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

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_18_088

Vyhlašovatel

MPSV ČR, odbor realizace programů ESFsociální začleňování

Název investiční priority

2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s
ohledem na podporu rovných příležitostí a
aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

Alokace na výzvu v Kč

300 000 000,00 Kč

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

Rezerva alokace nebyla stanovena

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

300 000 000,00 Kč

II.

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

2

Počet členů výběrové komise

1. den – 6, 2. den – 6

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

26. 6. 2019

Čas jednání (od – do)

10:00 – 17:00 hod.

Místo jednání

MPSV Kartouzská 4, Praha 5, dv.132

Předsedající jednání

Ing. Müllerová Šárka

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

27. 6. 2019

Čas jednání (od – do)

09:00 – 14:30 hod.

Místo jednání

MPSV Kartouzská 4, Praha 5, dv.132

Předsedající jednání

Ing. Müllerová Šárka

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu
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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 – 26. 6. 2019 9:45 hod. MPSV, Kartouzská 4, Praha 5
Osoba, která školení provedla: Ing. Müllerová Šárka
Seznam školených osob:

Mgr. Bořecká Lenka
Mgr. Herák Robert
Mgr. Krč Michal
Ing. Konvalinová Renata

Individuální školení pro členy a náhradníky členů výběrové komise, kteří nebyli přítomni
v době zahájení 1. jednání výběrové komise, proběhlo:
Datum a místo konání školení: 26. 6. 2019 MPSV, Kartouzská 4, Praha 5
Osoba, která školení provedla: Ing. Müllerová Šárka
Seznam školených osob:

IV.

Mgr. Klára Holanová

Závěry z projednávání žádostí:

Informace o žádosti
Pořadové číslo1

1

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010614

Žadatel

ISNA-MSE z.s.

Název projektu

Jak zvládnout dlouhodobou a náročnou péči

Požadovaná podpora (Kč)

4 038 831,25

Body z věcného hodnocení

98,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

1

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Podmínky VK pro realizaci projektu:
Další vybavení pro Snoezelen místnosti je nutné rozepsat na jednotlivé položky v rozpočtu žádosti.
Položka "vibrační lůžko"(98 000,00 Kč) bude přeřazena do kap. odpisovaného hmotného majetku –
jedná se o investici.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 038 831,25

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo2

2

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010616

Žadatel

Meridiem o.p.s.

Název projektu

Neformální pečovatelé II.

Požadovaná podpora (Kč)

8 716 610, 00

Body z věcného hodnocení

98,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2

Projekt doporučený k financování

8 716 610,00 Kč

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo3

3

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010677

Žadatel

Nonverba, z.ú.

Název projektu

Péče o pečující

Požadovaná podpora (Kč)

2 634 537,50 Kč

Body z věcného hodnocení

98,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 634 537,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo4

4

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010721

Žadatel

Člověk v tísni, o.p.s.

Název projektu

Na cestě k oddlužení

Požadovaná podpora (Kč)

9 998 780,00

Body z věcného hodnocení

98,13

Shrnutí projednání žádosti

3
4

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

Strana: 4 z 89

Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členů, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 998 780,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt doporučen k podpoře

Informace o žádosti
Pořadové číslo5

5

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010746

Žadatel

Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Název projektu

PEČOVAT A ŽÍT DOMA JE NORMÁLNÍ - POPORA
NEFORMÁLNÍCH PEČOVATELŮ na území ORP Lysá nad
Labem a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Požadovaná podpora (Kč)

6 423 187,50

Body z věcného hodnocení

98,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Podmínka VK pro realizaci projektu: pol.1.1.3.2.2.4 Vybavení dvou kontaktních místností blíže
specifikovat, rozepsat

5

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Závěr: Projekt doporučený k financování
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 423 187,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo6

6

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010695

Žadatel

Člověk v tísni, o.p.s.

Název projektu

Krotitelé dluhů v Ústeckém a Libereckém kraji

Požadovaná podpora (Kč)

9 058 312,50 Kč

Body z věcného hodnocení

97,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 058 312,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti

6
7

Pořadové číslo7

7

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010599

Žadatel

EUROPEAN INITIATORY INSTITUTE, z.s.

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

P-I-P SAMUEL III.

Požadovaná podpora (Kč)

9 699 481,25

Body z věcného hodnocení

96,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 699 481,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo8

8

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010755

Žadatel

Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Název projektu

Pečovat a žít doma je normální 2 - podpora neformálních
pečovatelů na Berounsku, Dobříšsku a Hořovicku

Požadovaná podpora (Kč)

9 085 437,50 Kč

Body z věcného hodnocení

95,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

8

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 085 437,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo9

9

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010641

Žadatel

RUBIKON Centrum, z.ú.

Název projektu

Jak na dluhy

Požadovaná podpora (Kč)

9 999 208,75 Kč

Body z věcného hodnocení

95

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

4/1 (4 členové, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

9

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek
na
Odůvodnění
položce VK

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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1.1.1.1.1

Dluhový
specialista 1

1 242 584,40

202 638,30

Podle popisu práce je výkon
činnosti dluhového poradce
analogický k výkonu práce
sociálního pracovníka. VK
krátí na sazbu
soc.pracovníka, a to na 34
300,- Kč hrubé mzdy na celý
úvazek. Žadatel stanovil
hrubou mzdu pro celý úvazek
ve výši 41000,- Kč, tedy
1 039 946,10
30750,- Kč na 0,75 úv. + do
položky kromě soc. a zdrav.
pojištění zahrnul zákonné
pojištění odpovědnosti
(0,0042%) a příplatky za práci
o víkendu. Výsledná výše,po
úpravě, pro úv. 0,75 při
zachování pojištění a
příplatků za práci o víkendu
bude 34 664,87 Kč.

1.1.1.1.2

Dluhový
specialista 2

1 242 584,40

202 638,30

1 039 946,10 ad 1.1.1.1.1

1.1.1.1.3

Dluhový
specialista 3

1 242 584,40

202 638,30

1 039 946,10 ad 1.1.1.1.1

1.1.1.1.4

Dluhový
specialista 4

1 242 584,40

202 638,30

1 039 946,10 ad 1.1.1.1.1

1.1.1.3.1

Peermentor

1.1.1.3.2

Koordinátor CS
ve VTOS

1.1.4.01

1.1.4.02

Pronájem
prostor
pro
práci s CS STC

Pronájem
prostor
pro
práci s CS STC 2

75 000,00

75 000,00

165 000,00

270 000,00

13 800,00

Pozice svým charakterem
odpovídá pozici odborného
61 200,00
pracovníka/asistenta. VK krátí
na sazbu 204 Kč/h.

10 800,00

Pozice svým charakterem
odpovídá pozici sociálního
64 200,00
pracovníka. VK krátí na sazbu
214 Kč/h.

45 000,00

U nákladů na pronájmy pro
práci
s CS není vysvětleno, na
základě čeho byla vypočtena
jednotková cena, jak ceny
120 000,00 odpovídají cenám obvyklým,
případně zda a o jakou část z
celkového nájmu příslušných
prostor se jedná.
Z těchto důvodů VK krátí o
1500 Kč/měs.

75 000,00

U nákladů na pronájmy pro
práci
s CS není vysvětleno, na
základě čeho byla vypočtena
jednotková cena, jak ceny
195 000,00 odpovídají cenám obvyklým,
případně zda a o jakou část z
celkového nájmu příslušných
prostor se jedná.
Z těchto důvodů VK krátí o
2500 Kč/měs.
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1.1.4.03

1.1.4.04

1.1.4.13

Pronájem
prostor
pro
práci s CS KVK

Pronájem
prostor
pro
práci s CS MSK

Korespondence

165 000,00

165 000,00

2 400,00

Krácení v
přímých
nákladech

45 000,00

U nákladů na pronájmy pro
práci s CS není vysvětleno,
na základě čeho byla
vypočtena jednotková cena,
jak ceny odpovídají cenám
120 000,00
obvyklým, případně zda a o
jakou část z celkového nájmu
příslušných prostor se jedná.
Z těchto důvodů VK krátí o
1500 Kč/měs.

45 000,00

U nákladů na pronájmy pro
práci
s CS není vysvětleno, na
základě čeho byla vypočtena
jednotková cena, jak ceny
120 000,00 odpovídají cenám obvyklým,
případně zda a o jakou část z
celkového nájmu příslušných
prostor se jedná.
Z těchto důvodů VK krátí o
1500 Kč/měs.

2 400,00

U zdůvodnění položky není
zřejmé, o jakou službu se
konkrétně jedná, přičemž
0,00
náklady na poštovné patří do
nepřímých nákladů. Z tohoto
důvodů VK krátí v plné výši.

1 047 553,20

Závěr
Projekt doporučený k financování

Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

8 689 767,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo10

10

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010576

Žadatel

Háta, o.p.s.

