kč, položka krácena celkem o 301 500 Kč na 301 500 Kč;
krátí se vzhledem k popsané náplni práce a celkovému složení
realizačního tým, podle popsaných pracovních náplní jednotlivých
pracovních pozic není výše úvazku této pozice nezbytně nutná.

1.1.1.3.1 Garant, krácena celá položka o 54 000 Kč na 0 Kč; pozice je
nadbytečná vzhledem k rozsahu projektu a složení realizačního týmu.
1.1.1.3.3 Lektor vzdělávací aktivity Počítačová gramotnost, snížení
počtu jednotek o 60 na 90 hodin (snížení počtu běhů o 2), kráceno o 12
000 Kč na částku 18 000 Kč; na 1 běh je předpokládána účast pouze cca
4 účastníků, což je nehospodárné a neefektivní, počet běhů bude
sloučen do 3 s více osobami 1 běhu.
1.1.1.3.4 Lektor vzdělávací aktivity Jazykové vzdělání, snížení počtu
jednotek o 108 hodin na 162 (snížení počtu běhů o 2 běhy), kráceno o
21 600 Kč na 32 400 Kč; na 1 běh je předpokládána účast pouze cca 4
účastníků, což je nehospodárné a neefektivní, počet běhů bude sloučen
do 3 s více osobami 1 běhu.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.3.5 Lektor vzdělávací aktivity Finanční gramotnost, snížení počtu
jednotek o 24 hodin na 36 hodin (snížení počtu běhů o 2 běhy), kráceno
o 4 800 Kč na 7 200 Kč; na 1 běh je předpokládána účast pouze cca 4
účastníků, což je nehospodárné a neefektivní, počet běhů bude sloučen
do 3 s více osobami 1 běhu.
1.1.3.2.1.1 SW - kancelářský balík, snížení jednotkové ceny na 2.420,Kč, snížení počtu jednotek na 1,7 (1 pro CS, 0,7 pro RT dle výše úvazku),
položka se krátí o 7 486 Kč na 4 114 Kč; krácení v souladu s Tabulkou
obvyklých cen zařízení a vybavení, žadateli náleží balík pro neziskový
sektor, nikoliv pro podnikatelské subjekty, počet jednotek se snižuje dle
výše úvazků realizačního týmu a potřeb cílové skupiny.
1.1.3.2.2.1 Notebook (Odborný poradce), snížení počtu jednotek na
0,7, kráceno o 3 900 Kč na 9 100 Kč, krácení v souladu s výší úvazku.
1.1.4.1 Nájem prostor, jednotková cena zůstává, snížení počtu jednotek
o 32 na 78 dnů, kráceno o 112 000 Kč na konečnou částku 273 000 Kč; v
souladu s počty krácených běhů kurzů.
1.1.4.6 Nákup zprostředkování zaměstnání, je nutné rozepsání položky
na jednotky a jednotkovou cenu, jednotková cena krácena na 5 000 Kč,
počet jednotek bude 4, položka je krácena o 60 000 Kč na celkovou výše
položky 20 000 Kč; rozepsání podpory dle osob, nadhodnocená částka je
snížena na cenu obvyklou v místě a čase.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 577 286 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 721 607,50 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 2 278 092,50
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

109

109

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003335

Žadatel

Lumpíkov z. ú.

Název projektu

Stejná šance pro všechny - podpora úspěšného návratu do zaměstnání

Celkové způsobilé výdaje (Kč)
Body z věcného hodnocení

1 999 125
83,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 907 907,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti, u
tohoto indikátoru bude odstraněna z popisu informace, že nejde o
indikátor závazkový, VK tímto upozorňuje, že MI 6 26 00 je závazkový
indikátor a jeho nenaplnění je sankciováno.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.3.3 Odborný konzultant (celkem 1) - KA2, snižuje se počet
jednotek o polovinu na 300, položka se krátí o 60 000 Kč na 60 000 Kč; z
hlediska cílů a potřeb CS je odborný konzultant nadbytečný.
1.1.3.2.2.02 Šatní skříň - KA1, KA2, KA3, KA4, snižuje se jednotková
cena na 4 598 Kč, krácení položky o 2 004 Kč na 9 196 Kč; dle Tabulky
obvyklých cen a mezd OPZ.
1.1.3.2.2.04 Multifunkční zařízení (tiskárna) - KA1, KA2, KA3, KA4,
snížení jednotkové ceny na 7 260 Kč, položka krácena o 740 Kč na 7 260
Kč; dle Tabulky obvyklých cen a mezd OPZ.
1.1.3.2.2.05 Dataprojektor - KA1, KA2, KA3, snížení jednotkové ceny na
12 100 Kč, položka krácena o 7 900 Kč na 12 100 Kč, dle Tabulky
obvyklých cen a mezd OPZ.
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1.1.3.2.2.07 Kamera (KA2, KA4), snížení jednotkové ceny na 8 470 Kč
kráceno o 330,00 Kč na 8 470 Kč, dle Tabulky obvyklých cen a mezd
OPZ.
1.1.3.2.2.11 Router (KA1, KA2, KA3, KA4), krácena celá položka o 2000
Kč na 0 Kč; router patří do nepřímých nákladů.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 72 974 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 91 217, 50 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 907 907,50
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

110

110

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003490

Žadatel

Komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko

Název projektu

Stejná šance pro všechny

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 722 700

Body z věcného hodnocení

83,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 722 100
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise upravuje klíčové aktivity následovně:
U KA 2 nákup služeb, VK upozorňuje, že je potřeba dodržet podmínky
zákona o veřejných zakázkách, oslovit více dodavatelů, minimem bude
provedení průzkumu trhu.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
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1.1.3.2.2.3 Židle do učebny, snížení jednotkové ceny na 1 452 Kč, počet
jednotek zůstává nezměněn, kráceno o 480 Kč, výše položky činí 14
520 Kč, dle Tabulky obvyklých cen a mezd OPZ.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 480 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 600 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 2 722 100 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

111

111

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003299

Žadatel

M-Centrum pro mladou rodinu, z.s.

Název projektu

Naše pomoc k Vašemu návratu

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 686 537,50

Body z věcného hodnocení

83,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 517 440
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje nastavení klíčových aktivit:
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

KA - bilanční a pracovní diagnostika, znění KA bude upraveno tak, že
bilanční diagnostika bude provedena místo u 60 žen pouze u 30 z nich, a
to tak, aby byla využita jen tam, kde je skutečně potřeba.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.2.1 Lektor vzdělávacích kurzů, krácení odpovídá 20% z původní
položky, tedy o 112 jednotek na 338, položka j snížena o 52 528 Kč na
částku 158 522 Kč; zařazení témat obchodních dovedností a práva
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obchodních korporací do programu kurzu základních kompetencí je
neefektivní a nemá praktický význam pro účastníky projektu.
1.1.1.2.2 Pečovatel, snížení počtu jednotek o 125 hodin na 1 155 hodin,
položka kráceno o 16 750 Kč na 154 770 Kč; úměrné ke krácení bilanční
diagnostiky.
1.1.4.2 Diagnostika pro CS, snížení počtu jednotek na 133 hodin,
celkově se snižuje položka o 66 000 Kč na 66 500 Kč; vzhledem k
nedostatečnému zdůvodnění potřebnosti pro 100% účastníky dle
podmínky VK provést bilanční diagnostiku pouze pro 30 osob.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 135 278 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 169 097, 50 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 517 440 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

112

112

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003268

Žadatel

Czechitas z.s.

Název projektu

Ženy do IT!

Celkové způsobilé výdaje (Kč)
Body z věcného hodnocení

5 607 087,50
83,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 164 045
projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou komisí Výběrová
komise stanovila následující podmínky, za kterých bude projekt
podpořen:
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Podmínkou realizace je přidání cílové skupiny Zaměstnavatelů, aby jejich
výčet odpovídal aktivitám projektu.
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
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6 28 00 Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si
kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ, hodnota bude snížena na
0, indikátor je bez závazku, žadatel ho musí sledovat, ale není vázán
k naplnění konkrétní hodnoty
8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických
dokumentů (vč. evaluačních), snížena hodnota z 15 na 2, vznikne 1
analýza potřeb trhu práce Jihomoravského a Zlínského kraje a 1
souhrnná evaluace projektu
5 01 05 Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce,
cílová hodnota bude snížena na 4, charakteristika indikátoru požaduje
nové vytvoření flexibilních pracovních míst, pokud už je nabízí, do
indikátoru se nezapočte, příjemce tuto skutečnost nemůže ovlivnit
Výběrová komise požaduje úpravu KA:
Klíčová aktivita osvěta bude vyřazena.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.1.2 Gender expert/ka, snížení výše úvazku na 0,35, jednotková
cena se mění na 16 884 Kč, položka je krácena o 173 664 Kč na konečnou
výši 405 216 Kč; důvodem je nadhodnocená časová dotace.
1.1.1.3.1 Mentoři/ky, počet jednotek se snižuje na 600, položka je
krácena o 75 000 Kč na částku 225 000 Kč; vzhledem k velikosti CS je
časová dotace nadhodnocená.
1.1.1.3.2 Lektoři/ky – specialisté, počet jednotek se snižuje na 792,
položka je snížena o 252 320 Kč na výši 328 680 Kč; důvodem je
nadhodnocená časová dotace lektorů.
1.1.1.3.4 Přímý specialista/ka, cena jednotky je snížena na 345 Kč a
počet jednotek na 300, položka je kráceno o 121 500 Kč na částku
103 500 Kč; důvodem je nadhodnocená časová dotace a zároveň
překročení limitu dle Tabulky obvyklých cen a mezd OPZ.
1.1.4.2 Pronájem pro 1 denní kurzy, krácena celá položka o 72 000 Kč
na 0 Kč; s ohledem na to, že žadatel plánuje pronajmout na celou dobu
realizace místnost pro vzdělávací kurzy - položka 1.1.4.1, není efektivní a
hospodárné pronajímat další prostory pro jednodenní kurz.
1.1.3.2.2.1 Multifunkční zařízení, snížení jednotkové ceny na 7 260 Kč,
kráceno o 8 740 Kč na 7 260 Kč; kráceno dle limitů Tabulky obvyklých
cen a mezd OPZ, zvýšená sazba není odůvodněna, pro potřeby projektu
je dostačující základní varianta.
1.1.6.1.1 Stáže, jednotková cena se snižuje na 29 700 Kč, položka
snížena o 123 360 Kč na konečnou výši 712 800 Kč; maximální výše
odměny na stážích je dle pravidel OPZ trojnásobek minimální mzdy.
1.1.4.6 Video spoty, krácena celá položka o 150 000 Kč na 0 Kč;
z důvodu, že se jedná o aktivitu „osvěta“, která není podporovanou
aktivitou z přímých nákladů z oblasti 1.
1.1.4.7 Mediální plán, krácena celá položka o 54 450 Kč na 0 Kč; z
důvodu, že se jedná o aktivitu „osvěta“ která není podporovou aktivitou
z přímých nákladů z oblasti 1.
1.1.4.4 Vizuální identita, krácena celá položka o 85 000 Kč na 0 Kč; z
důvodu, že se jedná o aktivitu „osvěta“ která není podporovou aktivitou
z přímých nákladů z oblasti 1.
1.1.4.5 Pronájem prostor pro síťovací večery, krácena celá položka o
38 400 Kč na 0 Kč; z důvodu, že se jedná o aktivitu „osvěta“ která není
podporovou aktivitou z přímých nákladů z oblasti 1.

Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 1 154 434 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 1 443 042,50 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 4 164 045,00
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

113

113

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003469

Žadatel

OCCASIO o.p.s.

Název projektu

Rodičovství není překážkou

Celkové způsobilé výdaje (Kč)
Body z věcného hodnocení

5 562 037,50
83,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 053 725
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Podmínkou realizace projektu je sjednocení místa realizace a místa
dopadu.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.2.5 Lektor specialista, snížení počtu jednotek z 540 hod. na 450
hod., kráceno o 48 600 Kč na 243 000 Kč; nadhodnocený úvazek,
realizace KA č.2 je efektivnější ve skupinách po 10, místo po 12
účastnících.
1.1.1.2.3 Evaluátor, snížení počtu hodin úvazku z 1200 hod. na 300
hod., položka krácena o 288 000 Kč na 96 000 Kč; nadhodnocený
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úvazek, na projekt tohoto rozsahu je na evaluaci dostatečný časový
prostor ve výši 300 hodin, kromě toho se na evaluaci podílí rovněž další
členové realizačního týmu.
1.1.1.2.4 Pracovní poradce, snížení počtu jednotek z 1 225 hodin na 600
hodin, tedy o 625 hodin; kráceno celkem o 281 250 Kč na částku 270
000 Kč; jde o snížení časové dotace v KA č.2 a č.5 , nadhodnocený
úvazek.
1.1.1.2.1 Odborný garant projektu, snížení počtu jednotek ze 720 hod.
na 360 hodin, položka krácena o 162 000 Kč na 162 000 Kč; důvodem je
nadhodnocený úvazek.
1.1.1.2.2 Odborný asistent, snížení počtu jednotek z 1 920 hod. na 640
hodin, položka krácena o 300 800 Kč na 150 400 Kč; důvodem je
nadhodnocený úvazek.
1.1.4.1 Pronájem školicích prostor, snížení počtu jednotek ze 108 na 90
dní, položka krácena o 72 000 Kč na 360 000 Kč; při realizaci KA č. 2 ve
skupinách po 12 osobách, a nikoliv po 10 osobách - tedy při realizaci
během 90 dní - postačí kratší doba pronájmu.
1.1.4.2 Hlídání dětí, snížení počtu dní ze 108 na 90 dní, položka krácena
o 54 000,00 Kč na 270 000,00 Kč; při realizaci KA č. 2 ve skupinách po 12
osobách, a nikoliv po 10 osobách - tedy při realizaci během 90 dní klesnou i náklady na hlídání dětí.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 1 206 650 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 1 508 312,50 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 4 053 725 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

114

114

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0002758

Žadatel

GAUDE z.s.

Název projektu

Sebevědomě, aktivně, zkušeně-vzdělávací a motivační program pro ženy
55+

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 635 987,50

Body z věcného hodnocení

83,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
114
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Zdrželo se

Projekt je zařazen mezi náhradní projekty bez stanovení dalších podmínek.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 635 987,50
projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise nestanovila žádné doplňující podmínky podpory
projektu.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Výše rozpočtu zůstává nezměněna ve výši 1 635 987,50 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

115

115

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003160

Žadatel

EducAdvice o.p.s.

Název projektu

Šance pro ženy na Pardubicku

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 440 225

Body z věcného hodnocení

83,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 529 612,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.1.2 Ostatní osobní náklady, snižuje se jednotková cena na 54 440
Kč a počet jednotek na 1, celková částka položky je krácena o polovinu
na 54 440 Kč; žadatelem stanovená částka je vysoká a značně
nadsazená, krátí se adekvátně ke krácení osobních nákladů v položce
1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1 Poradce projektu, kráceno na 0,5 úvazku, jednotková cena 27
220 Kč, položka snížena o 598 840,00 Kč na 598 840,00 Kč; velikost
úvazku je předimenzována. V návaznosti na popis a realizaci klíčových
aktivit a vzhledem k velikosti cílové skupiny (max. 40 osob; v průběhu
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realizace projektu v některých měsících to nebude ani polovina CS) a k
charakteru a časové dotaci klíčových aktivit (zapojení poradce v KA č. 2,
trvající dle harmonogramu 9 měsíců, pouze 4 dny; v KA č. 3, trvající 10
měsíců, pouze 168 hodin; u KA č. 7 a č. 8 - místa na zkoušku a
zprostředkování, které jsou řešeny jako koupě služeb personální
agentury) a k velikosti realizačního týmu je spoluúčast poradce projektu
nízká.
1.1.3.2.2.3 Mobilní telefon, snižuje se počet jednotek o polovinu na 0,5,
kráceno o 1 210 Kč na konečnou částku 1 210 Kč; snižuje se v
návaznosti na krácení pozice poradce projektu o 0,5 úvazku.
1.1.4.4 Pracovní a profesní počítačová diagnostika, snížení počtu
jednotek na 20 jednotek, jednotková cena se mění na 4 500 Kč, položka
snížena o 90 000 Kč na 90 000 Kč; důvodem je neúčelné provádění
pracovní a profesní diagnostiky plošně u všech osob i v případech, kde
to není nezbytné (navíc je zde částečná duplicita s poradenstvím).
1.1.4.5 Psychologické poradenství, krácení počtu jednotek na 20.
Položka se snižuje o 40 000 Kč na 40 000 Kč; počet 20 sezení je
dostatečný vzhledem k tomu, že bude souběžně probíhat i individuální
poradenství (KA č. 9). Řada osob bude navíc již v pracovním poměru,
nebo bude navštěvovat rekvalifikační kurzy, případně nebude chtít za
psychologem dojíždět.
1.1.6.1 Mzdové příspěvky, snížen počet jednotek na 48 a jednotková
cena snížena 25 000 Kč, položka se snižuje o 744 000 Kč na 1 200 000
Kč; výzva č. 03_16_061 stanoví, že doprovodná opatření (přímá
podpora) nesmí v žádosti činit více než 50 % přímých nákladů. V žádosti
číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003160 došlo k překročení tohoto
limitu.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 1 528 490 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 1 910 612,50. Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 529 612,50
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

116

116

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003087

Žadatel

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.

Název projektu

Hodnota ženy

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 586 663,75 Kč

Body z věcného hodnocení

83,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
116

6
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Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 243 641,13
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
Indikátor 62500 Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po
ukončení své účasti – cílová hodnota bude upravena na 0, důvodem je,
že se nejedná o MI se závazkem, je potřeba ho sledovat, není třeba se
k němu zavazovat v žádosti.
Horizontální principy jsou v souladu s výzvou. Výběrová komise
požaduje zaškrtnutí check-boxu „Projekt zaměřen na udržitelnou
zaměstnanost a udržitelný postup žen v zaměstnání“.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.1.1 Lektor, motivátor a koordinátor, jednotková cena se mění na
33 768 Kč, položka krácena o 90 048 Kč, konečná výše položky je
810 432 Kč; mzdové náklady jsou u KA5 nadbytečné a nezdůvodněné.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.1.2 Lektor a kouč, jednotková cena se mění na 33 768 Kč, položka
krácena o 90 048 Kč, konečná výše položky je 810 432 Kč; mzdové
náklady jsou u KA5 nadbytečné a nezdůvodněné.
1.1.1.1.3 Lektor a konzultant, jednotková cena se mění na 33 768 Kč,
položka krácena o 90 048 Kč, konečná výše položky je 810 432 Kč;
mzdové náklady jsou u KA5 nadbytečné a nezdůvodněné.
1.1.3.2.1.1 Kancelářský balík - SW pro notebooky, krácen počet
jednotek na 2,7, kráceno o částku 281,10 Kč, konečná cena je 2 529,90
Kč; krátí se ve vazbě na rozsah zapojení RT.
1.1.3.2.2.1 Notebooky pro realizační tým, krácen počet jednotek na 2,7,
kráceno o částku 3 993 Kč, konečná cena je 35 937 Kč; krátí se ve vazbě
na rozsah zapojení RT.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 274 418,10 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 343 022,62 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 243 641,13
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003396

Žadatel

PRISCO s.r.o.

Název projektu

Flexibilní práce - přínos pro zaměstnavatele i ženy s dětmi

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 090 175 Kč

Body z věcného hodnocení

83,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 030 950
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických
dokumentů - vzhledem k tomu, že v KA 1 bude zpracována genderově
senzitivní analýza bude cílová hodnota zvýšena na hodnotu 1.
6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti – cílová
hodnota bude upravena na hodnotu 5 – důvodem je, že v KA 4 žadatel
plánuje vzdělávání včetně rekvalifikačních kurzů.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Horizontální principy jsou v souladu s výzvou. Výběrová komise
požaduje zaškrtnutí check-boxu „Projekt zaměřen na udržitelnou
zaměstnanost a udržitelný postup žen v zaměstnání“.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.2.3 Expert pro práci s ženami ohroženými na TP, krácení
jednotkové ceny na 236 Kč, kráceno celkem o 41 000 Kč, konečná cena
je 59 000 Kč; pracovní náplní této pozice jsou běžné činnosti poradenské
a motivační, jednotková cena upravena v souladu s Tabulkou obvyklých
cen a mezd v OPZ.
1.1.3.2.1.1 Kancelářský balík, kráceno na celkový úvazek RT 0,56,
snižuje se o 1 540 Kč, konečná částka je 1 960 Kč; upraveno dle výše
úvazků RT.
1.1.3.2.2.1 Notebook, kráceno na celkový úvazek RT 0,56, snižuje se o
4 840 Kč, konečná cena je 6 160 Kč; upraveno dle výše úvazků RT
1.1.6.1.1 Mzdové příspěvky, položka bude rozčleněna tak, aby
jednotkou byl měsíc

Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 47 380 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 59 225 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 2 030 950 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

118

118

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003121

Žadatel

Adusum z. s.

Název projektu

Nové šance pro osoby pečující

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 168 425 Kč

Body z věcného hodnocení

83,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 098 550,00
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.3.1 Lektoři motivačního programu, snižuje se doba na přípravu
na 1/2 každému, tzn. počet jednotek o 45 hod. x 2, celkem krácení o 36
000 Kč, konečná cena je 113 600 Kč; nadhodnocené úvazky na přípravu
lektorů.
1.1.3.2.2.2. Dataprojektor, snižuje se jednotková cena, krátí se o
16 900 Kč, konečná cena je 12 100 Kč; Není dostatečně odůvodněna
volba stacionárního dataprojektoru pro větší počet osob vzhledem
k velikosti cílové skupiny.
1.1.3.2.2.3. Dálkový ovládač k dataprojektoru – krácení celé položky,
tj. 3 000 Kč, konečná cena je 0 Kč; není odůvodnění pro tuto položku,
měla by být součástí samotného dataprojektoru.
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Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 55 900 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 69 875 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 098 550 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

119

119

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003324

Žadatel

Gender studies, o.p.s.

Název projektu

Strategická podpora genderové rovnosti a díverzity: proti genderovým
stereotypům

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 999 986,25 Kč

Body z věcného hodnocení

83,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 328 368,75
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje klíčové aktivity následovně:
Do výčtu cílových skupin bude zařazena také cílová skupina Orgány
veřejné správy. Vyplývá z popisu v žádosti.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Horizontální principy jsou v souladu s výzvou. Výběrová komise
požaduje také zaškrtnutí check-boxu „Projekt zaměřen na udržitelnou
zaměstnanost a udržitelný postup žen v zaměstnání“.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.1.1 Evaluátor/ka 0,4 GS, snížení jednotkové ceny na 17 375 Kč,
krácení o 83 400 Kč, konečná cena je 417 000 Kč; odborná supervize
výstupů projektu a aktivit pro CS spadá do PN, KA 6 souvisí s náklady
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mimo CS.
1.1.1.1.2 Odborný garant, snížení jednotkové ceny na 14 472 Kč, krácení
o 231 552 Kč, konečná cena je 347 328 Kč; práce se zaměstnavateli v KA
6 se zaměřuje mimo cílové skupiny, nezpůsobilý výdaj
1.1.1.1.5 Odborný/á garant/ka KA5 0,3 GS – Snížení úvazku na 0,15,
tedy snížení jednotkové ceny na 7 236 Kč, krácení o 173 664 Kč, konečná
cena je 173 664 Kč; krácení úvazku související s přípravou Zpravodaje a
Novin MDR na ½, spadá do nepřímých nákladů.
1.1.1.1.6 Šéfredaktor/ka zpravodaje rovné příležitosti v souvislostech
0,3 GS - KA 5 - krácení celé položky o 385 920 Kč, konečná cena je 0 Kč;
příprava Zpravodaje spadá do nepřímých nákladů
1.1.1.3.08 Odborná editace a jazyková korektura novin MDR GS,
krácení celé položky o 8 000 Kč, konečná cena je 0 Kč; příprava novin
MDR – nepřímé náklady, nejde o osvětu zaměřenou na konkrétní CS
1.1.1.3.09 Odborná editace a jazyková korektura zpravodaje GS - KA 5,
krácení celé položky o 12 800 Kč, konečná cena je 0 Kč, příprava
Zpravodaje spadá do nepřímých nákladů.
1.1.1.3.10 Kameloti/tky novin MDR GS - Distribuce novin MDR, krácení
celé položky o 28 160 Kč, konečná cena je 0 Kč; spadá do NN, nejde o
osvětu zaměřenou na konkrétní CS
1.1.3.2.1.1 Nákup licencovaných fotografií pro zpravodaj a noviny GS,
krácení celé položky o 7 200 Kč, konečná cena je 0 Kč; KA 5 - příprava
Zpravodaje a novin MDR – spadá do nepřímých nákladů
1.1.3.2.1.2 Kancelářský balík k PC GS 0,1 ks, kráceno o 242 Kč, konečná
částka je 4 598 Kč; krácení 0,1 odpovídá vyčíslení u KA 6 (nezpůsobilá)
1.1.3.2.2.1 PC sestava GS0,1 ks, krácení o 1 331 Kč, konečná částka je
25 289 Kč; krácení 0,1 odpovídá vyčíslení u KA 6 (nezpůsobilá).
1.1.3.2.3.1 Balonkový plyn na MDR GS - krácení o 34 000 Kč, konečná
částka je 0 Kč; nezpůsobilý výdaj, není nezbytný pro realizaci projektu.
1.1.3.2.4.1 Nájem bomby balonkového plynu stánek MDR G, krácení
celé položky o 6 000 Kč, konečná částka je 0 Kč; nezpůsobilý výdaj, není
nezbytný pro realizaci projektu.
1.1.4.01 Odborné články do zpravodaje GS, krácení celé položky o
20 000 Kč, konečná částka je 0 Kč; spadá do nepřímých nákladů.
1.1.4.02 Odborné články do novin MDR GS, krácení celé položky o
20 000 Kč, konečná částka je 0 Kč; nepřímé náklady - publicita, nejde o
konkrétně zaměřenou osvětu v KA 5, CS, kterou zasáhne je nejasná.
1.1.4.03 Update webu pro právní poradnu a online dotazy GS, krácení
o 55 000 Kč, konečná částka je 0 Kč; nepřímé náklady.
1.1.4.04 Technická podpora zpravodaje GS, krácení celé položky o
30 000 Kč, konečná částka je 0 Kč; nepřímé náklady.
1.1.4.05 Grafika novin MDR GS, krácení celé částky o 35 000 Kč,
konečná částka je 0 Kč; nepřímé náklady - publicita, i u MDR nejde o
konkrétně zaměřenou osvětu v KA 5.
1.1.4.06 Tisk novin MDR GS, krácení celé položky o 64 800 Kč, konečná
částka je 0 Kč; nepřímé náklady - publicita, i u MDR nejde o konkrétně
zaměřenou osvětu v KA 5.
1.1.4.07 Grafika letáku právní poradna GS, krácení celé položky o 3 000
Kč, konečná částka je 0 Kč; nepřímé náklady, krácení o 3 000 Kč,
konečná částka je 0 Kč.
1.1.4.08 Tisk letáku právní poradna GS, krácení celé položky o 6 000 Kč,
konečná částka je 0 Kč; nepřímé náklady.
1.1.4.09 Grafika letáku pro KA4 GS, krácení celé položky o 3 000 Kč,
konečná částka je 0 Kč, nepřímé náklady.

1.1.4.10 Tisk letáku pro KA4 GS, krácení celé položky o 24 000 Kč,
konečná částka je 0 Kč, nepřímé náklady.
1.1.4.11 Grafika plakátů pro KA4 GS, krácení celé položky o 9 600 Kč,
konečná částka je 0 Kč; nepřímé náklady.
1.1.4.12 Tisk plakátů pro KA4 GS, krácení celé položky o 14 400 Kč,
konečná částka je 0 Kč; nepřímé náklady.
1.1.4.13 Fotograf/ka kulaté stoly KA2 a KA3 GS, krácení celé položky o
20 000 Kč, konečná částka je 0 Kč; nepřímé náklady – publicita.
1.1.4.16 Pronájem stánku MDR v 1 regionu GS, krácení o 3 000 Kč,
konečná částka je 0 Kč, nepřímé náklady - publicita, nejde o konkrétně
zaměřenou osvětu v KA 5.
1.1.4.17 Online inzerce KA, krácení o 42 000 Kč, konečná částka je 0 Kč;
nepřímé náklady.
1.1.6.5.1 Občerstvení kulaté stoly KA2 GS, krácení o 5 000 Kč, konečná
částka je 0 Kč; nepřímé náklady.
1.1.6.5.2 Občerstvení workshopy KA4 GS, krácení o 7 200 Kč, konečná
částka je 0 Kč; nepřímé náklady.
1.1.3.2.2.3 Fotoaparát GS, krácení o 3 025 Kč, konečná částka je 0 Kč;
nepřímé náklady.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 1 337 294 přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 1 671 617,50 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 4 328 368,75
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

120

120

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003506

Žadatel

Prostor pro rodinu,z.ú.

Název projektu

I muži pečují o děti v Libereckém a Jihomoravském kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 707 473

Body z věcného hodnocení

83,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
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Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 097 769,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
60000 Celkový počet účastníků - cílová hodnota tohoto MI se mění na
0, z důvodu, že dle popisu KA nelze předpokládat podporu jednotlivých
účastníků vyšší než 40 hodin (tj. bagatelní podpora)
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.3.4. Asistenti/tky distribuce publikace, krácené celé položky o
5 000 Kč, konečná cena je 0 Kč; položka není dostatečně
popsána/zdůvodněna, krácení.
1.1.1.1.1 Koordinátoři/koordinátorky CS pro KA2, snížení jednotkové
ceny na 3 778,86 Kč, celkem krácení o 362 762,80 Kč, konečná cena je
120 923,60 Kč; chybí uvedení náplně práce, náklad spadá do nepřímých
nákladů.
1.1.4.07 Design a správa webu, krácení o 120 000 Kč, konečná cena je 0
Kč; jedná se o nepřímé náklady.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 487 762,80 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 609 703,50 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 097 769,50
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

121

121

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003346

Žadatel

Abeceda Bohumín

Název projektu

Abeceda úspěšných žen

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 846 279 Kč

Body z věcného hodnocení

82,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

6

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Zdrželo se

Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 846 279
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje klíčové aktivity následovně:
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Žadatel zajistí účastníkům projektu možnost volby rekvalifikačních
kurzů dle potřeb CS a regionu, tomuto přizpůsobí spektrum nabízených
kurzů.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Výše rozpočtu zůstává nezměněna, jeho výše činí 1 846 279 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

122

122

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003267

Žadatel

Centrum Inspirace, z.ú.