Název projektu

Neformální péče s Hátou

Požadovaná podpora (Kč)

7 310 554,10 Kč

Body z věcného hodnocení

95,00

Shrnutí projednání žádosti

10

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členů, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

1.1.4.4

Popis

Rozpočet

tisk podkladů pro CS

Krácení VK

9 900,00

Krácení v
přímých
nákladech

Zůstatek na
položce VK

9 900,00

Odůvodnění

v rozpočtu uplatněn
0,00 nákup multifunkce, tisk
podkladů pro CS

9 900,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 298 179,10 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo11

11

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010697

Žadatel

Člověk v tísni, o.p.s.

Název projektu

Krotitelé dluhů ve Středočeském a Olomouckém kraji

Požadovaná podpora (Kč)

8 475 312,50

Body z věcného hodnocení

93,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
11

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

8 475 312,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo12

12

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010611

Žadatel

LIGA o.p.s.

Název projektu

Řešení zadluženosti a dluhové poradenství v ORP Krnov

Požadovaná podpora (Kč)

9 951 709,38

Body z věcného hodnocení

93,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2 (4 členové, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.:
Položka

Popis

1.1.3.2.2.2

Notebook
pro CS

Krácení v
přímých
nákladech

Rozpočet

50 550,00

Krácení VK

Zůstatek
na položce Odůvodnění
VK

50 550,00

VK krátí z důvodu, že využití notebooků
0,00 není zdůvodněné, v rámci KA není
vysvětlený způsob jejich využití.

50 550,00

Závěr

12

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 888 521,88 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo13

13

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010770

Žadatel

South East Asia - liaison, z.s.

Název projektu

Adaptační program pro imigranty ve výkonu trestu

Požadovaná podpora (Kč)

2 703 316,25 Kč

Body z věcného hodnocení

93,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2 (4 členové, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 703 316,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo14

14

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010687

Žadatel

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

Název projektu

STOP!

Požadovaná podpora (Kč)

5 617 750,00 Kč

13
14

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

93,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2 (4 členové, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 617 750,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo15

15

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010696

Žadatel

Člověk v tísni, o.p.s.

Název projektu

Krotitelé dluhů v Plzeňském a Karlovarském kraji

Požadovaná podpora (Kč)

9 218 875,00 Kč

Body z věcného hodnocení

93,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2 (4 členové, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
15

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 218 875,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo16

16

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010709

Žadatel

EKS, z.s.

Název projektu

Jsme tu doma

Požadovaná podpora (Kč)

8 257 586,25 Kč

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti

Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2 (4 členů, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

1.1.1.1.1

16

Popis

Lektorka
0,55

Rozpočet

1 108 965,00

Krácení VK

Zůstatek
na
Odůvodnění
položce VK

375 256,00

V rámci podpory aktivit pro cílovou
skupinu migranti by měly být
podporovány
aktivity,
které
spočívající především v přímé práci s
cílovou skupinou. Náklady ve výši 22
733 709,00 % celkového rozpočtu včetně NN na
tvorbu metodiky jsou neefektivní a
nehospodárné. Z tohoto důvodu VK
krátí v rámci této položky o 375 256
Kč viz vyčíslení nákladů ze strany
žadatele na tuto aktivitu.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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1.1.1.1.2

1.1.1.1.3

1.1.1.2.1

1.1.4.6

1.1.4.7

Krácení v
přímých
nákladech

Lektorka
0,56

Lektorka
0,57

Odborný
konzultant
0,5

Grafika,
sazba,
korektury

Tisk
metodiky

1 108 965,00

1 108 965,00

766 194,00

200 000,00

100 000,00

375 256,00

V rámci podpory aktivit pro cílovou
skupinu migranti by měly být
podporovány
aktivity,
které
spočívající především v přímé práci s
cílovou skupinou. Náklady ve výši 22
733 709,00 % celkového rozpočtu včetně NN na
tvorbu metodiky jsou neefektivní a
nehospodárné. Z tohoto důvodu VK
krátí v rámci této položky o 375 256
Kč viz vyčíslení nákladů ze strany
žadatele na tuto aktivitu.

375 256,00

V rámci podpory aktivit pro cílovou
skupinu migranti by měly být
podporovány
aktivity,
které
spočívající především v přímé práci s
cílovou skupinou. Náklady ve výši 22
733 709,00 % celkového rozpočtu včetně NN na
tvorbu metodiky jsou neefektivní a
nehospodárné. Z tohoto důvodu VK
krátí v rámci této položky o 375 256
Kč viz vyčíslení nákladů ze strany
žadatele na tuto aktivitu.

153 238,80

V rámci podpory aktivit pro cílovou
skupinu migranti by měly být
podporovány
aktivity,
které
spočívající především v přímé práci s
cílovou skupinou. Náklady ve výši 22
612 955,20 % celkového rozpočtu včetně NN na
tvorbu metodiky jsou neefektivní a
nehospodárné. Z tohoto důvodu VK
krátí v rámci této položky o 153238
Kč (5 107,96 Kč * 30 měsíců) viz
údaj žadatele v přehledu nákladů.

200 000,00

V rámci podpory aktivit pro cílovou
skupinu migranti by měly být
podporovány
aktivity,
které
spočívající především v přímé práci s
0,00 cílovou skupinou. Náklady ve výši 22
% celkového rozpočtu včetně NN na
tvorbu metodiky jsou neefektivní a
nehospodárné. Z tohoto důvodu VK
krátí tuto položku v plné výši.

100 000,00

V rámci podpory aktivit pro cílovou
skupinu migranti by měly být
podporovány
aktivity,
které
spočívající především v přímé práci s
0,00 cílovou skupinou. Náklady ve výši 22
% celkového rozpočtu včetně NN na
tvorbu metodiky jsou neefektivní a
nehospodárné. Z tohoto důvodu VK
krátí tuto položku v plné výši.

1 579 006.80

Závěr
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Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 283 827,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo17

17

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010617

Žadatel

Meridiem o.p.s.

Název projektu

Pro dětský smích III.

Požadovaná podpora (Kč)

9 486 448,88 Kč

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2 (4 členové, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 486 448,88 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo18

18

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010753

Žadatel

bfz o.p.s.

Název projektu

Podpora pečujících na Ústecku

Požadovaná podpora (Kč)

5 540 000,00 Kč

17
18

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

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2 (4 členové, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 540 000,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo19

19

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010766

Žadatel

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje,z.s.

Název projektu

STOP Exekuce v Ústeckém kraji

Požadovaná podpora (Kč)

9 815 290,00 Kč

Body z věcného hodnocení

91,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2 (4 členové, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr

19

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 815 290,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo20

20

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010643

Žadatel

Magdaléna, o.p.s.

Název projektu

Harm Reduction v prostředí zábavy jako součást systému
adiktologických služeb ve Středočeském kraji

Požadovaná podpora (Kč)

4 081 556,25 Kč

Body z věcného hodnocení

91,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2 (4 členové, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 081 556,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo21

21

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010679

Žadatel

Charita sv. Anežky Otrokovice

Název projektu

Samaritán poradí s dluhy

20
21

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Požadovaná podpora (Kč)

2 768 662,50 Kč

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2 (4 členové, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 768 662,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo22

22

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010676

Žadatel

Společnost Podané ruce o.p.s.

Název projektu

Podané ruce na cestě z dluhové pasti (protidluhové poradny v
OLK a ZLK)

Požadovaná podpora (Kč)

8 234 500,00 Kč

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2 (4 členové, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.

22

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

8 234 500,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo23

23

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010678

Žadatel

MAS Frýdlantsko, z.s.

Název projektu

Program pro řešení předluženosti na Frýdlantsku

Požadovaná podpora (Kč)

5 190 812,50 Kč

Body z věcného hodnocení

90,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2 (4 členové, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 190 812,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo24

24

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010305

Žadatel

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s.

Název projektu

Jesenicko proti dluhům II

23
24

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Požadovaná podpora (Kč)

3 941 275,00 Kč

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2 (4 členové, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 941 275,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo25

25

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010758

Žadatel

K srdci klíč, o.p.s.

Název projektu

Přežít s exekucí

Požadovaná podpora (Kč)

7 016 125,00 Kč

Body z věcného hodnocení

90,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2 (4 členové, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

25

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.

Strana: 22 z 89

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

Zůstatek
na
položce
VK

Rozpočet Krácení VK

Popis

1.1.6.5.2

Manuál
"Zaměstnanec
zatížený dluhy"

30 000,00

0,00

1.1.4.2

Pojištění

60 000,00

60 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

Odůvodnění

30 000,00 přesun do služeb1.1.4
Položka není zdůvodněna,
0,00 pokud jde o poj. kanceláře,
patří do NN, VK krátí položku

60 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 941 125,00 Kč

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
Podmínky poskytnutí podpory s doplněním
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo26

26

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010689

Žadatel

Volonté Czech, o.p.s.

Název projektu

VOL Nový start

Požadovaná podpora (Kč)

8 920 700,00 Kč

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2 (4 členové, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

26

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
KA4 není zcela v souladu s výzvou. Z žádosti není jasné, zda všichni účastníci přednášky dostanou
také individuální podporu. Pro osoby, které mají výdaje vyšší než příjmy, jsou dle výzvy podporovány
aktivity, které jsou individuální. Skupinové aktivity mohou být pouze doplňkem. VK z tohoto důvodu
ruší KA4 a uvádí následující krácení:
Rozpočet

Popis

1.1.1.3.1

Odborný
garant

496 000,00

19 840,00

476 160,00

Krácení v souvislosti
se zrušením KA4.