Název projektu

Chceme skloubit práci s péčí o své blízké

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 084 475 Kč

Body z věcného hodnocení

82,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 973 170
projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
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6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti –
snižuje se cílová hodnota indikátoru na 5
6 26 02 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti – ženy
– snižuje se cílová hodnota indikátoru na 5
Důvod: Žadatel dle popisu KA plánuje zvýšit kvalifikaci pouze 6 osobám
prostřednictvím rekvalifikačních kurzů v rámci KA 4, zohledněno je i
riziko, že jej nenaplní všichni účastníci.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.2.1 Odborný lektor/-ka - IT kurzy (KA 03), snížení jednotkové ceny
na 276 Kč, snížení o 70 144 Kč, konečná cena je 70 656 Kč; nerespektuje
obvyklé platy/mzdy pro lektory dle metodiky OPZ, přičemž toto
nadstandardní ohodnocení nikterak není zdůvodněno.
1.1.4.11 Rekvalifikační kurzy (cena vč. DPH), krácení jednotkové ceny
na 15 000 Kč, krácení o 18 900 Kč, konečná cena je 90 000 Kč; žadatel
neuvádí bližší časové dotace k RK, průměrné jednotkové
náklady.rekvalifikačních kurzů v položce jsou nadhodnocené,
Na projekt se vztahuje veřejná podpora. Položky rozpočtu 1.1.6.1
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 89 044 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 111 305 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 973 170 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

123

123

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003209

Žadatel

NEAT jazyková agentura, s.r.o.

Název projektu

Ženy chtějí rodinu i práci

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 915 762,50 Kč

Body z věcného hodnocení

82,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování
123
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Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení Mzdové příspěvky - flefibilní formy práce:

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 681 232,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.3.1 Lektor základních kompetencí (KA5), snížení jednotkové ceny
- hod. sazby na 206 Kč/hod., krácení o 4 400 Kč, konečná cena je 20 600
Kč; hod. sazba není odůvodněna
1.1.1.3.2 Lektor (KA6), snížení jednotkové ceny na 206 Kč/hod., krátí se
o 36 984 Kč, konečná cena 56 856 Kč; není přiměřený počet hodin na
přípravu prezentace ani odůvodněna vyšší sazba za jeho práci
1.1.3.2.2.2 Multifunkční zařízení pro intenzivní využití (KA2, KA4, KA5,
KA6, KA8, KA9), snížení jednotkové ceny, krácení o 5 240 Kč, konečná
cena je 7 260 Kč; dostačující pouze tiskárna pro běžné využití
1.1.6.1.1 Mzdové příspěvky - flexibilní formy práce: 10 osob na 9
měsíců, průměrný úvazek 0,7, plošné snížení mzdových příspěvku na 3
měsíce z 9, snížení počtu jednotek na 30, krácení celkem o 840 000 Kč,
konečná cena je 420 000 Kč; náklady na přímou podporu CS tvořily 68
%, tzn. nadpoloviční většinu v rámci celkových přímých uznatelných
výdajů. Rozpočet tak nebyl v souladu s výzvou.
Přejmenovat položku na Mzdové příspěvky - flexibilní formy práce

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.6.1.2 Mzdové příspěvky - ostatní: 5 osob na 9 měsíců, plošné
snížení mzdových příspěvku na 3 měsíce z 9, snížení počtu jednotek na
15. Krácení o 600 000 Kč, konečná cena je 300 000 Kč; náklady na
přímou podporu CS tvoří 68 %, tzn. nadpoloviční většinu v rámci
celkových přímých uznatelných výdajů. Rozpočet tak nebyl v souladu
s výzvou.
Přejmenovat položku na Mzdové příspěvky - flexibilní formy práce ostatní
1.1.6.3.1 Příspěvek na péči o dítě (KA2, KA3, KA4, KA5, KA6, KA7, KA8),
snížení počtu jednotek na 2 290, snížení jednotkové ceny na 300 Kč,
kráceno o 301 000 Kč, konečná cena je 687 000 Kč; přímá podpora
nesmí tvořit více než 50 % celkových přímých způsobilých nákladů
Případná realizace projektu bude schválena za podmínky, že jednotlivé
osobě z CS nebude poskytnuta stejná podpora v projektech
CZ.03.1.51/0.0/0.0 /16_061/0003209 a
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002359. Nesmí dojít k tomu, aby jedna
osoba byla vykazována se stejnou podporou v obou projektech. Bude
prověřeno při kontrole na místě.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 1 787 624 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 2 234 530 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 681 232,50
Kč.

Informace o žádosti

Pořadové číslo

124

124

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003168

Žadatel

mc one a.s.

Název projektu

Podporujeme rovné příležitosti v Benešově

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 520 920,00 Kč

Body z věcného hodnocení

81,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 700 701,25
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti –
cílovou hodnotu indikátoru nutno snížit na 0, z důvodu, že v popisu KA
není žádná aktivita, která by se týkala zvyšování kvalifikace
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.1.1 Odborný specialista 1 - krácení úvazku o čtvrtinu, jednotková
cena se mění na 21 900 Kč, krácení o 160 600 Kč, konečná cena je
481 800 Kč; úvazek je nedostatečně zdůvodněn.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.1.2 Odborný poradce 1 - krácení úvazku o čtvrtinu, jednotková
cena se mění na 27 375 Kč, krácení o 200 750 Kč, konečná cena je
602 250 Kč; úvazek je nedostatečně zdůvodněn.
1.1.1.1.3 Právník - krácení úvazku o čtvrtinu, jednotková cena se mění
na 15 000 Kč, krácení o 110 000 Kč, konečná cena je 330 000 Kč; úvazek
je nedostatečně zdůvodněn.
1.1.1.1.5 Odborný poradce 2 - krácení úvazku o čtvrtinu jednotková
cena se mění na 16 425 Kč, krácení o 120 450 Kč, konečná cena 361 350
Kč; úvazek je nedostatečně zdůvodněn
1.1.1.3.1 Evaluátor - krácení úvazku o čtvrtinu - snížení počtu jednotek
na 225, krácení o 24 375 Kč, konečná cena je 73 125 Kč; úvazek je
nedostatečně zdůvodněn.
1.1.5 Drobné stavební úpravy – krácení celé položky o 40 000 Kč,
konečná cena je 0 Kč; vzhledem k poměrně vysokému nájmu
zdůvodněnému cenami v místě obvyklými není důvod hradit z projektu
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drobné stavební úpravy – nehospodárné.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 656 175 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 820 218,75 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 700 701,25
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

125

125

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003234

Žadatel

bfz o.p.s.

Název projektu

Pečující rodiče -od kočárku do práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 994 293,75 Kč

Body z věcného hodnocení

81,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
5 994 293,75
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu „Rovné
příležitosti žen a mužů“ na cílený vliv.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

125

Výběrová komise souhlasí s nastavením rozpočtu u položek:
1.1.3.2.4

nájem/operativní leasing odpisovaného majetku

1.1.3.2.4.1

nájem poradenské centrum Pardubice

1.1.3.2.4.2

nájem poradenské centrum Nymburk

1.1.3.2.4.3

nájem poradenské centrum Kolín

1.1.3.2.4.4

nájem učebna pro CS Pardubice

1.1.3.2.4.5

nájem učebna pro CS Nymburk

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

1.1.3.2.4.6

nájem učebna pro CS Kolín

Uvedené položky je nutno přesunout do kapitoly Nákup služeb.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Celková výše rozpočtu zůstává nezměněna, činí 5 994 293,75 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

126

126

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003296

Žadatel

Via Lucis Praha, o.p.s.

Název projektu

Moje kariéra

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 445 580

Body z věcného hodnocení

81,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 445 580
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Případná realizace projektu bude schválena za podmínky, že jednotlivé
osobě z CS nebude poskytnuta stejná podpora v projektech
CZ.03.1.51/0.0/0.0 /16_061/0003296 a
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002415. Nesmí dojít k tomu, aby jedna
osoba byla vykazována se stejnou podporou v obou projektech. Bude
prověřeno při kontrole na místě.
Podmínka realizace: žadatel musí být zařazen do databáze agentur
práce, musí mít vystaveno povolení ke zprostředkování práce, nebo
musí doložit smlouvu s agenturou, která dané povolení má.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.4.2. odborný kurz Internetový marketing, nutné tuto položku
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rozepsat na 48 jednotek s jednotkovou cenou 15 000 Kč (KA3, 48 osob x
15 000 Kč/kurz); není odůvodněná tak vysoká sazba za účastníka a kurz,
při nákupu služeb bude nutné doložit průzkum trhu.
1.1.6.1.1. mzdové příspěvky (KA4, 24 osob x 200h x 170 Kč/hodina),
nutné tuto položku rozepsat na 170 jednotek s jednotkovou cenou 4
800 Kč.
1.1.6.2.1 jízdné (KA3, např. 16 osob x 20 dní x 150 Kč zpáteční jízdné),
nutné tuto položku rozepsat na 320 jednotek s jednotkovou cenou 150
Kč
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Celková výše rozpočtu zůstává nezměněna, činí 3 445 580 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

127

127

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003158

Žadatel

Oblastní spolek ČČK Rychnov nad Kněžnou

Název projektu

Nová příležitost pro ženy

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 560 232,50 Kč

Body z věcného hodnocení

81,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 413 532,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
6 00 00 - Celkový počet účastníků – cílová hodnota se snižuje na 70
6 00 02 - Celkový počet účastníků – ženy – cílová hodnota se snižuje na
70
6 26 00 - Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti –
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cílová hodnota se snižuje na 25
6 26 02 - Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti - ženy
– cílová hodnota se snižuje na 25 (zapsala jen HV)
Upraveno v souladu s popisem KA.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.2.3 Odborný poradce pro Pracovní diagnostiku, snížen počet
jednotek na 235, krácení o 80 400 Kč na částku 94 470 Kč; krátí se
vzhledem k zapojení účastníků do diagnostiky. Vzhledem k vybraným CS
je tento rozsah diagnostiky neefektivní, proto navrženo zařadit do
pracovní diagnostiky polovinu účastníků.
1.1.3.2.1.1 Software MS Office, snížení ceny jednotky na 2 420 Kč,
krácení o 36 960 Kč, konečná výše je 29 040 Kč; podle Tabulky obvyklých
cen a mezd OPZ, je potřeba volit ceny pro neziskový sektor.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 117 360 přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 146 700 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 4 413 532,50 Kč
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

128

128

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003277

Žadatel

Střední škola EDUCHEM, a.s.

Název projektu

Rovné šance

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 416 917,50

Body z věcného hodnocení

81,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 317 931,88
projektu v Kč
128
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Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Horizontální principy jsou v souladu s výzvou. Výběrová komise
požaduje zaškrtnutí check-boxu „Projekt zaměřen na udržitelnou
zaměstnanost a udržitelný postup žen v zaměstnání“.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.1.1 Osobní poradce, snížení jednotkové ceny na 29 346 Kč, snížení
úvazku na 0,75, krácení o 234 768, konečná cena je 704 304 Kč;
důvodem je neefektivnost a neúčelnost nákladu v této výši po celou
dobu projektu.
1.1.3.2.1.1 Kancelářský balík pro NTB - osobní poradce, snížení počtu
jednotek na 0,75, krácení o 1 573 Kč, konečná cena 4 719 Kč;
v návaznosti na krácení položky Osobní poradce.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.3.2.2.1 Notebook - osobní poradce, snížení počtu jednotek na 0,75,
krácení o 3 327,5 Kč, konečná cena je 9 982,50 Kč; v návaznosti na
krácení položky Osobní poradce.
1.1.6.1.1 Mzdové příspěvky - 12 dot. míst na 12 měsíců, změna
jednotkové ceny na 14 600 Kč, počet jednotek je 60, což je 12
dotovaných míst po dobu 5 měsíců, kráceno o 1 439 520 Kč, konečná
cena je 876 000 Kč; důvodem je překročení 50 % přímé podpory, nutno
přejmenovat položku.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 1 679 188,50 Kč přímých výdajů, po
přičtení nepřímých nákladů jde o 2 098 98,63 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 2 317 931,88
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

129

129

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003217

Žadatel

Jazyková škola ATHENA s.r.o.

Název projektu

Pomůžeme ženám do práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 980 512,50 Kč

Body z věcného hodnocení

81,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro
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5
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 496 932,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Horizontální principy jsou v souladu s výzvou. Výběrová komise
požaduje zaškrtnutí check-boxu „Projekt zaměřen na udržitelnou
zaměstnanost a udržitelný postup žen v zaměstnání“.
Aktivita obsahuje rozvoj finančních kompetencí za účelem snazšího
uplatnění CS na trhu práce a zvýšení její zaměstnanosti. Aktivita je
vytvořena speciálně pro danou CS. Dle předprojektového dotazníkového
šetření předpokládáme vstup 40 osob z CS v cca 5 bězích ve skupinách
po cca 8 osobách.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.6.3.1 Příspěvek na péči o dítě (KA2, KA3, KA4, KA5, KA6, KA7, KA8),
snížení počtu jednotek na 1.235 dnů, snížení ceny jednotky ze 400 na
200, kráceno celkem o 741 000 Kč, konečná výše položky je 247 000 Kč;
je počítáno s péčí po dobu 2 470 dnů, tj. s pokrytím všech dnů, po které
budou účastnice zapojeny do aktivit projektu bez zohlednění skutečné
časové dotace (např. do KA 4 mají být účastnice zapojeny 5 hodin, přímá
podpora je ale v dané oblasti koncipována na 5 dnů), chybí především
zohlednění skutečné potřebě účastnic projektu (výsledky průzkumu
sumarizované v příloze č. 4 mezi CS prokázaly, že o hlídání dětí má
zájem 67,33 % účastnic projektu, nikoliv tedy všechny účastnice).
Kráceno expertním odhadem, který předpokládá, že službu péče o děti a
další závislé osoby nebudou vyžadovat všechny účastnice projektu a
zdaleka ne v daných časových dotacích).
1.1.1.2.1 Lektor obecných kompetencí, snížení počtu jednotek o 40
hodin na 380, kráceno o 11 040 Kč, konečná výše 104.880 Kč;
nadhodnocený počet hodin za tvorbu prezentací
1.1.1.3.1 Lektor základných kompetencí, snížení o 50 hodin, na základě
navrhované úpravy realizace aktivity adekvátně snížit úvazek lektora
/206 Kč * 50 = 10 300 Kč/
1.1.1.3.2 Lektor, snížení o 40 hodin, nadhodnocený počet hodin za
tvorbu prezentací /206Kč * 236 = 48 616 Kč/
1.1.3.2.2.5 Digitální fotoaparát, není zdůvodněna potřebnost nákupu
tohoto vybavení krácena celá položka tj. 3 000 Kč, konečná cena je 0 Kč
1.1.4.1 Nájem školící místnosti, počet jednotek v položce se snižuje o
5,5 měsíců, položka se snižuje o 38 500 Kč na konečnou výši položky 129
500 Kč; důvodem pro krácení je nesoulad počtu jednotek v rozpočtu
s kalkulovaným počtem měsíců uvedeným v Přehledu KA1 - KA8 (19
měsíců), dále snížení o 0,5 měsíce navazuje na změnu v KA 5.
Výzva č. 03_16_061 stanoví, že doprovodná opatření (přímá podpora)
nesmí v žádosti činit více než 50 % přímých nákladů. V žádosti číslo
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003217 došlo k výraznému překročení

tohoto limitu. Výběrová komise tedy stanovuje následující úpravy
rozpočtu:
1.1.6.1.1 Mzdové příspěvky, flexibilní formy práce: 10 osob na 9
měsíců, průměrný úvazek 0,7 – snížení počtu jednotek na 60, snížit
cenu jednotky na 10 400 Kč, konečná částka je 624 000 Kč.
Upravit v názvu 9 měsíců na 6 měsíců.
1.1.6.1.2 Mzdové příspěvky - flexibilní formy práce: 5 osob na 9
měsíců, stlačený pracovní týden, pružná pracovní doba aj. – snížení
počtu jednotek na 30, snížit cenu jednotky na 15 000 Kč, konečná částka
je 450 000 Kč.
Upravit v názvu 9 měsíců na 6 měsíců.

Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v režimu
veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s právními
předpisy ČR.
Případná realizace projektu je schválena za podmínky, že jednotlivé
osobě z CS nebude poskytnuta stejná podpora v projektech 061/3249 a
061/3473, 061/3375 a 061/3217. Nesmí dojít k tomu, aby jedna osoba
byla vykazována se stejnou podporou ve všech uvedených projektech.
Bude prověřeno při kontrole na místě.
Krácení rozpočtu činí celkem 1 984 464 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 2 480 580,00 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 499 932,50
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

130

130

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003356

Žadatel

F R A M O, s.r.o.

Název projektu

Pohoda pro maminky

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 004 432,50 Kč

Body z věcného hodnocení

81,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr

130

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
5 004 432,50
projektu v Kč
Výběrová komise ne stanovila žádné doplňující podmínky, za kterých
bude projekt podpořen

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Celková výše rozpočtu zůstává nezměněna, činí 5 004 432,50 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

131

131

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003202

Žadatel

Platforma Work and Life Balance, z.s.

Název projektu

Supertáta

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 317 045 Kč

Body z věcného hodnocení

81,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 313 370
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

131

Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických
dokumentů (vč. evaluačních): snížit na 2, výstupem bude sociologické
šetření míry zapojení otců do péče o děti do věku 15 let a závěrečná
evaluační zpráva, která se zaměří na dopady projektu na míru zapojení
otců do péče o děti do věku 15 let

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.4.1 Reklama na FB (KA2), krácení celé položky, tj. 2 940 Kč, konečná
cena je 0 Kč; obecná reklama na oslovení CS bez měřitelného dopadu na
CS.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 2 940 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 3 675 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 313 370 Kč

Informace o žádosti
Pořadové číslo

132

132

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003428

Žadatel

SocioFactor s.r.o.

Název projektu

Muži v nesnázích

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 401 250

Body z věcného hodnocení

81,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 348 250
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických
dokumentů (vč. evaluačních) - výstupem projektu bude 1 souhrnný
strategický dokument, který vyjde ze 3 zpracovaných analýz, výsledky
shrne a vyvodí z nich závěr, úprava cílové hodnoty na hodnotu 1
Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu „Rovné
příležitosti žen a mužů“ na cílený vliv.

132

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.1.1 odborný pracovník - výzkumník 1- odborný garant a
metodolog - 0,6 úvazek, krácení úvazku na 0,4 – jednotková cena se
snižuje na 22 000 Kč, krácení o 264 000 Kč, konečná částka je 528 000
Kč; mzdové náklady jsou nadhodnocené, neodůvodněné zapojení na 24
měsíců, nutno přejmenovat položku.
1.1.1.1.2 odborný pracovník - výzkumník 2 - garant kvantitativní části 0,6 úvazek - krácení úvazku na 0,4 – jednotková cena se snižuje na
14 000 Kč, krácení o 168 000 Kč, konečná částka je 336 000 Kč; mzdové
náklady jsou nadhodnocené, neodůvodněné zapojení na 24 měsíců,
nutno přejmenovat položku.
1.1.1.1.4 odborný pracovník - výzkumník 4 - garant kvalitativní části 0,5 úvazek, krácení úvazku na 0,4, jednotková cena se mění na 14 400
Kč, krácení o 86 400 Kč, konečná částka je 345 600 Kč; mzdové náklady
jsou nadhodnocené, neodůvodněné zapojení na 24 měsíců, nutno
přejmenovat položku.
1.1.1.1.5 odborný pracovník - výzkumník 5 - realizace rozhovorů a
analýza 0,6 úvazek, krácení úvazku na 0,4, jednotková cena se mění na
12 000 Kč, krácení o 132 000 Kč, konečná částka je 264 000 Kč; mzdové
náklady jsou nadhodnocené, nutno přejmenovat položku.
1.1.1.1.6 odborný pracovník - výzkumník 6 - realizace rozhovorů a
analýza - úvazek 0,6 - krácení úvazku na 0,4, jednotková cena se mění
na 12 000 Kč, krácení o 132 000 Kč, konečná částka je 264 000 Kč;
mzdové náklady jsou nadhodnocené, nutno přejmenovat položku.
1.1.4.6. Články v odborných periodicích - formou placené inzerce,
krácení jednotkové sazby na 15 000, krácení o 60 000 Kč, konečná
částka je 60 000 Kč; absence vysvětlení důvodu zveřejnění článků
formou placené inzerce.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 842 400 přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 1 053 000 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 348 250 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

133

133

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003392

Žadatel

"Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem"

Název projektu

Podpora "Sendvičové generace" na trhu práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 014 375 Kč

Body z věcného hodnocení

81,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
133

5

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 530 780
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující úpravy rozpočtu, za kterých bude
projekt podpořen:
1.1.4.1 Webové rozhraní + grafika poradny, krácení celé položky tj.
60 000 Kč, konečná cena je 0 Kč; spadá do NN, není efektivní pro projekt

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.2.1 Mentor (1,2), jednotková cena se mění na 33 142 Kč, krácení o
326 876 Kč, konečná cena je 729 124 Kč; není zde zřejmé, co je myšleno
interním firemním mentoringem a zda již tato služba příliš nesupluje
úlohu zaměstnavatele,
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 386 876 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 483 595 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 530 780 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

134

134

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003345

Žadatel

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství

Název projektu

Rodiče ve firmě: Proti diskriminaci žen na severozápadě

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 786 261,50 Kč

Body z věcného hodnocení

80,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
134

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

Projekt zařazen do zásobníku
3 018 839,50
Výběrová komise stanovila následující úpravy rozpočtu, za kterých bude
projekt podpořen:
1.1.1.1.1 koordinátor/ka pro CS ženy ohrožené diskriminací, snížení
počtu jednotek na 9 (při polovičním úvazku 18 měsíců); položka se
snižuje o 78 189, konečná částka je 469 134 Kč; s ohledem na
hospodárnost a efektivitu
1.1.1.1.2 koordinátor/ka pro CS zaměstnavatelé - snížení počtu
jednotek na 9 (při polovičním úvazku 18 měsíců); položka se snižuje o
78 189, konečná částka je 469 134 Kč; s ohledem na hospodárnost a
efektivitu
1.1.1.1.6 odborný/á garant/ka, krácení celé položky tj. 313 479,60 Kč,
konečná cena je 0 Kč, činnosti se zčásti překrývají s položkami 1.1.1.1.5
a 1.1.1.2.1
1.1.1.1.7 ostatní osobní náklady – PS - ostatní osobní náklady, celé
položky tj. 100 000 Kč, konečná cena je 0 Kč; PS nejsou nikde
specifikovány ani zdůvodněny, krácení.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.3.2 Asistent/ka analýzy dat, krácena celá položka o 14 080 Kč,
konečná cena je 0 Kč; položka je duplicitní s náplní práce 1.1.1.1.4, resp.
činnost by mohla být součástí práce 1.1.1.1.4.
1.1.1.3.4 ostatní osobní náklady – DPP, krácení o 20 000 Kč, konečná
cena je 0 Kč; neodůvodněná a při malé intenzitě zapojení osob na DPP i
nepotřebná položka.
1.1.4.08 technická podpora pro zajištění webinářů, krácení o 10 000 Kč,
konečná cena je 0 Kč; jedná se o NN - webinář je živá forma online
komunikace, která probíhá prostřednictvím Internetu pouze přes
webový prohlížeč, ve srovnání s online školením je výrazně kratší (60-90
minut) a ve většině případů jsou bezplatné.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 613 937,60 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 767 422 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 018 839,50
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

135

135

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003142

Žadatel

TSI Písek z.s.

Název projektu

Druhá šance

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 996 037,50 Kč

Body z věcného hodnocení

80,63

135

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 761 790,00
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
80500 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických
dokumentů (vč. evaluačních) – cílová hodnota se snižuje na 0, dle
popisu KA jejich výstupy neodpovídají popisu MI
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.4.3 Tisk informačního letáku a brožury (včetně grafického návrhu),
krácení celé položky o 130 000 Kč, konečná cena je 0 Kč; jedná se o
nepřímé náklady, letáky a brožury jsou určeny k získání širšího
povědomí veřejnosti o zřízeném informačním a poradenském centru
1.1.3.2.2.2 Monitor, krácení o 6 000 Kč, konečná cena je 0 Kč; položka
není popsána v klíčových aktivitách, žadatel plánuje pořídit rovněž 2
notebooky, nebyl vysvětlen účel využití těchto dvou monitorů
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.3.6 Lektor motivační části, jednotková cena se mění na 206Kč/h,
krácení o 9 870 Kč, konečná cena je 21 630 Kč; nadhodnocení mzdových
nákladů, hodinová mzda stanovena dle metodiky (Tabulky obvyklých
mezd).
1.1.1.3.7 Lektor profesního a kariérového poradenství, jednotková
cena se mění na 206Kč/h, krácení o 6 392 Kč, konečná cena je 14 008
Kč; nadhodnocení mzdových nákladů, hodinová mzda stanovena dle
metodiky (Tabulky obvyklých mezd).
1.1.1.3.8 Lektor odborného poradenství, jednotková cena se mění na
206Kč/h, krácení o 11 520 Kč, konečná cena je 16 480 Kč; nadhodnocení
mzdových nákladů, hodinová mzda stanovena dle metodiky (Tabulky
obvyklých mezd).
1.1.1.3.1 Lektor IT kurzů, jednotková cena se mění na 206Kč/h, krácení
o 11 742, konečná cena je 21 218 Kč; nadhodnocení mzdových nákladů,
hodinová mzda stanovena dle metodiky (Tabulky obvyklých mezd).
1.1.1.3.2 Lektor jazykových kurzů, jednotková cena se mění na 206Kč/h,
krácení o 6 768 Kč, konečná cena je 14 832 Kč; nadhodnocení mzdových
nákladů, hodinová mzda stanovena dle metodiky (Tabulky obvyklých
mezd).
1.1.1.3.5 Lektor finanční gramotnosti, jednotková cena se mění na

206Kč/h, krácení o 5 106 Kč, konečná cena je 14 214 Kč ; nadhodnocení
mzdových nákladů, hodinová mzda stanovena dle metodiky (Tabulky
obvyklých mezd).
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 187 398 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 234 247,50 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 761 790 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

136

136

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003062

Žadatel

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

Název projektu

Podpora pro ženy-migrantky na trhu práce v Jihomoravském kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 239 325 Kč

Body z věcného hodnocení

80,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 548 595
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických
dokumentů (vč. evaluačních) – snížit na 0, dle popisu KA jejich výstupy
neodpovídají popisu MI.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.1.1 Kouč 1 (1,0), snížení úvazku (ze 1,0 na 0,5, upravuje se
jednotková cena na 22 500 Kč, krácení o 540 000 Kč, konečná cena je
540 000 Kč; neadekvátní výše úvazku kouče vzhledem k plánovanému
rozsahu jeho zapojení v KA (v KA1 a KA4), nutno změnit název položky.

136

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

1.1.3.2.1.1 Kancelářský balík, snížení počtu jednotek na 1,2, krácení o
1 936 Kč, Konečná cena 2 904 Kč; v souvislosti s krácením úvazku člena
RT vzniká adekvátní krácení nákladů na zařízení plánované pro členy RT
(krácení z 2 ks zařízení na 1,2).
1.1.3.2.2.1 Notebook, snížení počtu jednotek na 1,2, krácení o 10 648
Kč, konečná cena je 15 972 Kč; v souvislosti s krácením úvazku člena RT
vzniká adekvátní krácení nákladů na zařízení plánované pro členy RT
(krácení z 2 ks zařízení na 1,2).
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 552 584 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 690 730 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 548 595 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

137

137

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003481

Žadatel

Okrašlovací a zábavní spolek, z. s.

Název projektu

Dáme rodičům šanci

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 268 962,50 Kč

Body z věcného hodnocení

80,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 115 760
projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Horizontální principy jsou v souladu s výzvou. Výběrová komise

137

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

požaduje zaškrtnutí check-boxu „Projekt zaměřen na udržitelnou
zaměstnanost a udržitelný postup žen v zaměstnání“.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.3.1 Lektor specialista na jazykové vzdělání, jednotková cena
snížena na 206 Kč, krácení o 85 554 Kč, konečná cena 90 846 Kč; není
potřeba lektor specialista, kráceno dle Tabulky obvyklých cen a mezd
OPZ.
1.1.1.3.2 Odborný poradce pro motivační program, jednotková cena
snížena na 206 Kč, krácení o 26 532 Kč, konečná cena 40 788 Kč; není
potřeba lektor specialista, kráceno dle Tabulky obvyklých cen a mezd.
1.1.1.3.3 Lektor specialista - finanční gramotnost, jednotková cena
snížena na 206 Kč, krácení o 3 492 Kč, konečná cena 3 708 Kč; není
potřeba lektor specialista, kráceno dle Tabulky obvyklých cen a mezd.
1.1.1.3.4 Lektor specialista - právní vzdělání, jednotková cena snížena
na 206 Kč, krácení o 3 492 Kč, konečná cena 3 708 Kč; není potřeba
lektor specialista, kráceno dle Tabulky obvyklých cen a mezd.
1.1.1.3.5 Lektor specialista - PC gramotnost, jednotková cena snížena
na 206 Kč, krácení o 3 492 Kč, konečná cena 3 708 Kč; není potřeba
lektor specialista, kráceno dle Tabulky obvyklých cen a mezd.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 122 562 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 153 202,50 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 115 760 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

138

138

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003091

Žadatel

YMCA v Ústí nad Labem

Název projektu

Podpora pro pracující rodiče, Ústecko

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 878 925

Body z věcného hodnocení

80

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr

138
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.

Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 540 975
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.1.1 Kariérový poradce, snižuje se cena jednotky na 24 120 Kč,
kráceno o 192 960 Kč, konečná cena je 578 880 Kč; krátí se pro absenci
podpůrných informací, z KA4 se vyjímá 10% podíl úvazku kariérového
poradce ve výši 96 480 Kč, neboť jde o aktivitu koučinku, kde je popsána
pouze pracovní náplň kouče. Totéž platí pro KA6, kde není řádně
podložena informacemi opodstatněnost 10 % úvazku kariérového
poradce (96.480kč).
1.1.1.3.1 Odborný specialista/psycholog, snížena jednotková cena na
180 Kč, kráceno o 12 600 Kč, konečná výše je 37 800 Kč; krátí se pro
absenci podpůrných informací, z KA4 se vyjímá 10% podíl úvazku
odborného poradce/psychologa ve výši 6 300 Kč, neboť jde o aktivitu
koučinku, kde je popsána pouze pracovní náplň kouče. Totéž platí pro
KA6, kde není řádně podložena informacemi opodstatněnost 10 %
úvazku odborného poradce/psychologa (6.300kč).
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.6.1.1 Podpora nových pracovních míst pro CS, snížení jednotkové
ceny na 112 500 Kč, kráceno o konečná cena je 900 000 Kč, kráceno
s ohledem na podmínku výzva stanovující, že přímá podpora nesmí být
více než 50 % způsobilých přímých nákladů.
1.1.3.1.1.1 NB pro práci s CS, položka bude přesunuta do kap. 1.1.3.2.2
1.1.3.1.1.2 NB pro real.tým, položka bude přesunuta do kap. 1.1.3.2.2
1.1.3.1.1.3 Kancelářský balík pro NB pro CS, položka bude přesunuta do
kap. 1.1.3.2.1
1.1.3.1.1.4 Kancelářský balík pro real.tým, položka bude přesunuta do
kap. 1.1.3.2.1
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 270 360 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 337 950 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 2 540 975 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

139

139

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003139

Žadatel

Brandýský Matýsek z.s.

Název projektu

Společně k zaměstnání
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Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 990 951,25 Kč

Body z věcného hodnocení

80

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

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

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
5 318 701,25
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.1.1 Koordinátor projektu, krácení celé položky o 450 240 Kč,
konečná cena je 0 Kč; spadá popisem práce do nepřímých nákladů.
1.1.1.1.5 Mimořádné odměny, krácení celé položky o 15 000 Kč,
konečná cena je 0 Kč; nezdůvodněná položka.
1.1.1.2.4 Mimořádné odměny pro pečovatelky I. a II., krácení celé
položky o 10 000 Kč, konečná cena je 0 Kč; nezdůvodněná položka.
1.1.1.3.7 Mimořádné odměny pro pečovatelky III., krácení celé položky
o 10 000 Kč, konečná cena je 0 Kč; nezdůvodněná položka.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.3.4 Specialista - školitel v oblasti soft skills a manažerských
dovedností, snižuje se počet jednotek na 830, kráceno o 8 200 Kč,
konečná cena 140 300 Kč; kráceno o položku vztahující se ke
konferencím, které pro projekt nejsou nezbytné a obsahem by spadala
do NN.
1.1.1.3.1 Konzultant v oblasti práva, počet jednotek se snižuje na 300,
kráceno o 3 700 Kč, konečná cena 111 000 Kč; kráceno o položku
vztahující se ke konferencím, které pro projekt nejsou nezbytné a
obsahem by spadala do NN.
1.1.1.3.2 Kariérový poradce, počet jednotek se snižuje na 150, kráceno
o 6 900 Kč, konečná cena 51 750 Kč; kráceno o položku vztahující se ke
konferencím, které pro projekt nejsou nezbytné a obsahem by spadala
do NN.
1.1.1.3.3 Specialista - školitel PC kurzů, počet jednotek se snižuje na
510, kráceno o 2 800 Kč, konečná cena 142 800 Kč; kráceno o položku
vztahující se ke konferencím, které pro projekt nejsou nezbytné a
obsahem by spadala do NN.
1.1.1.2.1 Psycholog, počet jednotek se snižuje na 280, kráceno o 9 200
Kč, konečná cena 128 800 Kč; kráceno o položku vztahující se ke
konferencím, které pro projekt nejsou nezbytné a obsahem by spadala
do NN.

1.1.1.2.2 Pečovatelka k dětem I., snižuje se počet jednotek 1180,
kráceno o 3 080 Kč, konečná cena 181 720 Kč; kráceno o položku
vztahující se ke konferencím, které pro projekt nejsou nezbytné a
obsahem by spadala do NN.
1.1.1.2.3 Pečovatelka k dětem II., počet jednotek 1180, krácení o 2 680
Kč, konečná cena 158 120 Kč; kráceno o položku vztahující se ke
konferencím, které pro projekt nejsou nezbytné a obsahem by spadala
do NN.
1.1.1.3.6 Pečovatelka k dětem III., snižuje se počet jednotek na 2 460,
kráceno o 4 000 Kč, konečná cena 246 000 Kč; kráceno o položku
vztahující se ke konferencím, které pro projekt nejsou nezbytné a
obsahem by spadala do NN.
1.1.4.6 Pronájem prostor na konferenci, krácena celá položka o 12 000
Kč, konečná cena je 0 Kč; konference není pro projekt nezbytná,
obsahem by spadala do NN, přínos konference je nejasný.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 537 800 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 672 250 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 5 318 701,25
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

140

140

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003429

Žadatel

CYRRUS ADVISORY, a.s.

Název projektu

Ženy v srdci IT

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 861 462,50 Kč

Body z věcného hodnocení

80

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 337 362,50
projektu v Kč
140
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Výběrová komise stanovila následující úpravy rozpočtu, za kterých bude
projekt podpořen:
1.1.1.1.2 Odborný konzultant pro CS 2, krácení v plné výši 1 080 000 Kč,
konečná cena je 0 Kč; projektový tým je naddimenzovaný vzhledem k
velikosti CS
1.1.1.3.1 Pomocný pracovník v případě nemoci, krácení v plné výši
10 000 Kč, konečná cena je 0 Kč; nedostatečný popis pozice,
zastupitelnost ze stran jiných účastníků
1.1.3.2.2.03 - Notebook pro CS, krácení z 10 na 5 ks počtu jednotek,
krácení o 55 000 Kč, konečná cena je 55 000 Kč; neefektivní, kurzy pro
CS budou probíhat v sídlech poskytovatelů kurzů
1.1.3.2.1.1 Software (Microsoft Office) kancelářský balík pro
podnikatele, změna jednotek ze 13 na 7, kráceno o 31 200 Kč, konečná
cena 36 400 Kč; není důvod pro zakoupení kancelářského balíku pro
podnikatel, změna jednotkové ceny odpovídající kancelářskému balíku
pro neziskový sektor
1.1.3.2.2.04 Mobil pro odborné konzultanty, expertku, snížení jednotek
ze 3 na 2, kráceno o 2 000 Kč, konečná cena je 4 000 Kč; ; v návaznosti
na krácení položky 1.1.1.1.2
1.1.3.2.1.2 Antivirový program, změna počtu jednotek ze 13 na 7,
kráceno o 3 540 Kč, konečná cena je 4 130 Kč; v návaznosti na krácení
položky 1.1.3.2.1.1

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.3.2.2.01 Stůl pro konzultanty a expertku, změna jednotek ze 3 na 2,
kráceno o 5 500 Kč, konečná výše položky 11 000 Kč; v návaznosti na
krácení položky 1.1.1.1.2
1.1.3.2.2.02 Židle pro konzultanty a expertku, změna počtu jednotek ze
3 na 2, kráceno o 2 000 Kč, konečná cena 4 000 Kč; v návaznosti na
krácení položky 1.1.1.1.2
1.1.3.2.2.05 Notebook pro odborné konzultanty a expertku, snížení
počtu jednotek ze 3 na 2, kráceno o 11 000 Kč, konečná cena je 22 000
Kč; v návaznosti na krácení položky 1.1.1.1.2
1.1.3.2.2.06 Multifunkční kancelářské zařízení pro intenzivní využití,
změna jednotkové ceny na 7 260 Kč, kráceno o 8 740 Kč, konečná cena
je 7 260 Kč; kráceno dle Tabulky obvyklých cen a mezd OPZ
1.1.3.2.2.07 USB flash přenosný nosič pro konzultanty a expertku –
snížení počtu ks ze 3 na 2, kráceno o 300 Kč, konečná cena je 600 Kč;
v návaznosti na krácení položky 1.1.1.1.2
1.1.1.3.2 Dorovnání mzdy za dovolenou apod. – v DPP nejsou žádné
pozice, krácení celé položky tj. 10 000 Kč, konečná cena je 0 Kč
Podmínka: bližší specifikace položky 1.1.3.2.3.1 a 1.1.3.2.3.2
V případě realizace projektu budou blíže specifikovány položky
1.1.3.2.3.1 Sada výukového materiálu (materiál, praktické pomůcky) a
1.1.3.2.3.2 Sada výukového materiálu (vzdělávací brožury, studijní texty)
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 1 219 280 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 1 524 100 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 4 337 362,50
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

141

141

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003157

Žadatel

PERDUCO s.r.o.

Název projektu

Přehlížený potenciál žen ve středním věku

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 251 357,50

Body z věcného hodnocení

80

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 550 285
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující úpravy rozpočtu, za kterých bude
projekt podpořen:
1.1.1.2.3 Motivační specialista, snížení počet jednotek na 227, krácení o
62 088 Kč, konečná cena je 90 346 Kč; nadhodnocený úvazek v
návaznosti na popis a realizaci klíčových aktivit, a k charakteru činností
specialistů v klíčových aktivitách.
1.1.1.2.2 Specialista na osobnostní diagnostiku a skupinový mentoring,
snížení počtu jednotek na 211, krácení o 81 770 Kč, konečná cena je
93 262 Kč; nadhodnocený úvazek v návaznosti na popis a realizaci
klíčových aktivit, a k charakteru činností specialistů v klíčových
aktivitách.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.2.4 Ostatní osobní náklady, krácení celé položky tj. 49 000 Kč,
konečná cena je 0 Kč; nezdůvodněný výdaj.
1.1.6.1.1 Mzdové příspěvky, krácení o 368 000 Kč na 1 000 000 Kč,
v případě realizace projektu je potřeba rozepsat položku na jednotku
měsíc či osoba.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 560 858 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 701 072,50 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 2 550 285 Kč.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

142

142

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003116

Žadatel

PRISCO s.r.o.

Název projektu

Šance pro ženy 55Plus!

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 609 188,00 Kč

Body z věcného hodnocení

79,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 173 462,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující úpravy rozpočtu, za kterých bude
projekt podpořen:
1.1.1.2.1 Ostatní osobní náklady (odměny, překrytí pracovních
poměrů, pojištění apod.), vyjmutí celé položky, tj. 80 210,40 Kč,
konečná cena je 0 Kč; zařazení této položky není vůbec zdůvodněno.
1.1.1.2.4 Pracovní konzultant, snížení počtu jednotek na 624, tedy o
42 000 Kč, konečná výše položky je 262 080 Kč; poměrné krácení počtu
hodin zapojení s ohledem na popis klíčových aktivit: KA 04 – krácení 15
hod (přípravu maximálně ve výši 2 hodiny/poradenství); KA05 – krácení
25 hod (např. monitoring kvality kurzů, shromažďování výstupů z
aktivit), KA06 – krácení 60 hod (příprava a organizace workshopů,
sledování a vykazování atd.).
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.2.2 Expert na poradenskou a motivační činnost, snížení počtu
jednotek na 411, kráceno o 42 000 Kč, konečná cena je 172 620 Kč; v
rámci KA01 Oslovení a získání cílové skupiny bude expert zapojen do
individuálních pohovorů se zájemci (předpokládáme 2-2,5 hod./osoba;
50 os.) + příprava, ostatní aktivity oslovování CS svým charakterem
spadají do NN.
1.1.3.2.1.1 Kancelářský balík, snížen počet jednotek na 0,7, kráceno o
5 070 Kč, konečná výše položky je 2 730 Kč; kráceno s ohledem na výši
úvazků RT.
1.1.3.2.2.1 Notebook, snížen počet jednotek na 0,7, kráceno o 14 300,
konečná výše je 7 700 Kč; kráceno s ohledem na výši úvazků RT.
1.1.6.1.1 Mzdové příspěvky, kráceno o 165 000 Kč, konečná částka je
1 200 000 Kč; kráceno z důvodu, že přímá podpora nesmí být vyšší než
50 % přímých nákladů, v případě realizace je potřeba rozepsat

142

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

.

(jednotkou bude osoba nebo měsíc).
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 348 580,40 přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 435 725,50 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 173 462,50 Kč
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

143

143

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003065

Žadatel

egenesis spol. s r.o.

Název projektu

Nezavírejte nám dveře

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 933 500 Kč

Body z věcného hodnocení

79,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 814 240
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

6 25 00 Účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení
své účasti – cílová hodnota bude snížena na 12 osob, kvalifikaci získají
pouze absolventi rekvalifikačních kurzů
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.2.1 Odborný lektor/-ka pro KA01, KA02, KA03, snižuje se počet
jednotek na 782, krácení o 95 408 Kč, konečná cena je 419 152 Kč;
nadhodnocená časová dotace určená pro přípravu lektora v rámci KA 1,
2 a 3 (4 hodiny trvání kurzu + 4 hodiny příprava na kurz), vzhledem k
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opakovanému průběhu kurzů v rámci každé klíčové aktivity není z
hlediska náročnosti přípravy kurzu nutné podpořit přípravu lektora před
každým dalším kurzem, materiály budou pro každý kurz v rámci
příslušné KA stejné (krácení o 178 hod).
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 95 408 přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 119 260 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 814 240 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

144

144

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003314

Žadatel

Active English s.r.o.

Název projektu

Společným úsilím ke změně situace

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 318 025 Kč

Body z věcného hodnocení

79,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 195 525
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise požaduje následující krácení a úpravy rozpočtu:
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
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1.1.1.1.1 Odborný pracovník 1, snížení celkového úvazku na 0,75,
z toho 50 % úvazku bude hrazeno z PN, snižuje se jednotková cena na
10 500 Kč, kráceno o 49 000 Kč, konečná cena je 147 000 Kč; celý
úvazek je s ohledem na zapojení do realizace i délku projektu
nadhodnocený, překrývá se pracovní náplň pozic v RT
1.1.1.1.2 Odborný pracovník 2, snížení celkového úvazku na 0,75,
z toho 50 % úvazku bude hrazeno z PN, snižuje se jednotková cena na
10 500 Kč, kráceno o 49 000 Kč, konečná cena je 147 000 Kč; celý
úvazek je s ohledem na zapojení do realizace i délku projektu
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nadhodnocený, překrývá se pracovní náplň pozic v RT.
1.1.6.1 Mzdové příspěvky, změna jednotek na 10 osob, cena jednotky
72 000 Kč, podpora po dobu 4 měsíců, výše položky zůstává nezměněna
720 000 Kč.
1.1.3.1.2.1 Kompaktní přenosný dataprojektor, je nutno přesunout do
položky 1.1.3.2.2.
1.1.3.1.2.2 Notebook, je nutno přesunout do položky 1.1.3.2.2.
1.1.3.1.2.4 Multifunkční zařízení pro standardní využití, je nutno
přesunout do položky 1.1.3.2.2.
1.1.3.1.2.3 Kancelářský balík, je nutno přesunout do položky 1.1.3.2.1.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 98 000 přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 122 500 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 3 195 525 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

145

145

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003471

Žadatel

STELMA spol. s r.o.

Název projektu

Zlepšení postavení žen na trhu práce v Pardubickém kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 994 477,50 Kč

Body z věcného hodnocení

79,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 646 702,50
projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
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62500 účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení
své účasti – cílová hodnota se sníží na 0, nejde o závazkový indikátor
Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu „Rovné
příležitosti žen a mužů“ na cílený vliv a zaškrtnutí check-boxu „Projekt
zaměřen na udržitelnou zaměstnanost a udržitelný postup žen v
zaměstnání“.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.2.1 Věcný manažer, snížení pracovního úvazku o polovinu (tzn.
snížení jednotkové ceny 12 000 Kč na 6 000 Kč), což představuje snížení
o 144 000 Kč na 144 000 Kč; důvodem je, že v popisu své funkce má
uvedeny i činnosti, které nepatří do přímých nákladů (řídí lektory a další
odborné pracovníky, organizuje vzdělávání, zodpovídá za nábor a
organizaci CS atd.).
1.1.1.3.1 Lektor poradensko-motivační aktivity (KA 2), snížení
jednotkové ceny na 206 Kč, krácení o 13 200 Kč, konečná částka je
61 800 Kč; vyšší jednotková cena, než je doporučená cena dle Tabulky
obvyklých cen a mezd OPZ pro pozici lektor, není nijak zdůvodněna.
1.1.1.3.2 Poradce, kouč (KA2), snížení jednotkové ceny na 345 Kč,
krácení o 11 000 Kč, konečná částka je 69 000 Kč; vyšší jednotková cena,
než je doporučená cena dle Tabulky obvyklých cen a mezd OPZ pro
pozici poradce, není nijak zdůvodněna.
1.1.1.3.3 Lektor vzdělávání (KA3), snížení jednotkové ceny na 206 Kč a
snížení počtu jednotek na 730, krácení o 110 020 Kč, konečná částka je
150 380 Kč; vyšší jednotková cena, než je doporučená cena dle Tabulky
obvyklých cen a mezd OPZ pro pozici lektor, výše úvazku se snižuje,
neboť v KA č.3 je čas na přípravu předimenzovaný.
Upozornění:
1.1.4.2 Hlídání dětí (KA2, KA3, KA4), hlídání dětí je možné proplácet
v době realizace projektu a pobírání mzdových příspěvků.
1.1.6.1.1 Mzdové příspěvky CS (KA4), mzdové příspěvky pro jednu
osobu cílové skupiny může činit maximálně trojnásobek minimální
mzdy, v případě kratšího úvazku (např. 0,5) je mzdový náklad příslušně
snížen.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 278 220 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 347 775 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 646 702,50
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

146

146
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Žadatel

Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.