1.1.1.3.3

Poradce
pro trh
práce (více
osob)

338 100,00

55 200,00

282 900,00

Krácení v souvislosti
se zrušením KA4.

1.1.1.3.4

Interní
poradce na
právo (více
osob)

210 450,00

55 200,00

155 250,00

Krácení v souvislosti
se zrušením KA4.

1.1.1.3.5

Osoba s
vyřešenou
finanční
minulostí

15 000,00

15 000,00

0,00

Krácení v souvislosti
se zrušením KA4.

1.1.4.3

KA 4 Pronájem
prostor (10
setkání
x 4 hod)

10 000,00

10 000,00

0,00

Krácení v souvislosti
se zrušením KA4.

1.1.6.2.3

KA 4 Příspěvek
na dopravu

10 000,00

10 000,00

0,00

Krácení v souvislosti
se zrušením KA4.

Krácení v
přímých
nákladech

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Položka

Odůvodnění

165 240,00

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

8 714 150,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo27

27

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010652

Žadatel

Centrum Anabell, z. ú.

27

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Název projektu

Peer-program a mini-multidisciplinární tým
v Anabell

Požadovaná podpora (Kč)

2 851 900,00

Body z věcného hodnocení

89,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků členů

4/2 (4 členů, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

1.1.3.2.2.4

1.1.3.2.2.7

Popis

KA 1 Základní
vybavení do poradny
peer-konzultanta a
psychologa v KCA
Brno (skříňka)

KA 1 Základní
vybavení do poradny
peer-konzultanta a
psychologa v KCA
Ostrava (skříňka)

Krácení v
přímých
nákladech

Zůstatek
na
Rozpočet Krácení VK
položce
VK

3 500,00

3 500,00

100,00

100,00

Odůvodnění

Tabulka obvyklých cen
zařízení a vybavení rozlišuje
skříň malou a velkou, popř.
uzavřenou či otevřenou.
Vzhledem k popisu lze
3 400,00 přepokládat, že půjde o skříň
malou, jejíž jednotková cena
má být do 3.000 Kč (nízká
otevřená) nebo 3.400 Kč
(nízká s dveřmi). VK krátí o
100 Kč na hodnotu 3.400 Kč
za kus v souladu s tabulkou
obvyklých cen a zařízení.
Tabulka obvyklých cen
zařízení a vybavení rozlišuje
skříň malou a velkou, popř.
uzavřenou či otevřenou.
Vzhledem k popisu lze
přepokládat, že půjde o skříň
malou, jejíž jednotková cena
3 400,00 má být do 3.000 Kč (nízká
otevřená) nebo 3.400 Kč
(nízká s dveřmi). I když je o
marginalitu, nepřesnost
v definici mě vede k navržení
krácení o 100 Kč na hodnotu
3.400 Kč za kus v souladu
s tabulkou obvyklých cen a
zařízení.

200,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování
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Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč

2 851 650,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené výběrovou
komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt
doporučen k podpoře s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo28

28

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010703

Žadatel

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.

Název projektu

Podpora rodinných příslušníků duševně nemocných pacientů
psychiatrických lůžkových zařízení

Požadovaná podpora (Kč)

8 065 907,50 Kč

Body z věcného hodnocení

89,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2 (4 členové, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

8 065 907,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo29

29

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010541

Žadatel

Prostor plus o.p.s.

Název projektu

Komplexní program následné péče pro rodiče, kteří mají
zkušenost se závislostí

Požadovaná podpora (Kč)

1 960 007,50 Kč

28
29

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

88,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2 (4 členové, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

Popis

1.1.1.1.3

Psychosociální
pracovnice

1.1.4.1

Grafické práce a
tisk

Rozpočet

241 200,00

60 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

68 328,00

Snížení výše mzdy na
úroveň obvyklou, sociální
172 872,00 pracovník při 0,15 úvazku
dle metodiky činí 7 203 Kč
měsíčně

48 000,00

navržené krácení dle
hodnotitele na výši dle cen
12 000,00
obvyklých - rozsah/ počet
stran vs. nezbytná kvalita

116 328,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 814 597,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo30

30

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010747

Žadatel

Práh jižní Morava, z.ú.

Název projektu

Rozvoj terénní práce v okresech JMK

Požadovaná podpora (Kč)

9 995 000,00 Kč

Body z věcného hodnocení

88,75

30

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2 (4 členové, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Podmínka VK pro realizaci projektu: předložit Pověření k poskytování sociální služby vydané
příslušným krajským úřadem
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 995 000,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo31

31

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010720

Žadatel

Lexikona, z.s.

Název projektu

Komplexní řešení dluhové problematiky osob v krnovském
regionu

Požadovaná podpora (Kč)

6 334 500,00 Kč

Body z věcného hodnocení

88,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2 (4 členové, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
31

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Položka

Rozpočet

Popis

1.1.1.3.2

garant odborné
způsobilosti

1.1.4.2.

Krácení VK

150 000,00

tisk letáků

7 200,00

Krácení v
přímých
nákladech

Zůstatek na
položce VK

30 600,00

Odůvodnění

Maximální výše hrubé
hodinové mzdy při
zaměstnání na DPP
na pozici odborného
119 400,00
garanta je podle
tabulky Obvyklých
mezd/platů 398
Kč/hod.

7 200,00

Obsah není
zdůvodněný, není
0,00 jasné k jakému účelu
slouží, VK krátí
položku

37 800,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 287 250,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo32

32

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010729

Žadatel

Dementia I.O.V., z.ú.

Název projektu

Podpůrné centrum se sdílenou péčí neformálně pečujících na
Berounsko - Hořovicku

Požadovaná podpora (Kč)

4 241 615,00 Kč

Body z věcného hodnocení

87,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2 (4 členové, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

32

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

evaluátor

1.1.1.3.2

1.1.4.1.

Rozpočet

Popis

Krácení VK

100 000,00

Nájem prostor pro CS
(Podpůrné centrum)

840 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

20 400,00

Hodinová sazba DPP
500 Kč pozice
evaluátora je
79 600,00
nadlimitní, krácení VK
vychází z limitní sazby
398 Kč.

140 000,00

Snížení nájemného z
30 tis. Kč/měs na 25
700 000,00 tis. Kč/měs. – VK krátí
z důvodu efektivity a
hospodárnosti

160 400,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 041 115,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo33

33

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010615

Žadatel

Meridiem, o.p.s.

Název projektu

Alzheimer V.

Požadovaná podpora (Kč)

8 687 906,15 Kč

Body z věcného hodnocení

87.5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2 (4 členové, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

33

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

8 687 906,15 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo34

34

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010660

Žadatel

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Název projektu

Práce s lidmi v dluhové pasti a prevence jejího vzniku

Požadovaná podpora (Kč)

3 760 062,50 Kč

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2 (4 členové, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

34

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

Popis
Administrativní
pracovník

1.1.1.2.1

1.1.4.3

Rozpočet

Krácení VK

150 750,00

Nákup vzdělávacích
aktivit pro pracovníky s
CS

20 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

Zůstatek na
položce VK

150 750,00

20 000,00

Odůvodnění

VK krátí položku:
0,00 jedná se o nepřímé
náklady
VK krátí položku:
nákup vzdělávacích
aktivit pro pracovníky
0,00
není oprávněným
nákladem v aktivitě 8
výzvy

170 750,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 546 625,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo35

35

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010666

Žadatel

Město Znojmo

Název projektu

Podpora a rozvoj profesionální realizace sociální práce v ORP
Znojmo

Požadovaná podpora (Kč)

6 537 875,00 Kč

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2 (4 členové, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

35

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

1.1.1.3.2.

Popis

Rozpočet

Supervizor

240 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

Krácení VK

Zůstatek
Odůvodnění
na položce
Žadatel dostatečně nezdůvodňuje
nadhodnocený počet hodin
supervize vzhledem k počtu soc.
pracovníků (2) zapojených do
projektu, k charakteru
vykonávané práce,
90 000,00
harmonogramu projektu a
obecným zásadám poskytování
supervize. VK krátí položku v
časové dotaci na 6h
supervize/měsíc pro 2 pracovníky
projektu

150 000,000

150 000,00 Kč

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 350 375,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo36

36

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010670

Žadatel

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

Název projektu

Podpora integrace cizinců v ČR

Požadovaná podpora (Kč)

9 764 843,75 Kč

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2 (4 členové, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

36

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Popis

504 000,00

252 000,00

1.1.1.1.01

Odborný pracovník
Královehradecký
kraj

1.1.1.1.02

Odborný pracovník
Plzenský kraj

504 000,00

252 000,00

1.1.1.1.03

Odborný pracovník
Středočeský kraj

504 000,00

252 000,00

1.1.1.1.04

Odborný pracovník
Jihomoravský kraj

504 000,00

252 000,00

504 000,00

252 000,00

1.1.1.1.05

Odborný pracovník
Moravskoslezský
kraj

252 000,00 Koordinace jazykových
kurzů pro 24 osob,
zajištění 3 seminářů,
252 000,00 podpora práce 4
dobrovolnických dvojic a
zajištění vstupní a
252 000,00 výstupní evaluační
dotazníky. Jiná odborná
individuální práce s
252 000,00 klienty není uvedena.
Úvazek 0,4 je
nadnesený, VK krátí
252 000,00 položky na 1/2.

635 175,00

254 070,00

381 105,00

1.1.1.1.06

Právník
Královehradecký
kraj

1.1.1.1.07

Právník pracovník
Plzenský kraj

635 175,00

254 070,00

381 105,00

1.1.1.1.08

Právník pracovník
Středočeský kraj

635 175,00

254 070,00

381 105,00

1.1.1.1.09

Právník pracovník
Jihomoravský kraj

635 175,00

254 070,00

381 105,00

635 175,00

254 070,00

381 105,00

1.1.1.1.10

Právník pracovník
Moravskoslezský
kraj

1.1.1.3.2

Lektoři odborných
kurzů

Rozpočet

Zůstatek na
Odůvodnění
položce VK

Položka

Krácení VK

30 000,00

V případě právního
poradenství není
specifikováno jak bude
započítávána obdržená
podpora, za 27 měsíců
by mělo podporu obdržet
800 klientů ve všech 5
krajích a pouze 80 z nich
překročit limit bagatelní
podpory (při souběžném
čerpání některého
kurzu). Úvazky 0,5 jsou
nadnesené, VK krátí na
0,3 úvazku.

0,00

Chybně uvedena jedn.
cena 2000,- a 15
jednotek, správně v
30 000,00 popisu KA uvedena jedn.
cena 400,- a 75 jednotek
– VK požaduje upravit v
rozpočtu

1.1.3.1.1.1

kancel. Balík

13 000,00

0,00

Chybně uveden v pol.
INV, patří do pol.
13 000,00 1.1.3.2.1 neinvestice –
VK požaduje upravit v
rozpočtu

1.1.3.1.2.1

Ntb

34 000,00

0,00

34 000,00

Vk požaduje přesun do
neinvestic

1.1.3.1.2.2

Flipchart

10 000,00

0,00

10 000,00

VK požaduje přesun do
neinvestic

Krácení v
přímých
nákladech

2 530 350,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 601 906,25 Kč
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo37

37

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010748

Žadatel

Slezská diakonie

Název projektu

Společně v jedinečnosti a sociálnímu začlenění

Požadovaná podpora (Kč)

9 728 950,00 Kč

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků členů

4/2 (4 členové, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

Popis

1.1.1.3.6

Lektorné na
odborné
konzultaci

1.1.4.6

Zpracování
videa k
duševním
zdraví

1.1.4.7

Pronájem
prostor na
konference

1.1.4.8

Pronájem
prostor na
workshopy

37

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

8 000,00

8 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

9 000,00

9 000,00

0,00

Odůvodnění
Nálady v rámci KA 5 jsou
neodůvodněné, protože
cílovou skupinou je
veřejnost, která není
cílovou skupinou
definovanou výzvou. VK
krátí položku.
Nálady v rámci KA 5 jsou
neodůvodněné, protože
cílovou skupinou je
veřejnost, která není
cílovou skupinou
definovanou výzvou. VK
krátí položku.
Nálady v rámci KA 5 jsou
neodůvodněné, protože
cílovou skupinou je
veřejnost, která není
cílovou skupinou
definovanou výzvou. VK
krátí položku.
Položka je spojená
aktivitou pro cílovou
skupinu (pečující), které
nejsou cílovou skupinou
projektu. VK krátí položku.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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1.1.4.9

1.1.1.3.6
Krácení v
přímých
nákladech

20 000,00

20 000,00

8 000,00

8 000,00

Pronájem
prostor na
besedy

Lektorné odborné
konference

Náklady v rámci KA 5 jsou
neodůvodněné, protože
cílovou skupinou je
0,00 veřejnost, která není
cílovou skupinou
definovanou výzvou. VK
krátí položku.
Nálady v rámci KA 5 jsou
neodůvodněné, protože
cílovou skupinou je
0,00 veřejnost, která není
cílovou skupinou
definovanou výzvou. VK
krátí položku.

205 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč 9 472 700,00 Kč
Podmínky poskytnutí podpory stanovené
výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k
podpoře s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo38

38

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010764

Žadatel

Socius, z. ú.

Název projektu

Zlepšení kvality života primárních pečovatelů na Berounsku a
Hořovicku

Požadovaná podpora (Kč)

1 794 000,00 Kč

Body z věcného hodnocení

86,77

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/2 (4 členové, 2 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

38

Projekt doporučený k financování

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 794 000,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo39

39

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010649

Žadatel

DOTYK II, o.p.s.

Název projektu

Služby schizofrenikům v domácím prostředí II

Požadovaná podpora (Kč)

4 906 387,50 Kč

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků členů

4/1 (4 členů, 1 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

Popis

1.1.1.2.1

Psycholog

1.1.3.2.4

Nájem/operativní
leasing
odpisovaného
majetku

1.1.4.7

Evaluace

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

Jeho výše úvazku v
projektu neodpovídá
389 130,00 navrhovaným
aktivitám. VK krátí
položku.

583 710,00

194 580,00

70 560,00

70 560,00

Nebyla prokázána
0,00 žadatelem potřeba.
VK krátí položku.

116 000,00

Evaluační aktivity
nebyly v tomto
rozsahu žadatelem
58 000,00
prokázány jako
potřebné. VK krátí
položku.

174 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

381 140,00

Závěr
Vhodný k financování

39

Projekt doporučený k financování

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

4 429 962,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené
výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k
podpoře s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo40

40

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010658

Žadatel

Domácí hospic Athelas - středisko Husitské diakonie

Název projektu

Doma je doma…

Požadovaná podpora (Kč)

5 848 037,50 Kč

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

40

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

Rozpočet

Popis

1.1.1.1.3

Pracovník půjčovny
kompenzačních
pomůcek

1.1.3.2.1.1

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

VK krátí položku:
0,00 jedná se o velmi
neefektivní výdaj

1 051 632,00

1 051 632,00

Kancelářský balík MS
Office

13 000,00

1 300,00

11 700,00

VK krátí položku:
kráceno na úv. 1,8

1.1.3.2.2.01

Nákup notebooku pro
potřeby
zástupců cílové skupiny

34 000,00

3 400,00

30 600,00

VK: kráceno na úv.
1,8

1.1.3.2.2.07

Mobilní telefon - pro
půjčovnu/koordinátora

10 000,00

1 000,00

9 000,00

VK: kráceno na úv.
1,8

1.1.3.2.4.1

Pronájem vozu doprava pro
zástupce cílové skupiny

495 000,00

285 000,00

1.1.4.1

Tvorba a tisk
edukačních materiálů
pro zástupce cílové
skupiny

50 000,00

50 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

VK krátí položku:
výše pronájmu vozu
je nehospodárná,
210 000,00
kráceno na cenu
jednotky
7 000,00/měsíc
VK krátí položku:
0,00 není zřejmé, na co
finance budou sloužit

1 392 332,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 107 622,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo41

41

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010767

Žadatel

Komunitní centrum pro aktivní život, z.ú.

Název projektu

Komunitní centrum pro neformální pečovatele v Medicentru
v Pečkách

Požadovaná podpora (Kč)

8 345 603,75 Kč

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
41

NE

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

4/1 (4 členové, 1 náhradník)
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

8 345 603,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo42

42

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010694

Žadatel

Cesta integrace, o.p.s.

Název projektu

Cesta z dluhů na Benešovsku

Požadovaná podpora (Kč)

2 559 825,00 Kč

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 559 825,00 Kč

42

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo43

43

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010668

Žadatel

Romodrom o.p.s.

Název projektu

Odborné sociální poradenství pro Středočeský a Pardubický
kraj

Požadovaná podpora (Kč)

9 598 950,00 Kč

Body z věcného hodnocení

85,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

Popis

1.1.1.1.2

Sociální
pracovník
SČK 2 (0,5)
úvazku

1.1.1.1.4.