Název projektu

Komplexní podpora vedoucí ke zlepšení postavení na trhu práce žen
ohrožených na trhu práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 829 425 Kč

Body z věcného hodnocení

79,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 512 092,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující úpravy rozpočtu, za kterých bude
projekt podpořen:
1.1.1.3.1 Odborný konzultant pracovní diagnostika, snížení počtu
jednotek na 100 a snížení jednotkové ceny na 345 Kč/hod., kráceno o
11 000 Kč na 34 500 Kč; zkrácení počtu hodin na zpracování jednotlivé
zprávy o 3 hodiny z důvodu časového nadhodnocení, hodinová sazba se
mění dle Tabulky obvyklých mezd.
1.1.1.3.2 Odborný konzultant kariérové poradenství, snížení počtu
jednotek na 168 hod., krácení o 28 980 Kč, konečná cena je 57 960 Kč;
sn96en9 po4tu hodin na přípravu o 4 hodiny / den z důvodu časového
nadhodnocení.
1.1.1.3.3 Odborný konzultant právní poradenství (právník), snížení
hodinové sazby na 378,-Kč, krácení o 15 372 Kč, konečná cena je 47 628
Kč; dle Tabulky obvyklých cen a mezd.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.1.3.4 Lektoři motivačně orientačního kurzu - dvě osoby, snížení
počtu osob na polovinu. Tedy sn96en9 po4tu jednotek na 260, krácení o
53 560 Kč, konečná cena je 53 560 Kč; 1 lektor je z odborného hlediska
dostačují k 8 osobám CS., upravit název.
1.1.1.3.5 Odborný konzultant psychologické poradenství (psycholog),
snížení jednotkové ceny 345,-Kč, krácení o 39 060 Kč, konečná cena je
86 940 Kč; dle Tabulky obvyklých cen a mezd.
1.1.1.3.7 Lektoři sebepoznávacích seminářů, krácení celé položky o
16 200 Kč, konečná cena je 0 Kč; vyřazení celé položky vzhledem k
nejasnému přínosu pro CS.
1.1.1.3.6 Lektor PC kurzů, snížení jednotkové ceny na 206 Kč, krácení o
38 160 Kč, konečná cena je 49 440 Kč; dle Tabulky obvyklých cen a
mezd.
1.1.3.2.1.2 Kancelářský balík pro individuální práci s CS, snížení počtu
jednotek na 1,3, krácení o 1 694 Kč konečná cena je 3 146 Kč; kráceno
vůči úvazku RT.
1.1.3.2.2.02 1 x PC a 1x notebook pro práci s cílovou skupinou, snížení

počtu jednotek na 1,3, krácení o 9 100 Kč, konečná cena je 16 900 Kč;
kráceno vůči úvazku RT.
1.1.3.2.2.03 Multifunkční zařízení pro intenzivní použití, snížení
jednotkové ceny, krácení o 10 740 Kč, konečná výše položky je 7 260 Kč;
nehospodárnost, vzhledem k počtu účastníků je dostateční zařízení pro
běžné použití
1.1.5.1 Rozdělení prostoru pro jednotlivé poradenské aktivity, krácení
celé položky o 20 000 Kč, konečná cena je 0 Kč; vyřazeno vzhledem k
vysoké částce za nájem prostor - žadatel má možnost vybrat pro
realizaci vyhovující prostory.
1.1.6.1.1 Příležitostné hlídání dětí, krácení celé položky o 10 000 Kč,
konečná cena je 0 Kč; zcela chybí její popis a v rozpočtu je již uvedena
položka příspěvek na péči o dítě.
Mzdové příspěvky v položce rozpočtu 1.1.6.1 budou poskytnuty v
režimu veřejné podpory. Veřejná podpora bude uplatněna v souladu s
právními předpisy ČR.
Krácení rozpočtu činí celkem 253 866 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 317 332,50 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 512 092,50
Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

147
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Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003440

Žadatel

Experance, z.s.

Název projektu

Ženy mají šanci na úspěch

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 992 056,25 Kč

Body z věcného hodnocení

79,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je zařazen mezi náhradní projekty s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 702 953,75
projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
147
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stanovené výběrovou komisí

projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických
dokumentů (vč. evaluačních) – cílová hodnota se sníží na 0, závěrečná
zpráva není strategický dokument
Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu „Rovné
příležitosti žen a mužů“ na cílený vliv.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.2.1 Věcný manažer (KA1, KA2, KA3, KA4), 80 hodin měs. max.,
snížení jednotkové ceny na 10 179 Kč, krácení o 102 972 Kč, konečná
cena je 122 148 Kč; výše úvazku je nadhodnocena.
1.1.1.2.2 Motivační poradce (KA1, KA2, KA4), 40 hodin měs. max. –
snížení jednotkové ceny na 9 447 Kč, kráceno o 74 833 Kč, konečná
cena 103 917 Kč; výše úvazku je nadhodnocena, cena jednotky
neodpovídá Tabulce obvyklých cen a mezd OPZ, motivační poradce
odpovídá pozici odborného pracovníka dle obvyklých mezd.
1.1.3.2.2.5 Videokamera (KA1, KA2, KA3, KA4), krácení celé položky o
8 420 Kč, konečná cena je 0 Kč; nehospodárné, možnost využití
digitálního fotoaparátu.
1.1.3.2.3.1 Materiály k tisku pro 15 osob (dotazníky, fotografie,
prezentace, atd. KA1, kde bylo 30 osob, KA2, KA3, KA4), krácení celé
položky o 18 000 Kč, konečná cena je 0 Kč; spadá do nepřímých nákladů.
1.1.1.3.2 Lektor specialista na finanční gramotnost (KA3 137,5 hod,
KA4 2x9 hod), 2 osoby, jednotková cena se mění na 26 124 Kč, kráceno
celkem o konečná cena je 32 033 Kč.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.
Krácení rozpočtu činí celkem 231 282 Kč přímých výdajů, po přičtení
nepřímých nákladů jde o 289 102,50 Kč.
Celková výše rozpočtu schváleného výběrovou komisí je 1 702 953,75
Kč.

V.
Č.

Přehled projektů doporučených k financování:
Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

Asociace
1. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Sladit práci a rodinu dá práci - občanských
0003273
nejsi na to sama!
poraden

Max. celkové
způsobilé
výdaje
projektu v Kč

4 824 162,50

BEC družstvo Flexibilní formy práce jako Business
and
2.
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ příležitost pro ženy na Employment Co0003280
Šumpersku
operative
1 748 460,00
3.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
Rodinné centrum
0003309
ReStartuj kariéru s ROUTOU! ROUTA, z.s.
4 488 963,75

4.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003066
FLEXI KARIÉRA

Channel Crossings
s.r.o.
4 941 283,25

5.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003437
Práce bez předsudků

Evropská
kontaktní skupina 4 714 255,00

6.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003204
Rovnost žen a mužů v JMK

Age Management
z.s.
2 773 362,50

7.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003037
Ženy a integrace v IT

iDirection, s.r.o.

3 902 740,50

8. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003285
ProŽeny

Střední odborné
učiliště DAKOL,
s.r.o.
2 054 550,00

9. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003421
Projekt pro ženy

EDVIA, zapsaný
ústav
rozvoje
lidských zdrojů
3 646 402,50

10.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003480
Zvládneme to i s dětmi

11.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Podpora zaměstnanosti žen v
0003313
Nymburce
Smysl života, z.s.

PWB hb s.r.o.

5 809 962,50

1 869 345,75

Komplexní program podpory Asociace
12. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ pro ženy ohrožené na trhu jihočeských rodin
0003246
práce na Písecku
z.s.
1 635 437,50
13.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003021
Pryč se skleněným stropem

REMISVIT, z.ú.

1 821 000,00

14.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003057
STEJNÉ ŠANCE VŠEM

LEADER
ACADEMY o.p.s.

5 556 050,00

15.

Zpátky do práce! Projekt Okresní
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ podpory
znevýhodněných hospodářská

4 242 440,00

0003460

16.

skupin v Mladé Boleslavi a komora
okolí.
Boleslav

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003107
ASTRA

Mladá

Sociální agentura,
o.p.s.
4 823 526,25

Péčí o blízké aktivní život
nekončí - podpora žen
17.
poskytujících neformální péči
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ (sladění
rodinného
a CHRISTIANIA,
0003088
pracovního života)
o.p.s.

1 972 212,50

Neztrácím krok - Za lepší
18. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ postavení žen 55+ na trhu Euroface
0003050
práce ve Zlínském kraji
Consulting s.r.o.

2 917 768,75

19.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003114
V práci jako doma

20.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Ženský potenciál na trhu
0003465
práce
POINTe, z.s.

1 799 500,00

21.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003130
Dítě - Práce - Rodina

4 035 323,75

22. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Ženy
manažerkami
0003111
průmyslu
23.

Attavena, o.p.s.

REKVAL, s.r.o.

5 566 025,00

ICV - Institut
v certifikovaného
vzdělávání s.r.o.
2 704 005,00

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Úspěšný návrat do práce 0003303
podpora pro matky
FOX Projekt s.r.o. 2 934 912,50

Farní charita Starý Knín Farní charita
24. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ pomáhá rodičům s malými
0003512
dětmi uspět na trhu práce
Starý Knín

4 712 885,00

Komplexní program podpory
ke zvýšení zaměstnanosti žen
25.
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ na trhu práce v Ústeckém
0003020
kraji
Naděje - M, o.p.s. 5 236 363,75
26.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003245
Sladění práce s rodinou

Počítačová služba
s.r.o.
3 236 700,00

Program
na
podporu
27. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ pracovního uplatnění rodičů
0003318
dětí do 15 let
Verifico, spolek

2 000 000,00

28.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003068
VOL kvalifikaci

VOLONTÉ CZECH,
o.p.s.
1 312 043,75

29.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003375
Návrat žen do práce

Jazyková
škola
ATHENA s.r.o.
3 502 432,50

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003060
Náhradní babička

Šance
na
vzdělání, o.p.s.
1 842 400,00

31. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003310
OTA - Otec v akci

Vzdělávací
centrum Genesia,
zapsaný spolek
3 692 035,00

30.

Podpora ohrožených osob na
32. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ trhu práce ve Zlínském a MESIT
střední
0003138
Jihomoravském kraji
škola, o.p.s.
3 899 240,00
33.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003247
Krok ke kariéře

Mateřské
centrum Sluníčka

1 573 383,25

34.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003343
Práce a rodina

Farní
Lovosice

5 550 187,50

charita

Moderní
muž
aneb
35. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ zrovnoprávnění mužů a žen
0003330
na trhu práce
ERUDICO s.r.o.

1 296 500,00

Komplexní program vedoucí
ke zlepšení postavení žen
ohrožených na trhu práce v
36.
kontextu
genderově
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ sensitivní analýzy regionu IMPULS
0003304
Třebíčska
spolek

4 533 912,50

TŘEBÍČ,

37.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003249
Sladění rodiny a práce

Agentura
ATHENA s.r.o.

38.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003473
Maminky chtějí pracovat

Jazyková
škola
ATHENA s.r.o.
3 497 520,00

39.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Práce i rodina, nový život
0003164
začíná
MAVO s.r.o.

4 043 750,00

40.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003190
Nejsme na odpis

bfz o.p.s.

5 770 175,00

41.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003206
Ženy - s námi se počítá

LUNDONIA s.r.o.

2 438 997,50

42.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Staň
se
0003153
manažerkou!

HERTIN s.r.o.

2 735 541,00

43.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Dokonalá i v technickém
0003144
světě
AMYGDALA, z.s.

1 998 850,00

44.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Práce pro rodiče v Ústí nad Michaela
0003255
Labem
Nováková, DiS.

1 858 722,50

45.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Liberecko spravedlivější
0003140
zaměstnávání žen

3 333 932,50

projektovou

k Centrum Kašpar,
z. s.
4 101 845,00

Regionální
rozvojová
agentura
Ústeckého kraje,
a.s.
3 180 070,00

46.
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003056
EURO MANAŽERKY

Okresní
hospodářská
komora Přerov

47. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003427
Dítě a práce

3 199 175,00

Pečovatelky - šance na
uplatnění žen žijících v
48.
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ prostředí charakteristickém
0003270
tradičním rozdělením rolí
SocioFactor s.r.o.
49.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003342
Brána

Standard
z.s.

50.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Kvalifikací a motivací
0003036
rovným příležitostem

k

51.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Rozvojem
osobnosti
0003436
odstranění nerovností

k HUYS
s.r.o.

4 685 772,50

island,
4 368 850,00

OREK z.s.

5 457 325,00
LAVJAN
1 998 220,00

Montessori školy
Andílek
52.
mateřská škola a
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
základní
škola,
0003372
Ruku v ruce - zpět do práce! o.p.s.
3 882 668,75
53.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003055
S prací jde život lépe

MARKETA
REMONE s.r.o.

54.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Dítě
rozhodně
0003355
překážkou II

55.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003513
Moderní matka a žena

Komunikujeme
o.p.s.

4 057 567,50

56.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003148
Trh práce pro všechny

RCI, z. s.

2 579 350,00

57.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003470
Můj táta je hrdina

Park
spolek

58.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003462
Do práce po padesátce

Expra z. ú.

1 551 850,00

není Sdružení CEPAC Morava
5 004 432,50

dětem

Program
na
podporu
59. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ pracovního uplatnění rodičů
0003449
dětí do 15 let
OMNIS CB z.s.
60.

-

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003295
Poradenská gender centra

MARLIN, s.r.o.

4 169 930,00

1 571 118,75

1 616 221,88

5 660 766,25

SPONKA
Spojení IVP - Institut pro
61. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ nezaměstnaných s kvalifikací vzdělání a trh
0003397
asistenta
práce, z. s.
1 989 250,00
62.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003172
Těšíme se do práce

bit cz
s.r.o.

training,
5 198 546,50

Vzdělávací
centrum
63.
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Rovnost žen na trhu práce v Podkrušnohoří,
0003083
okrese Louny
z.s.

5 893 012,50

Restart
pracovního
a Centrum mladé
64. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ osobního života pro ženy v rodiny Milísek, o.
0003152
Milevsku
s.
2 781 208,75
Koučink centrum pro rodiče
jako podpora jejich návratu
65.
na
trh
práce
po
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ mateřské/rodičovské
0003170
dovolené
SEDUKON, o.p.s.
66.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Zapojte se! Účastí ve Fórum
0003410
veřejném životě na trh práce o.p.s.