Sociální
pracovník
PK 2 (0,5
úvazku)

1.1.3.2.1.1

kancelářský
balík
pro
každého
člena
RT
pro
SČK,PK)

43

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek
na
Odůvodnění
položce VK

689 430,00

VK krátí položku: s ohledem na
počet klientů a délku projektu je
689 430,00 počet sociálních pracovníků
nadhodnocen i s ohledem na
poradenství právníka

1 378 860,00

689 430,00

VK krátí položku: s ohledem na
počet klientů a délku projektu je
689 430,00 počet sociálních pracovníků
nadhodnocen i s ohledem na
poradenství právníka

26 000,00

6 500,00

1 378 860,00

19 500,00

VK krátí položku: sníženo na 3
členy RT

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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1.1.3.2.2.1

Mobilní
telefony pro
RT v přímé
práci

20 000,00

5 000,00

15 000,00

VK krátí položku: sníženo na 3
členy RT

1.1.3.2.2.2

Notebooky
pro
členy
RT
(notebooky
vzhledem k
práci
v
terénu

68 000,00

17 000,00

51 000,00

VK krátí položku: sníženo na 3
členy RT

30 000,00

VK krátí položku: žadatel
požaduje vyšší cenu, než je cena
obvyklá u pozice odborný expert,
a toto nijak nevysvětluje. I když
90 000,00
jde o nakupovanou službu,
krácení na max. doporučenou
výši pracovní pozice odborný
expert, tj. na 523,-Kč/hod.

60 000,00

VK krátí položku: potřebnost a
podrobnosti položky žadatel
0,00 nedostatečně popisuje a pro
realizaci projektu se tato položka
nejeví nezbytná.

1.1.4.1.

1.1.4.3.

Supervize

vzdělávání
pracovníků

120 000,00

60 000,00

Krácení
v
přímých
nákladech

1 497 360,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

7 727 250,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo44

44

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010596

Žadatel

Rodinné centrum Pohádková chaloupka, z. s.

Název projektu

Pečujeme o ty, kteří pečují

Požadovaná podpora (Kč)

8 603 443,25 K4

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

44

NE

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

4/1 (4 členů, 1 náhradníci)
Pro

Proti

Zdrželo
se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

1.1.4.1

Pronájem
prostor pro
skupinová
setkání

228 690,00

114 345,00

1.1.4.2

Pronájem
prostor pro
individuální
setkání

842 160,00

421 080,00

Krácení v
přímých
nákladech

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

VK krátí položku
z důvodu efektivity a
hospodárnosti:
náklady
nadhodnocené, při
114 345,00 pravidelných
aktivitách je možné
stanovit cenu
pronájmu na den, v
některých případech
i na měsíc
VK krátí položku
z důvodu efektivity a
hospodárnosti:
náklady
nadhodnocené, při
421 080,00 pravidelných
aktivitách je možné
stanovit cenu
pronájmu na den, v
některých případech
i na měsíc

535 425,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

7 934 162,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory stanovené Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
výběrovou komisí
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo45

45

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010543

Žadatel

CENTROM z. s.

Název projektu

Bydlení bez dluhů

45

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Požadovaná podpora (Kč)

8 960 860,00 Kč

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové x 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

8 960 860,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo46

46

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010635

Žadatel

Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj

Název projektu

Podpora pečujících osob a multidisciplinárního týmu v oblasti
domácí hospicové péče

Požadovaná podpora (Kč)

6 090 750,00 Kč

Body z věcného hodnocení

83,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové x 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

46

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

1.1.1.1.1

Zdravotní sestra superhrubá mzda na
1,0 úvazku

1 527 600,00

154 200,00

VK krátí na úroveň
1 373 400,00 cen a mezd
obvyklých dle OPZ

1.1.1.1.3

Koordinátor MD týmu superhrubá mzda na
1,0 úvazku

1 407 000,00

201 000,00

VK krátí na úroveň
1 206 000,00 cen a mezd
obvyklých dle OPZ

1.1.4.2

služby sociologa

45 000,00

Krácení
v přímých
nákladech

45 000,00

VK vymezuje
položku, není
0,00
dostatečně
nezdůvodněno

400 200,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 590 500,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo47

47

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010653

Žadatel

Dementia I.O.V., z.ú.

Název projektu

Systematická podpora neformální péče o lidi s demencí

Požadovaná podpora (Kč)

5 965 000,00

Body z věcného hodnocení

83,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové x 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

47

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

Popis

Rozpočet

Zůstatek na
položce VK

Krácení VK

Odůvodnění

Snížení akceptovatelných hodin u
pozice o 2160 hod.z toho za KA 4 1080 hod ( veřejnost není mezi
2 630 880,00
CS)., o 540 hod. z KA 3 (bude
spolupracovat lektor specialista), o
540 hod. z KA 5 (akceptovat lze 45
hod. na okres oproti 90 hodinám)

1.1.1.2.1.

Odborný
asistent

1.1.4.3.

nájem
prostor
KA 4

36 000,00

36 000

eliminace nákladů za nájem z
důvodu eliminace KA 4
0,00 Prezentační akce pro veřejnost,
neboť veřejnost nespadá mezi
cílové skupiny

1.1.3.2.2.1

NTB pro
práci s
CS

51 000,00

42 500

8 500,00 krácení vzhledem k celkové výši
úvazků v osobních nákladech

3 175 200,00

Krácení v
přímých
nákladech

544 320

622 820,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 186 475,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo48

48

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010650

Žadatel

Česká asociace pečovatelské služby, zapsaný spolek

Název projektu

Nejste na to sami - podpora sdílené péče a zformování podpůrných
skupin neformálních pečujících

Požadovaná podpora (Kč)

6 787 287,50 Kč

Body z věcného hodnocení 82,50
Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové x 1 náhradník)

Výsledek hlasování

48

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Rozpočet

Popis

1.1.4.4

Tvorba a provoz
webových stránek
ke zveřejnění
produktů projektu

40 000,00

40 000,00

0,00

Položka rozpočtu spadá
svým charakterem do
nepřímých nákladů
projektu.

1.1.4.7

Zpracování
Analýzy
potřebnosti,
funkčnosti a
efektivity existence
podpůrných skupin
NP

180 000,00

180 000,00

0,00

Nedostatečně
zdůvodněno proč
žadatel kupuje tuto
službu.

Krácení v
přímých
nákladech

Krácení VK

Zůstatek
na položce
VK

Položka

Odůvodnění

220 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové
způsobilé výdaje projektu
v Kč

6 512 287,50 Kč

Podmínky poskytnutí
podpory stanovené
výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo49

49

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010730

Žadatel

Statutární město Hradec Králové

Název projektu

Podpora profesionalizace sociální práce města Hradec Králové

Požadovaná podpora (Kč)

4 277 500,00 Kč

Body z věcného hodnocení

82,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové x 1 náhradník)

Výsledek hlasování

49

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

Popis

1.1.4.4.

leták

Rozpočet

Krácení VK

12 000,00

Zůstatek
na
položce
VK

12 000,00

Krácení
v přímých
nákladech

0,00

Odůvodnění

VK považuje položku za publicitu,
podpůrnou, nikoliv hlavní činnost projektu,
spadá do NN

12 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 262 500,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo50

50

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010682

Žadatel

Město Bučovice

Název projektu

Podpora profesionální realizace sociální práce v ORP Bučovice

Požadovaná podpora (Kč)

4 188 875,00 Kč

Body z věcného hodnocení

82,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové x 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

50

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 188 875,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo51

51

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010725

Žadatel

Auticentrum, o.p.s.

Název projektu

Rozvoj služeb pro osoby s PAS a jejich rodiny

Požadovaná podpora (Kč)

7 112 343,75 Kč

Body z věcného hodnocení

81,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové x 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 112 343,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře

Informace o žádosti
Pořadové číslo52

51
52

52

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

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010659

Žadatel

ANULIKA z.s.

Název projektu

Podpora neformální péče = žít aktivně a lépe

Požadovaná podpora (Kč)

4 504 575,00 Kč

Body z věcného hodnocení

81,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 504 575,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo53

53

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010629

Žadatel

Naše rovnováha z.s.

Název projektu

Zvýšení kvality života pečujících osob

Požadovaná podpora (Kč)

4 195 300,00 Kč

Body z věcného hodnocení

81,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové x 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

53

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

1.1.3.2.2.8

pračka se sučičkou

1.1.3.2.2.9

1.1.3.2.3.3

1.1.3.2.3.4

Rozpočet

Popis

11 000,00

lednice

10 000,00

mikrovlnná trouba

2 500,00

rychlovarná konvice

1.1.3.2.3.2

ručníky

1.1.3.2.2.2

Vybavení místnosti
pro péči o osobu
závislou

Krácení VK

800,00

5 500,00

100 000,00

Krácení
v přímých
nákladech

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

11 000,00

VK vymezuje
položku, nákup není
0,00
nezbytný pro
realizaci projektu

10 000,00

VK vymezuje
položku, nákup není
0,00
nezbytný pro
realizaci projektu

2 500,00

VK vymezuje
položku, nákup není
0,00
nezbytný pro
realizaci projektu

800,00

VK vymezuje
položku, nákup není
0,00
nezbytný pro
realizaci projektu

5 500,00

VK vymezuje
položku, nákup není
0,00
nezbytný pro
realizaci projektu

100 000,00

VK vymezuje
položku, není
0,00 dostatečně
specifikováno a
zdůvodněno

129 800,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 033 050,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo54

54

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010735

Žadatel

Aktivní rozvoj o.p.s.

Název projektu

Pečuji, přesto jsem

Požadovaná podpora (Kč)

2 076 837,50 Kč

54

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

81,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 076 837,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo55

55

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010743

Žadatel

Občanská poradna Pardubice, z.s.

Název projektu

Občanská poradna Pardubice a dluhové poradenství

Požadovaná podpora (Kč)

3 044 776,25

Body z věcného hodnocení

80,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

55

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

Popis

1.1.1.3.1

Supervizor
- KA č. 2

1.1.3.2.2.1

Tiskárna
pod PC

Rozpočet

Krácení VK

30 000,00

5 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

14 310,00

Zůstatek
na položce
VK

Odůvodnění krácení

VK krátí položku: cena položky je vyšší
než cena obvyklá, což žadatel nijak
15 690,00 neodůvodňuje. Krácení položky na cenu
obvyklou u pracovní pozice odborný
expert/specialista, tj. 523,-Kč/hod..
VK krátí položku: Potřebnost položky
není jasně popsána a tato položka se
0,00
jeví pro realizaci projektu jako zbytná.
Navrhuji položku nepodpořit

5 000,00

19 310,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 020 638,75 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo56

56

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010736

Žadatel

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Název projektu

Podpora neformální péče o klienty ošetřovatelské služby SKPCENTRUM, o.p.s.

Požadovaná podpora (Kč)

1 981 861,38 Kč

Body z věcného hodnocení

80,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

56

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 981 861,38 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo57

57

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010769

Žadatel

Sociální služby Vsetín

Název projektu

Jdu novou cestou

Požadovaná podpora (Kč)

6 601 022,50 Kč

Body z věcného hodnocení

80,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

57

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

Popis

1.1.1.2.1

KA06
Interní
lektor/-ka

1.1.1.1.1

Odborný
garant 0,8

1.1.6.5.1

Rozpočet

Krácení VK

435 000,00

37 700,00

1 809 000,00

678 360,00

Poplatky
CS

12 800,00

Krácení v
přímých
nákladech

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

Překročena max. cena/hod. VK
krátí na cenu doporučenou tabulkou
397 300,00
OPZ, tj. 685 Kč/hod.(Ceny platné v
době podání žádosti).

1 130 640,00

12 800,00

Nadhodnocený úvazek pro pozici
garant, VK navrhuje krácení na 0,5.

Položka není zdůvodněna. Jako
příklad využití slouží poplatek za
0,00 internet v knihovně, což není PN. Z
tohoto důvodu VK navrhla zcela
vypustit.

728 860,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 689 947,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo58

58

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010761

Žadatel

Diecézní charita Brno

Název projektu

Rozvoj služby domácí hospicové péče v Diecézní charitě Brno

Požadovaná podpora (Kč)

9 980 685,00 Kč

Body z věcného hodnocení

80,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

58

Proti

Zdrželo se

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů:
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

1.1.1.1.01

Koordintátor
MDT - OCH
Blansko

871 041,60

145 173,60

725 868,00

1.1.1.1.06

Koordintátor
MDT - OCH
Třebíč

1 451 736,00

725 880,00

725 856,00

1.1.1.1.10

Metodik
zdravotnických
činností

580 694,40

Krácení v
přímých
nákladech

580 694,40

0,00

Odůvodnění
VK krátí položku: není
dostatečně doloženo
zdůvodnění v žádosti o
rozdílu oproti ostatním
koordinátorům.
VK krátí položku: není
dostatečně doloženo
zdůvodnění v žádosti o
rozdílu oproti ostatním
koordinátorům
VK krátí položku:
v žádosti není popis
náplně práce, výstupů
práce metodika, propojení
s koordinátory; není
uveden úvazek

1 451 748,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

8 166 000,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo59

59

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010647

Žadatel

MIKASA, z.s.

Název projektu

Terapeutické a průvodcovské centrum MIKASA

Požadovaná podpora (Kč)

9 772 125,00 Kč

Body z věcného hodnocení

80

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
4/1 (4 členové, 1 náhradník)
členů
Výsledek hlasování

59

Pro

Proti

Zdrželo se

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

Popis

Rozpočet

1.1.1.1.

Psycholog (3
osoby,
3,0
úvazku, hrubá
mzda 30000
Kč/měsíc)

1.1.1.1.2

Sociální
pracovník (2
osoby,
1,5 úvazku,
hrubá mzda
26
000,Kč/měsíc)

1.1.3.2.2.05

Kompaktní
dataprojektor

1.1.3.2.2.08

Diktafon
záznam
nácvik

pro
a

1.1.3.2.2.14

Šatní skříň

1.1.4.2

Psychoterape
utický výcvik
v KBT (2
pracovníci - 2
výcviky)

3 618 000,00

1 567 800,00

12 100,00

4 800,00

9 200,00

125 000,00

Krácení VK

Zůstatek na
Odůvodnění
položce VK

1 206 000,00

VK navrhuje krácení z důvodu
nadhodnocení
vzhledem
2 412 000,00 k rozsahu aktivit a počtu
účastníků: krácení těchto pozic
1/3.

522 600,00

VK navrhuje krácení z důvodu
nadhodnocení
vzhledem
1 045 200,00 k rozsahu aktivit a počtu
účastníků: krácení těchto pozic
1/3.

12 100,00

Žadatel v projektu dostatečně
nezdůvodňuje
potřebnost
0,00 dataprojektoru,
nevysvětluje
jeho nutnost ve vztahu ke KA,
kde má být používán

4 800,00

Žadatel v projektu dostatečně
nezdůvodňuje potřebnost 2
0,00 diktafonů, nevysvětluje jejich
nutnost ve vztahu ke KA, kde
mají být používány.

4 600,00

Vzhledem
k
personálnímu
obsazení projektu jsou 2 šatní
skříně brány jako zbytečný
náklad. Žadatel nezdůvodňuje
4 600,00
jejich počet. Navrhuji proto
krácení této položky na 4600Kč
a snížení počtu položky na 1
ks.

31 250,00

Žadatel v rozpočtu i popisu
projektu počítá s úvazkem u
soc. pracovníků ve výši 1,5,
93 750,00
navrhuji proto krácení položky
ve stejném poměru, tedy na 93
750Kč.
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1.1.4.3

Pronájem
prostor
v
jednotlivých
městech pro
realizaci
terapie
v
místě bydliště
účastníka
projektu

1 200 000,00

Krácení
v
přímých
nákladech

0,00

Žadatel nikde v projektu
nespecifikuje jak k této částce
došel, na kolika místech má v
plánu svůj projekt realizovat, po
jak dlouhou dobu, v jakých
1 200 000,00
prostorách apod. Navržená
měsíční
částka
je
navíc
poměrně vysoká a neodpovídá
cenám obvyklým v místě a čase
realizace projektu.

1 781 350,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

7 545 437,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo60

60

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010723

Žadatel

Národní ústav pro autismus, z.ú.

Název projektu

PAS AKTIV II podpůrné služby pro osoby s PAS a pečující

Požadovaná podpora (Kč)

6 926 260,00 Kč

Body z věcného hodnocení

80,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové x 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 926 260,00 Kč

60

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo61

61

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010654

Žadatel

LEADER ACADEMY o.p.s.

Název projektu

STOP EXEKUCÍM

Požadovaná podpora (Kč)

3 786 925,00

Body z věcného hodnocení

80

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

4/1 (4 členů, 1 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Popis

1.1.1.3.2

Odborný poradce
pro zajištění
teamwork

15 680,00

15 680,00

0,00

1.1.4.1

Pronájem prostor
- Dluhové
centrum

203 000,00

58 000,00

145 000,00

1.1.4.3

Pronájem prostor
- dobrá praxe

24 000,00

24 000,00

0,00

1.1.4.4

Pronájem prostor
- teamworky

24 000,00

0,00

61

Rozpočet

Zůstatek
Krácení VK na položce
VK

Položka

24 000,00

Odůvodnění

Krácení z důvodu odstranění
projektové aktivity.

Nižší intenzita využití 2
místností vzhledem k době
trvání projektu a celkového
počtu osob v projektu.

Krácení z důvodu odstranění
projektové aktivity.
Krácení z důvodu odstranění
projektové aktivity.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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1.1.4.6

Cestovné CS na
aktivity

230 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

104 000,00

126 000,00

Žadatel v podrobné kalkulaci
uvádí cenu jízdy CS 140 Kč. VK
ponechává v rozpočtu v
průměru 10 jízd na osobu,
neboť se ruší 2 skupinové
aktivity a žadatel uvádí, že část
ind.poradenství proběhne
dostupnou formou pro CS.

225 680,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

3 504 825,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo62

62

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010704

Žadatel

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z.s.

Název projektu

Zapojení peer konzultantů do psychiatrických lůžkových
zařízení

Požadovaná podpora (Kč)

4 223 033,75 Kč

Body z věcného hodnocení

78,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
4/1 (4 členové x 1 náhradník)
členů
Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.