50

5 943 495,00

%,
2 970 675,50

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003438
Design vám dá práci

AVE ART Ostrava,
soukromá Střední
umělecká škola a
Základní
umělecká škola,
s.r.o.
1 442 332,50

68.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003078
Správný směr

ExVA s.r.o.

4 269 331,00

69.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003076
ZPĚT K JISTOTÁM

JOB
s.r.o.

3 401 244,00

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003430
Od plotny k počítači

Asociace
pro
komunikační
nástroje
a
internet věcí, z.s. 1 978 587,50

71.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003422
NOVÝ START

Personální služba
s.r.o.
2 831 312,50

72.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Podpora rovných příležitostí JOB
0003075
na trhu práce - Teplice
s.r.o.

73.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003051
Příležitost klepe na dveře

67.

70.

74.

ASISTENT

ASISTENT
4 345 460,00

Sidro Consulting
s.r.o.
1 840 497,50

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
Element
Rovnost v zaměstnávání - Consulting s.r.o.
0003100
podpora
dlouhodobě

2 895 380,00

nezaměstnaných žen
Zlepšení postavení na trhu
práce osob pečujících o malé
75.
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ děti komplexním programem
0003163
s individuálním přístupem
Bez provize s.r.o.

4 199 896,25

Vzděláváním úředníků a
osvětou zaměstanavatelů k
prevenci diskriminace na trhu
76.
práce v Moravskoslezském, Klub personalistů
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Jihomoravském,
Moravy a Slezska,
0003069
Olomouckém a Zlínském kraji z. s.
1 562 050,00
77.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Rovné příležitosti mužů a žen
0003137
ve vzdělávacích institucích
Služba škole MB

1 088 577,50

78.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Podporujeme
rovné Procyon
0003089
příležitosti v Břežanech
Consulting s.r.o.

4 382 295,00

Jak
na
rovnost
v
79. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ odměňování....aneb Pozor na
0003501
nezamýšlené důsledky!
NESEHNUTÍ

5 442 592,50

80.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Pracovní uplatnění žen v
0003423
pohraničí
Unikat.cz, o.p.s.

1 126 256,25

81.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Rovné šance pro ženy na trhu LEADER
0003126
práce
ACADEMY o.p.s.

4 992 000,00

Podpora zaměstnanosti žen
82. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ ohrožených na trhu práce a
0003294
rodičů s dětmi
MARLIN, s.r.o.

5 091 418,75

Vzdělávání a poradenství pro
83. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ lepší postavení žen na trhu Svět
0003058
práce
z.s.

1 728 520,00

vzdělávání,

84.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003187
Nový obzor pro rodiče

85.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Natažená ruka ženám se
0003117
zdravotním postižením
REZITE, z.s.

1 702 175,00

86.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003237
Začni hned!

5 973 725,00

87.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Životní restart 55+, kariéra v
0003250
každém věku
Blanka Hudecová

88.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003210
MAMA club

89.
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Podpora rovných šancí žen v

PROSPERITA
Písek, o. s.

Attavena, o.p.s.

1 710 725,00

1 268 380,00

MAS Vladař o.p.s. 4 341 600,00
4BL z.s.

1 429 162,50

0003331

mikroregionu Netolicko

Práce
pro
zdravotně
90. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ znevýhodněné v Jihočeském DAMACO Group
0003291
kraji
s.r.o.
4 996 127,50
M-CENTRUM,
konzultační,
91.
Zlepšení postavení žen na rekvalifikační
a
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ trhu práce v Pardubickém a školicí středisko,
0003134
Královéhradeckém kraji
z.s.
3 970 630,00
TÁTO, POJĎ NA TO! - Rodinné centrum
92. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ pracujeme
a
pečujeme Pohádková
0003253
společně
chaloupka, z. s.
3 553 832,50
93.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003195
Do práce !!!

STUDNICE, z.s.

2 484 815,00

Moravskoslezský
klastr
94.
dynamických
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
pohonů
a
0003511
Rodiče v technických oborech konstrukcí, z. s.
5 382 037,50
95.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003203
Parita žen a mužů

96.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Aktivizace
pracovního
0003182
potenciálu žen 55+
bfz o.p.s.

97.
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003122
Zkuste to jinak
98.

Age Management
z.s.
3 024 605,00

5 279 500,00

Vyšší
odborná
škola,
Střední
škola, Centrum
odborné přípravy,
Sezimovo
Ústí,
Budějovická 421 4 714 837,50

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Kariéra pro ženy 2017 v Professional
0003031
Středočeském kraji
training, z.s.

5 350 812,50

Komplexní program podpory
99. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ žen s dětmi mladšími 15 let OMNI TEMPORE
0003352
věku na trh práce
o.p.s.
4 872 920,00
100.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003173
Dejme práci šanci!

EuroProfis, s.r.o.

4 971 433,00

Pekárny čekají. Podpora
101. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ návratu žen na trh práce na A S P E C, spol. s
0003354
Krnovsku
r.o.
1 099 200,00

VI.

Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů:
Název projektu

Max. celkové
způsobilé
výdaje
projektu v Kč

Č.

Registrační číslo

Žadatel

1.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003044
Dejme ženám větší šanci

Melting
s.r.o.

2.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003082
Stejné pracovní šance

Občanské
sdružení JETY98

3.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003071
VOL GENDER II

VOLONTÉ CZECH,
o.p.s.
3 549 185,00

4.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ PR_Ženy Regiony - Propagace
0003411
nejen Romské ženy
Romodrom o.p.s. 3 002 221,25

group
1 581 502,50

2 708 050,00

Malé regionální partnerství
řešící
problematiku
nerovného postavení žen a
5.
osob pečujících o děti do 15
let věku na trhu práce v Vysoká
škola
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Ústeckém a Karlovarském finanční
a
0003149
kraji
správní, z.ú.
4 954 028,00
Národní
rada
osob
se
6.
Věkem 55+ a zdravotním zdravotním
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ postižením nekončí pracovní postižením České
0003123
kariéra
republiky, z.s.
3 007 500,00
Institut
pro
7. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Práce v každém věku v Brně a regionální
0003366
okolí
spolupráci, o.p.s. 2 278 092,50
Stejná šance pro všechny 8. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ podpora úspěšného návratu
0003335
do zaměstnání
Lumpíkov z. ú.

9. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003490
Stejná šance pro všechny

10. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Naše pomoc
0003299
návratu

k

1 907 907,50

Komunitní
a
vzdělávací
centrum Emcéčko 2 722 100,00

M-Centrum pro
Vašemu mladou rodinu,
z.s.
1 517 440,00

11.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003268
Ženy do IT!

Czechitas z.s.

4 164 045,00

12.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003469
Rodičovství není překážkou

OCCASIO o.p.s.

4 053 725,00

13.

Sebevědomě,
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ zkušeně-vzdělávací

aktivně, GAUDE z.s.
a

1 635 987,50

0002758

motivační program pro ženy
55+

14.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003160
Šance pro ženy na Pardubicku EducAdvice o.p.s. 3 529 612,50

15.

Mateřské
a
rodinné centrum
Krůček Svitavy,
z.s.
3 243 641,13

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003087
Hodnota ženy

16.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Flexibilní práce - přínos pro
0003396
zaměstnavatele i ženy s dětmi PRISCO s.r.o.

2 030 950,00

17.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Nové šance
0003121
pečující

1 098 550,00

pro

osoby
Adusum z. s.

Strategická
podpora
genderové
rovnosti
a
18.
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ díverzity: proti genderovým Gender
0003324
stereotypům
o.p.s.

studies,

I muži pečují o děti v Prostor pro
19. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Libereckém a Jihomoravském
0003506
kraji
rodinu,z.ú.

3 097 769,50

20.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003346
Abeceda úspěšných žen

21.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Chceme skloubit práci s péčí Centrum
0003267
o své blízké
Inspirace, z.ú.

22.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003209
Ženy chtějí rodinu i práci

23.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Podporujeme
rovné
0003168
příležitosti v Benešově
mc one a.s.

3 750 701,25

24.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Pečující rodiče -od kočárku do
0003234
práce
bfz o.p.s.

5 994 293,75

25. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003158
Nová příležitost pro ženy

Abeceda
Bohumín

4 328 368,75

1 846 279,00

1 973 170,00

NEAT
jazyková
agentura, s.r.o.
3 681 232,50

Oblastní spolek
ČČK Rychnov nad
Kněžnou
4 413 532,50

26.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003217
Pomůžeme ženám do práce

Jazyková
škola
ATHENA s.r.o.
3 496 932,50

27.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003277
Rovné šance

Střední
škola
EDUCHEM, a.s.
2 317 931,88

28.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003296
Moje kariéra

Via Lucis Praha,
o.p.s.
3 445 580,00

29.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003356
Pohoda pro maminky

30. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003202
Supertáta

F R A M O, s.r.o.

5 004 432,50

Platforma Work
and Life Balance,
z.s.
1 313 370,00

"Byznys
pro
společnost, fórum
31.
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Podpora
"Sendvičové odpovědných
0003392
generace" na trhu práce
firem"
3 530 780,00
32.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003428
Muži v nesnázích

SocioFactor s.r.o.

3 348 250,00

Podpora pro ženy-migrantky Organizace pro
33. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ na
trhu
práce
v pomoc
0003062
Jihomoravském kraji
uprchlíkům, z.s.
3 548 595,00
34.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003142
Druhá šance

Rodiče ve firmě:
35.
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ diskriminaci
žen
0003345
severozápadě

36. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003481
Dáme rodičům šanci

TSI Písek z.s.
APERIO
Proti Společnost
na zdravé
rodičovství

1 761 790,00
pro
3 018 839,50

Okrašlovací
a
zábavní spolek, z.
s.
1 115 760,00

37.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Podpora pro pracující rodiče YMCA v Ústí nad
0003091
,Ústecko
Labem
2 540 975,00

38.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003139
Společně k zaměstnání

39.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Přehlížený potenciál žen ve
0003157
středním věku
PERDUCO s.r.o.

2 550 285,00

40.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003429
Ženy v srdci IT

CYRRUS
ADVISORY, a.s.

4 337 362,50

41.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003065
Nezavírejte nám dveře

egenesis spol. s
r.o.
1 814 240,00

42.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003116
Šance pro ženy 55Plus!

PRISCO s.r.o.

Brandýský
Matýsek z.s.

5 318 701,25

3 173 462,50

Komplexní podpora vedoucí Informační
a
ke zlepšení postavení na trhu poradenské
43.
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ práce žen ohrožených na trhu centrum Vysočina
0003225
práce
o.p.s.
1 512 092,50

44.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ Společným úsilím ke změně Active
0003314
situace
s.r.o.

45.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/
0003440
Ženy mají šanci na úspěch

English
3 195 525,00

Experance, z.s.

1 702 953,75

Zlepšení postavení žen na
46. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/ trhu práce v Pardubickém STELMA spol. s
0003471
kraji
r.o.
1 646 702,50

VII.

Přehled projektů nedoporučených k financování

Č.

Registrační číslo

1.

S námi jednodušší návrat do
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003086 práce
Edukana, spolek

2.

Podpora rovnosti žen a
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003415 mužů na Prostějovsku
NAMASKAR, z.s.

3.

Příležitosti pro maminky Kvalifikační a personální
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003363 aneb flexibilní formy práce agentura, o. p. s.

4.

Zlepšení postavení (nejen)
žen na trhu práce na
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003161 Karvinsku
FEREL vzdělávací s.r.o.

5.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003312 Váš návrat, náš cíl!

AMÁTKA DĚTEM o.p.s

6.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003360 KT pro ženy

KT IDF-COMP

7.

Genderová rovnost aneb
podpora uplatnitelnosti žen
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003084 55+ v Jihočeském kraji
IVRO, v.o.s.

Název projektu

Žadatel

NEAT jazyková agentura,
s.r.o.

8.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003281 Práce i rodina

9.

Coworkingové centrum v Okresní
hospodářská
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003115 Děčíně
komora Děčín

10. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003248 Flexibilní mladé dámy

JS Communication s.r.o.

11. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003256 Začít znovu pracovat

Spolu v kurzu, z.ú.

Dačice a Rokytnice - místa
podpory žen v oblasti
12. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003124 zaměstnanosti
OÁZA DUŠE, z.s.

13. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003420 Rodiče do práce

Koalice
nevládek
Pardubicka, z. s.

Úspěšně na trhu práce - bez Asociace právní ochrany
14. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003451 ohledu na věk či roli
z.s.

KOučing žen pečujících o
děti do 15 let vedoucí k
získání
zaměstnání
ve
15. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003284 Zlínském kraji
ACTIVCONZULT, s.r.o.
Vykročte pravou nohou do
16. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003179 práce
NICOM, a.s.
Regionální
Genderové inovace - Work podnikatelek
17. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003094 Life Balance
manažerek, z.s.
18. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003389 Pečujeme i pracujeme!

klub
a

Vrátka, z.s.

Genderkompas - vyrovnaný Okresní
hospodářská
19. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003109 směr
komora Liberec
20. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003146 DROM AVRI - cesta ven

DROM, romské středisko

21. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003340 Na věku nezáleží

Aktivní život od A do Z,
z.s.

22. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003018 Jde to

Školeníčko, z.s.

Pracovní kompetence po
návratu
z
rodičovské
23. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003061 dovolené
Šance na vzdělání, o.p.s.
Podpora a motivace žen 55+
na trhu práce a zvyšování
24. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003432 jejich finanční gramotnosti Šance a naděje z.ú.
Ženy v technických
25. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003113 manažerských profesích

a
"ŠEDESÁTKA"

Ještě nekončíme...podpora
26. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003099 politiky rovných příležitostí. RG RYCON z.s.
27. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003101 Šance ženám ke změně.

VSE a.s.

28. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003079 CORONA

Sociální agentura, o.p.s.

Asociace rodičů a přátel
Cesta k uplatnění v oblasti zdravotně
postižených
29. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003125 péče o handicapované
dětí v ČR, z. s.
Aktivní
ženy,
aneb
alternativní způsob řešení
nezaměstnanosti žen v
30. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003416 Jihočeském kraji
Centrum MARTIN o.p.s.
31. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003081 Lepší šance pro ženy

SOLEDPRO s.r.o.

SOPHIA.
Komplexní
32. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003239 průvodce pro moderní ženu. Bludiště

33. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003194 Ženy vzhůru

Centrum Kašpar, z. s.

Pojďme se společně vrátit
34. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003228 zpět do života
?Shambala o.s."
Zvyšování
35. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003322 kompetencí

rodičovských Česká
společnost
porodních asistentek z. s.

Kariérní restart pro ženy na
36. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003019 Ústecku
Meet 2 Grow z.s.
RESTART pro
37. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003045 Pardubicku

ženy

na
JAZYKY CZ s.r.o.

38. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003213 Aktivní máma

Plzeňský
institut z.s.

vzdělávací

39. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003175 Těšíme se do práce

bfz o.p.s.

40. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003232 Nový impulz pro ženy 55+

bfz o.p.s.

41. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003103 Řidička - proč ne

Okresní
hospodářská
komora Vyškov

Pomoc ženám ohroženým
na
trhu
práce
v
42. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003119 Moravskoslezském kraji
TOPLINGVA s.r.o.
PORTAVITA
zlepšení
postavení žen na trhu práce
43. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003049 v Havířově
Spolek PORTAVITA
44. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003159 Tréninková kavárna

TO BE HAPPY s.r.o.

45. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003446 Naděje na lepší zítřky

EDLiT Human o.p.s.

Cesta k rovnosti žen a mužů
46. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003226 na trhu práce
EDU FOR YOU, z. s.

47. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003339 Fair Pay, Fair Way

Výzkumný ústav práce a
sociálních věcí, v. v. i.

Podpora uplatnění žen Asociace
48. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003350 samoživitelek na trhu práce rodin, z.s.

neúplných

STOP
genderové
diskriminaci na trhu práce
49. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003085 ve venkovských oblastech ERUDICO s.r.o.
Podpora zapojení mužů do
50. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003459 péče o děti
Asociace lesních MŠ, z.s.
51. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003064 Ženy sobě

KRUH pomoci, o.p.s.

52. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003185 Komplexní podpora vedoucí
ke zlepšení postavení žen na Univerzita Palackého v

trhu práce

Olomouci

53. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003454 Začněte si věřit

Občanské
sdružení
Společně pro region

54. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003106 Pojďme pracovat

ACTIVE SEARCH s.r.o.

55. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003141 ŽENSKÉ ZDROJE

Oblastní
Pardubice

charita

Pracovník
v
sociálních
službách pro Českou Lípu a
56. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003132 Plzeň
"Naše město"
Chůva pro Českou Lípu a
57. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003131 Plzeň
Egalita o.s.
58. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003143 Nový začátek pro ženy 55+ Centrum Inspirace, z.ú.

59. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003445 Otcem hravě a prospěšně

Středočeské
centrum
občanských služeb, z. s.

60. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003325 Otec aktivní

SEDUKON, o.p.s.

Lepší šance na Mostecku a Vzdělávací
centrum
61. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003359 Chomutovsku
Genesia, zapsaný spolek

Pracovně
aktivní
62. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003223 předdůchodovém věku

MOST KE VZDĚLÁNÍ v BRIDGE TO EDUCATION,
z.s.

63. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003450 Step by step

AKROPOLIS, z.s.

64. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003369 Manažerem rodiny i práce

BIOKLASTR z.s.

CERES - prosazování práv a
uplatnění
odborné
kvalifikace a neformálních
zkušeností žen a rodičů na
65. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003293 trhu práce v JMK
Kanu system s.r.o.

66. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003211 Šance na práci

Centrum
rozvojových
aktivit
Unie
zaměstnavatelských
svazů ČR, z.s.

67. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003046 S dětmi do práce na Hané

Základní škola Morkovice,
příspěvková organizace

Brigádník s.r.o. - pomáháme
znevýhodněným
ženám
68. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003333 najít uplatnění na trhu práce Brigádník s.r.o.
program MC Krteček Jeseník
69. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003417 Komplexní
podpory žen ohrožených na

pracovním trhu na Jesenicku
Otevřený svět práce regionu
70. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003276 Ivančicko
"Dětský klub Sovička"
71. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003298 Sami na výchovu i práci

VEVERKA, z.s.

72. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003154 Vzdělání i práce

Oblastní charita Most

Síla mé osobnosti, moje ASOCIACE
73. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003361 výhoda
z.s.
74. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003180 Dejme šanci ženám

VZDĚLÁVÁNÍ,

ANULIKA z.s.

JOBCLUBY
"GENDER´n´FAMILY " rovné příležitosti a pracovní
uplatnění pro rodiče, do
jejichž
rodin
vstoupila Společnost Podané ruce
75. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003455 závislost
o.p.s.
76. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003254 Kariéra v každém věku

Dius

Komplexní
podpora
pracovního
uplatnění Jihočeská univerzita
77. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003358 cílových skupin FROV JU
Českých Budějovicích

v

Komplexní podpora rodičů s
malými dětmi vedoucí ke
zlepšení jejich postavení na TOP
CENTRUM
trhu práce v Jihomoravském PODNIKATELEK
Česká
78. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003391 kraji
republika, z.s.

79. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003207 Spokojená maminka

METODICA, institut pro
další vzdělávání

Krajanka: rovné postavení
ohrožených žen na trhu
80. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003474 práce
Bronislava Šafaříková
81. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003135 Nejlepší táta široko daleko Sdružení TULIPAN, z.s.
82. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003292 Rodičem v pohodě

Naše místo z. s.

Zvýšení informovanosti a
podpory mužům s cílem
zvýšení jejich aktivního
podílu na každodenní péči o
83. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003047 děti
Místo pro děti - spolek
84. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003053 Podpořme ženský potenciál Observatoř venkova, z.s.
85. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003077 Gender kolem nás
86. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003290 Dejme šanci

Rodina a dítě z.s.
Krajská

hospodářská

komora Zlínského kraje
My na to máme! - podpora
rozvoje zaměstnanosti a
zaměstnatelnosti
Hospodářská a sociální
87. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003403 specifických cílových skupin rada Ústeckého kraje
Restart
pro
88. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003155 uplatnění

pracovní
Rozběh mysli, z.s.

Šance pro ženy k lepším
89. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003197 pracovním možnostem
eShopSystem s.r.o.
90. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003263 Připraveni pro nový start

Neziskovky.cz, o.p.s.

Zlepšení postavení cílové
skupiny na trhu práce v
91. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003383 Čelákovicích a okolí
Ekolandia, o.p.s.
RESTART- komplexní systém
podpory
žen
znevýhodněných na trhu Centrum pro rodinu a
92. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003215 práce
sociální péči z. s.
93. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003503 #že_N.NO

EDDA, z.ú.

94. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003509 Za rodiče CZ

Michaela Nováková, DiS.

Zlepši své postavení na trhu
95. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003380 práce
TOP School s.r.o.
Podpora rovných příležitostí
na
trhu
práce Vysoká škola sociálně
prostřednictvím
podpory správní,
Institut
zaměstnanosti žen v regionu celoživotního vzdělávání
96. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003092 Havířovska
Havířov o.p.s.
97. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003043 Bez obav znova do práce

ROZVOJ, z.s.

"Podpora pečujícím směrem
98. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003032 k rovnosti žen a mužů"
TRIANON - ČECHY, o.s.
Nová šance pro rodiče v Vzdělávací centrum Hello
99. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003384 Moravskoslezském kraji
s.r.o.
100. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003413 Šance po 55 v Brně!

4byz s.r.o.

101. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003408 Aktivní ženy na venkově

Nadační fond Aktivní ženy
na venkově

Podpora vyššího zapojení
102. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003098 mužů do péče o malé děti Veselá školička z. s.
Nejen ženy na Ostravsku na
103. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003118 trh práce!
PRO POPULO z.s.

Kariéra pro ženy 2017 v
104. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003147 Jihočeském kraji
Professional training, z.s.
Terapeutické
centrum
Modré dveře, z.ú.

105. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003127 Rovné šance

Kariéra pro ženy 2017 v
106. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003028 Karlovarském kraji
COMPERIA z.s.
Kariéra pro ženy 2017 v kraji
107. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003029 Vysočina
COMPERIA z.s.
108. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003133 Pracující maminka
GENDER-POINT,
109. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003073 rovných příležitostí

Aktivní rozvoj o.p.s.
místo
TREMEDIAS, spolek

Péče v rodině: aktivní role Liga otevřených mužů,
110. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003235 mužů
z.s.
111. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003321 Vezmete nás do práce?

Personální služba s.r.o.

Programy azylového domu
Lávka podporující integraci
112. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003351 matek na trh práce
Obec Petrovice
Podpora k zaměstnání pro
ženy ohrožené na trhu Centrum pro rozvoj a
113. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003453 práce a rodiče s dětmi
podporu regionů, o.p.s.
114. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003434 Životní vzdělávání ženám

Životní vzdělávání, z.s.

115. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003320 Rodina i práce, proč ne?

Poradkyně, s.r.o.

116. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003040 Integra

Institut
komunitního
rozvoje, z.s.

Dobrá práce čeká i na ženy.
117. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003482 Najděme ji spolu!
Forkys, o.s.
Efektivním vzděláváním pro
snadnější návrat na trh Hospodářská
komora
118. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003337 práce ve Středočeském kraji hlavního města Prahy
Podpora zapojení mužů do
práce
v
předškolních Genderové
informační
119. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003260 zařízeních v ČR
centrum NORA, o.p.s.
Edukativní podpora osob
120. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003074 pečujících o děti do 15 let JHS - CENTRE, o.p.s.
Podpora vyššího zapojení
mužů do péče o osoby s
121. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003425 Alzheimerovou nemocí
Meridiem o.p.s.

Změna postavení žen na trh Mateřské centrum Veselý
122. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003332 práce - pozitivně
Paleček, o.s.

123. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003426 Gender za katedrou
Pomáháme
budováním
124. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003489 kariéry

Česká
asociace
vzdělávacích institucí, z.s.

ženám
s
sebevědomé Centrum
podpory
podnikání Praha, o.p.s.

125. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003433 Potenciál k rozvoji

Agora, o.p.s.

Vím, kam směřuji - úspěšný
návrat
do
práce
z
126. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003349 rodičovské dovolené
"Elio, z.s."
Ženy 55+ na trhu práce v
127. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003279 mikroregionech Karvinska ALMA MATER
Sdružení
EDUKOL,
128. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003102 Rovné příležitosti pro Hanou zapsaný spolek
Ladíme osobní a profesní CETERAS
Centrum
potenciál:
Dítě
není terapeutických služeb, z.
129. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003344 překážkou
s.
130. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003167 Chci zase do práce

"IDEUS", z.s.

Komplexní podpora žen
vedoucí k zlepšení postavení
131. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003183 na trhu práce
bfz o.p.s.

132. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003305 Otec pro 21.století

BVÚ-Centrum pro volný
čas a pomoc mládeži z.s.

Aktivizace žen ohrožených
na trhu práce v okrese Akademický
133. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003400 Karviná
Karviná, z.ú.

ústav

Návrat žen 55+ do práce na
134. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003186 Pardubicku
Klára Čechová

135. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003306 Pomáháme s růstem

OBČANSKÁ
TŘEBÍČ

PORADNA

136. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003379 Sám doma

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

Pečující osoby Brno a Jižní
137. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003507 Morava
Život v 21. století, z. s.
138. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003485 Práce pro každého

Portus Prachatice, o.p.s.

Mateřské
Bělásek z.s.

centrum

139. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003262 PERSPEKTIVA

Rodinné
Motýlek

centrum

140. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003334 Motýlek letí vstříc ženám

Zdravě zpět do práce ve
141. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003467 Středočeském kraji
ITveSkole.cz, o.p.s.
142. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003220 Pomoc v cestě na trh práce Spirála Turnov, z.s.
143. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003365 Rovnost a profesionalita

POE EDUCO, spol. s r. o.

144. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003308 Nový vstup na trh práce

EDUCA
Pardubice
Střední odborná škola,
s.r.o.

145. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003184 Bojujeme proti stereotypům Agentura ATHENA s.r.o.
146. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003328 Jump for work

VIVAjump z.s.

Rovné šance pro ženy na
147. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003497 Zlínsku
Kamarád - Nenuda z.s.
Aktivně v
148. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003493 padesátce!

Ostravě

po
edusys s.r.o.
Plzeňský
institut z.s.

149. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003214 Nový začátek

vzdělávací

Come back v 55ti letech v PhDr.,
Mgr.
150. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003166 Plzni
Janovcová
151. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003176 Kariéra v Milovicích

Silvie

Po Právu, o.s.

Podporujeme rodiče na trhu
152. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003348 práce
Whisby s.r.o.
153. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003188 Pomoc ženám každého věku Trutnovská zeleň, o.p.s.
154. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003221 Nová šance

Spirála Turnov s.r.o.

155. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003517 Dejme (že) nám šanci

Jihočeská společnost pro
rozvoj lidských zdrojů,
o.p.s.

Dejme ženám
156. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003378 Ústeckém kraji

šanci

v
Klub zlepšování s.r.o.

157. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003227 Rodiče, zpátky do práce!
Šance
pro
158. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003259 zaměstnání

rodinu

Počítačová služba s.r.o.
i
Počítačová služba s.r.o.

159. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003222

"Centrum rozvoje o.s."
Rovné

příležitosti

bez

stereotypů
Podpora aktivního otcovství
160. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003407 na Brněnsku
EURIC, z. s.
Zdraví 161. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003097 všechny

příležitost

pro
Zdravá strava do škol, z. s.

Úspěšná máma - podpora
uplatnitelnosti žen s malými
dětmi na trhu práce v Brně a Institut pro regionální
162. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003376 okolí
spolupráci, o.p.s.
Volnočasové
Zbraslav z.ú.

163. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003368 Profesní akademie

centrum

Samodivy
motivační
program pracovní integrace
pro
dlouhodobě
164. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003212 nezaměstnané ženy
Tripitaka, o. s.
Podpora vzdělávání žen ve
vinařském
průmyslu
a Spolek
pro
odborné
cestovním
ruchu
v vzdělávání Vzdělávacího
165. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003442 Jihomoravském kraji
centra MKM, z.s.
Rovnovážné postavení mužů
166. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003205 a žen ve Zlínském kraji
Age Management z.s.
Podpora žen při návratu na
167. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003486 trh práce
RADKA z. s.
168. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003374 Maminky s náročnou profesí Aktivně životem o.p.s.
Podpora zaměstnávání žen
169. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003495 na Ústecku
Romano jasnica, spolek
Ženy
v
170. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003112 profesích

netradičních
ICV Šárka o.p.s.

171. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003198 Já mám i tátu

Foreduca s.r.o.

Kompetence
pro
172. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003435 spravedlivější trh práce
AKP Invest s.r.o.
173. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003067 Rozjeďte svou kariéru

Ostravské Slunéčko, z.s.

174. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003414 Nový start ženám

Centrum ekonomického
vzdělávání Ostrava, o.p.s.

Vzdělávání
a
flexibilní
pracovní pozice pro rodiče
175. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003265 malých dětí
Neziskovky.cz, o.p.s.
176. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003478
Mužská

podpora

žen

v Otevřená

společnost,

rozhodovacích pozicích v ČR o.p.s.
177. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003300 Táta na plný úvazek

PROSPERITA Písek, o. s.

178. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003261 Čas pro táty

Centrum mladé rodiny
Milísek, o. s.

Ladies Club: cesta žen z
domácnosti
k
profesní
179. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003488 seberealizaci
Balance 4 Life s.r.o.
180. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003504 Úspěšný návrat do práce

Sněženka, z.s.

Ještě nekončíme...podpora
politiky rovných příležitostí
181. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003136 II.
RG RYCON z.s.
182. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003271 Ženy chtějí do práce
Úspěšný
183. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003494 zaměstnání

návrat

Personální služba s.r.o.
do
MEPCO, s.r.o.

Unie
soukromých
bezpečnostních
služeb
Flexibilitu najdete v oboru České
republiky
(ve
184. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003468 komerční bezpečnosti
zkratce USBS ČR")
GrowFactor:
Podpora
rovného
zastoupení
a
kariérního růstu žen v
185. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003418 sektoru VaV
EDUcentrum o.s.
186. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003477 Šance na dosah

Pomocné ruce, z.s.

Come back v 55ti letech v PhDr.,
Mgr.
187. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003199 Ústí nad Labem
Janovcová

Silvie

Soukromá střední škola
pro
marketing
a
Podpora osob pečující o jiné ekonomiku
podnikání
188. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003357 závislé osoby
s.r.o.
189. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003319 Chceme do práce

GLE o.p.s.

Pracující ohrožené ženy v
190. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003274 Plzeňském kraji a okolí
Educhance z.s.
Poznáním
za
lepším Okresní
hospodářská
191. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003457 zaměstnáním na Karvinsku komora Karviná

192. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003252 KLÍČ k novému startu

Rodinné
Slunečník, z.s.

193. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003464 Správný táta

Roman Bílek

centrum