62

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Položka

Popis

1.1.1.1.1

Odborný garant (0,2
úvazek vč.odvodů)

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
Odůvodnění
položce VK
Kráceno VK: překročení
obvyklé mzdy k datu, kdy
byla Žádost podávána
(žadatel se ale zřejmě
228 000,00
nějak dopředu dozvěděl
platné mzdy od 1.5.2019
a k tomuto datu jsou již
platné)

305 520,00

77 520,00

1.1.4.01

Lektor profesionálzákladní kurz pro peer
konzultanty 39 hod +
20 hodin přípravy; kurz
Role peer konzultanta
48 hod + 24 hodiny
přípravy

64 059,00

16 626,00

47 433,00

Kráceno VK: Neúměrný
počet hodin přípravy

1.1.4.02

Senior peer
lektor/konzultant úvodní a závěrečné
setkání 6 hod; úvodní
příprava na vstup PK
25 hodin + 17 hodin
příprava; kurz Role
peer konzultanta
vč.přípravy 8 hodin + 4
hodiby přípravy;
vedení metodických
porad pro 14 týmů 112
hod; vedení 3 skup

112 470,00

29 340,00

83 130,00

Kráceno VK: neúměrný
počet hodin přípravy

1.1.6.1.2

Odměna pro PK za
účast na focus group
(2 setkání po 7
osobách
po
4
hodinách = 56 hodin);
přípravu podrůrného
nástroje (96 hod) a
aktivní
účast
na
závěrečném
setkání
vč.přípravy
(2*4
hodiny)

48 000,00

1 200,00

Kráceno VK z důvodu
46 800,00 chybného výpočtu hodin v
jednotlivých KA

9 780,00

Žadatel v názvu položky i
v žádosti, resp. přiložené
příloze KA uvádí, tak
hodinový rozsah včetně
přípravy pro kurz Role
peer konzultanta stačí 40
hod., které obsahují již
přípravu, z výše
71 394,00 uvedeného krátí VK ve
výši přidaných 20 hodin
přípravy. Dále žadatel má
kurz již vytvořený, hod.
sazba lektora se pohybuje
ve vyšších sazbách (jedná
se o experta) a není
zdůvodněna tak velká
míra potřeby příprav.

1.1.1.3.1

Senior
peer
lektor/konzultant -

81 174,00
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úvodní a závěrečné
setkání 6 hod. -

64 059,00

základní kurz pro peer
konzultanty

112 470,00

28 hodin + 14 hod.
příprav.; kurz

20 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

1 956,00

Lektor profesionálZákladní kurz pro peer
konzultanty uvedeno 39
62 103,00 hod. + příprava, kurz je
však 35 hod. a pronájem
je také na 35 hod. Krácení
VK tedy o 4 hod.

1 956,00

Žadatel v názvu položky i
v projektové žádosti, resp.
přiložené příloze KA
uvádí, tak kapacity pro
kurz Role peer
110 514,00
konzultanta stačí 8 hod.,
které obsahují již přípravu,
z výše uvedeného VK
krátí ve výši přidaných 4
hodin přípravy.

16 000,00

Tento náklad není
zdůvodněn ve vztahu k
4 000,00 velikosti CS. Z výše
uvedeného VK krátí na
max. 100 ks.

154 378,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

4 030 061,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo63

63

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010671

Žadatel

Masopust, z.s.

Název projektu

Je mi líp s relaxací a psychoterapií

Požadovaná podpora (Kč)

1 080 241,25 Kč

Body z věcného hodnocení

80,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové x 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

63

Proti

Zdrželo se

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

Popis

1.1.4.8

cestovné
lektorů

Rozpočet

Zůstatek na
položce VK

Krácení VK

7 000,00

7 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

Odůvodnění

VK požaduje převést PN
do NN
0,00

7 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 071 491,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo64

64

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010667

Žadatel

1. sociální družstvo VLNA

Název projektu

VLNA - začínáme tam, kde jiní končí

Požadovaná podpora (Kč)

1 996 250,00 Kč

Body z věcného hodnocení

77,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové x 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů. 
Položka

64

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
Odůvodnění
položce VK

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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1.1.1.2.1

Odborný
poradce

750 000,00

375 000,00

1.1.1.2.2

Metodik
tvorba
metodiky

160 000,00

160 000,00

0,00 VK krátí v souvislosti s navrženým
zrušením vytvoření metodiky

1.1.1.3.1

Metodik
aktualizace

37 500,00

37 500,00

0,00 VK krátí v souvislosti s navrženým
zrušením vytvoření metodiky

1.1.1.3.2

Lektor
skupinových
aktivit

70 000,00

70 000,00

0,00 VK krátí v souvislosti s navrženým
zrušením KA

1.1.1.3.4

Právník

80 000,00

40 000,00

1.1.1.3.6

Expert kulaté
stoly

4 000,00

4 000,00

1.1.3.2.2.2

Sestava stolní
PC

16 000,00

12 800,00

3 200,00 Krácení VK v souvislosti s krácením
RT.

1.1.3.2.2.3

Mobilní
telefon

5 000,00

4 000,00

1 000,00 Krácení VK v souvislosti s krácením
RT.

1.1.3.2.2.4

Multifunkční
zařízení

19 400,00

12 100,00

7 300,00 Krácení VK v souvislosti s krácením
RT a KA

1.1.3.2.2.6

Digitální
videokamera

8 500,00

8 500,00

0,00 Krácení VK v souvislosti s navrženým
zrušením vytvoření metodiky

1.1.4.2

Nájem
semináře

-

38 000,00

38 000,00

0,00 Krácení VK v souvislosti s navrženým
zrušením KA

1.1.4.3

Nájem - kulaté
stoly

6 000,00

6 000,00

0,00 Krácení VK v souvislosti s navrženým
zrušením KA

Krácení v
přímých
nákladech

375 000,00 Praxe ukazuje, že na individuální
dluhové poradenství stačí 10-15
hod/klienta + 10h příprava výstupů
+10h dalšího poradenství, tj. cca 35
hod/klient, VK krátí na polovinu

40 000,00 Vůči počtu klientů je počet hodin
nadhodnocen. Krácení VK na 5
hod/klient průměrně.
0,00 Krácení VK v souvislosti s navrženým
zrušením KA

767 900,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 036 375,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo65

65

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010610

Žadatel

LIGA o.p.s.

Název projektu

Řešení zadluženosti a dluhové poradenství v ORP Bruntál

Požadovaná podpora (Kč)

9 736 771,88 Kč

Body z věcného hodnocení

77,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

Popis

1.1.3.2.2.3 dataprojektor

1.1.3.2.2.2

Notebook
pro CS

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

23 980,00

11 990,00

11 990,00

67 400,00

67 400,00

0,00

Krácení v
přímých
nákladech

Odůvodnění
Nezdůvodněný
počet
Kráceno VK na 1 ks.

položek.

V rámci KA poradenství není
zdůvodněna
potřeba
nákupu
notebooků pro CS. Z tohoto důvodu
VK krátí položky v plné výši.

79 390,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 637 534,38 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo66

66

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010705

65
66

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

Charitní sdružení Děčín, z. s.

Název projektu

Oddlužujeme Děčín

Požadovaná podpora (Kč)

3 380 750,00

Body z věcného hodnocení

76,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové x 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení
VK

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík
- KA1

3 000,00

3 000

1.1.3.2.2.1

Mobilní telefon pro
poradce - KA1

5 000,00

5 000

1.1.3.2.2.2

Notebook KA1

17 000,00

17 000

1.1.6.5.1

Podpora k získání
seznamu exekucí
výpisy SOLUS a
CEE - KA2 - cena
za 1 str.

15 000,00

15 000

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

Překročení obvyklé mzdy k datu,
kdy byla Žádost podávána
(žadatel se ale zřejmě nějak
0,00
dopředu dozvěděl platné mzdy
od 1.5.2019 a k tomuto datu
jsou již platné)
Kráceno VK: neúměrný počet
0,00
hodin přípravy
Kráceno VK: neúměrný počet
0,00
hodin přípravy

0,00
Kráceno VK z důvodu chybného
výpočtu hodin v jednotlivých KA

Krácení v
přímých
nákladech

40 000,00

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 330 750,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo67
67

67

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010752

Žadatel

Péče o duševní zdraví, z.s.

Název projektu

Podpora Zotavení

Požadovaná podpora (Kč)

7 711 250,00

Body z věcného hodnocení

76,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků členů

4/1 (4 členové, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo
se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

Popis

1.1.1.1.1

koordinátor KA1
podpora svépomoci

1.1.1.1.2

koordinátor KA2
podpora rodiny

Rozpočet

627 120,00

627 120,00

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění krácení

313 560,00

vzhledem k popsané
pracovní náplni a
313 560,00
rozsahu projektu krácen
VK úvazek na 0,25

313 560,00

vzhledem k popsané
pracovní náplni a
313 560,00
rozsahu projektu krácen
úvazek VK na 0,25

1.1.1.1.4

Peer konzultant Ústí
nad Orlicí

487 760,00

242 880,00

244 880,00

1.1.1.1.6

Peer konzultant
Jičín

487 760,00

242 880,00

244 880,00

1.1.1.1.7

Peer konzultant
Rychnov nad
Kněžnou

487 760,00

242 880,00

244 880,00

1.1.1.1.8

Peer konzultant
Náchod

487 760,00

242 880,00

244 880,00

Úvazek krácen VK na
0,25 z důvodu
nepopsaného zapojení a
předpokládaných hodin
práce Peer konzultantů
s CS.
Úvazek krácen VK na
0,25 z důvodu
nepopsaného zapojení a
předpokládaných hodin
práce Peer konzultantů
s CS.
Úvazek krácen VK na
0,25 z důvodu
nepopsaného zapojení a
předpokládaných hodin
práce Peer konzultantů
s CS.
Úvazek krácen VK na
0,25 z důvodu
nepopsaného zapojení a
předpokládaných hodin
práce Peer konzultantů s
CS
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1.1.4.4

individuální podpora
pro Peer konzultanty

99 000,00

49 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

Individuální podpora
krácena VK vzhledem ke
skupinové podpoře a
snížení úvazků Peer
konzultantů, kalkulováno
50 000,00
20 hodin na konzultanta
na 0,5 úvazku a 15
hodin ind.podpory na
konzultanta na 0,25
úvazku

1 647 640,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu
v Kč

5 651 700,00

Podmínky poskytnutí podpory stanovené
výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k
podpoře s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo68

68

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010656

Žadatel

Město Slaný

Název projektu

Podpora sociální práce v obci Slaný a ve správním obvodu obce s
rozšířenou působností

Požadovaná podpora (Kč)

1 437 137,50 Kč

Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

68

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

Rozpočet

Popis

1.1.3.2.2.09

Flash disk

Krácení VK

500,00

Zůstatek na
položce VK

500,00

Krácení v
přímých
nákladech

0,00

Odůvodnění
VK: jedná se o
nepřímý náklad

500,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 436 512,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo69

69

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010739

Žadatel

Obec Kamýk nad Vltavou

Název projektu

Profesionální sociální práce obcí na Kamýcku

Požadovaná podpora (Kč)

2 405 781,25 Kč

Body z věcného hodnocení

75,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 405 781,25 Kč

69

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo70

70

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010554

Žadatel

DRUG-OUT Klub, z.s.

Název projektu

Edukace indigenních terénních pracovníků na Ústecku

Požadovaná podpora (Kč)

2 300 012,50 Kč

Body z věcného hodnocení

75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové x 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 300 012,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo71

71

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010686

Žadatel

Sdružení TULIPAN, z.s.

Název projektu

Podpora pečujícím

Požadovaná podpora (Kč)

6 591 025,00 Kč

Body z věcného hodnocení

75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
70
71

NE

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

4/1 (4 členové x 1 náhradník)
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů .
Položka

1.1.1.1.1

Rozpočet

Popis

Odborný gestor,
úvazek 0,2

1.1.1.1.2

Odborný asistent,
celkem 2,25

1.1.3.2.2.1

Notebook

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

11 256,00

část činností v
prvních 2 měs.
realizace spadají do
326 424,00
NN, tj. krácení
úvazku v tomto
období na polovinu

2 701 440,00

540 288,00

Některé činnosti
pozice spadají do
nepřímých nákladů
(domlouvání
termínů, evidence
CS, zasílání
pozvánek CS,
2 161 152,00 vyhotovování zápisů
atd. Z výše
uvedeného krácení
na každé pobočce
na 0,6 úvazku, tzn.
Krácení celkového
úvazku z 2,25 na 1,8
úvazku

102 000,00

51 000,00

337 680,00

51 000,00

krácení do výše
úvazků projektu

1.1.4.5

Grafické práce - leták /
plakát pro CS

10 000,00

5 000,00

Letáky o aktivitách
projektu spadají do
NN, letáky, které se
týkají náboru do
5 000,00
přímých. Z výše
uvedeného krácení
této položky na
polovinu.

1.1.4.13

Tisk letáků/plakátů

8 000,00

8 000,00

0,00 výdaj spadá do NN

1.1.3.2.3.1

Materiál pro
psychohygienu a
kurzy

64 000,00

64 000,00

Krácení
v přímých
nákladech

výdaj není
0,00 dostatečně
odůvodněn

607 544,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 831 595,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním
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Informace o žádosti
Pořadové číslo72

72

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010700

Žadatel

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z. s.

Název projektu

Zůstaň se mnou... Jsem s tebou!

Požadovaná podpora (Kč)

6 037 992,50

Body z věcného hodnocení

75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové x 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 037 992,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo73

73

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010684

Žadatel

APLA Jižní Čechy, z.ú.

Název projektu

Aktivní podpora dětí s poruchami autistického spektra a jejich
rodin v Jihočeském kraji

Požadovaná podpora (Kč)

3149 475,00 Kč

Body z věcného hodnocení

73,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

72
73

NE

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

4/1 (4 členové x 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

Rozpočet

Popis

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

1.1.1.1.01

Petra Marešová - 16/2020 - 0,25

81 624,00

9 594,00

Krácení do limitu
cen obvyklých (soc.
72 030,00
pracovník
48 020,00)

1.1.1.1.02

Petra Marešová - od
7/2020 - 0,3

391 800,00

46 056,00

Krácení do limitu
345 744,00 cen obvyklých (soc.
pracovník 48020)

1.1.1.1.03

Lucie Straková Jirků 1-6/2020 -

146 922,00

17 268,00

Krácení do limitu
129 654,00 cen obvyklých (soc.
pracovník 48020)

1.1.1.1.04

Lucie Straková Jirků od 7/2020 -

652 992,00

76 752,00

Krácení do limitu
576 240,00 cen obvyklých (soc.
pracovník 48020)
Krácení do limitu
zařízení pro
standardní využití,
7 300,000
nadstandardní
využití není nijak
zdůvodněno

1.1.3.2.2.2

Multifunkční zařízení

19 400,00

12 100,00

1.1.3.2.2.3

Literatura pro cílovou
skupinu

20 000,00

20 000,00

Krácení
v přímých
nákladech

0,00 není zdůvodněno

161 770,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 947 262,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo74

74

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010708

Žadatel

Charita Nový Hrozenkov

74

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.

Strana: 73 z 89

Název projektu

Podpora neformálních pečovatelů na území regionu Horní Vsacko

Požadovaná podpora
(Kč)

3 502 140,00

Body z věcného
hodnocení

73,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů
/ náhradníků členů

4/1 (4 členů, 1 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

Popis

Rozpočet

1.1.4.2

Tvorba
audiovizuálních a
tištěných
propagačních
materiálů na zvýšení
povědomí CS o
aktérech sdílené péče
a sdílené péči

100 000,00

80 000,00

1.1.1.1.2

Koordinátor síťování
aktérů sdílené péče

964 800,00

482 400,00

1.1.1.2.1

Odborný asistent
síťování a sdílení
dobré praxe

87 352,00

87 352,00

1.1.3.2.2.2

Notebook pro
koordinátora síťování
aktérů

17 000,00

8 500,00

1.1.4.2

Tvorba
audiovizuálních a
tištěných
propagačních
materiálů na zvýšení
povědomí CS o
aktérech sdílené péče
a sdílené píči

100 000,00

50 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

20 000,00

Kráceno VK: není
zřejmá účelnost a jak
žadatel dospěl k
částce
kráceno VK na 0,5
úvazku z důvodu
482 400,00 efektivity a
hodpodárnosti a
nezbytnosti
Kráceno VK: není
0,00 zřejmá účelnost
pozice
8 500,00 Kráceno VK:
vzhledem ke krácení
os.nákl. Ns 0,5 úv.

50 000,00

Kráceno VK z důvodu
efektivity a
nezbytnosti: chybí
hlubší popis jak došlo
k výpočtu částky

708 252,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
2 616 825,00
výdaje projektu v Kč
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Podmínky poskytnutí
podpory stanovené
výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo75

75

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010588

Žadatel

Město Hodonín

Název projektu

Profesionalizace sociální práce v obci s rozšířenou
působností Hodonín

Požadovaná podpora (Kč)

4 154 250,00

Body z věcného hodnocení

72,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů / náhradníků
členů

4/1 (4 členů, 1 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdržel
o se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů. .
Položka

Popis

1.1.1.1.1

Sociální
pracovník 1

1.1.1.1.2

Sociální
pracovník 2

1.1.1.1.3

Odměny

1.1.6.2.1

Stravné

75

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

318 960,00

jednotková cena
neodpovídá obvyklé výši
1 121 040,00
na pozici (10. a 9.platová
třída v sociálních službách

1 440 000,00

318 960,00

jednotková cena
neodpovídá obvyklé výši
1 121 040,00
na pozici (10. a 9.platová
třída v sociálních službách

180 000,00

180 000,00

0,00

není řádně odůvodněno,
krácení v plné výši

4 000,00

4 000,00

0,00

Kráceno v plné výši – výdaj
patří do NN

1 440 000,00

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Ubytování

1.1.6.2.2

40 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

jednotková cena
neodpovídá maximáln
15 200,00
povolené a zároveň
obvyklé/postačující částce

24 800,00

846 720,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu v Kč

3 095 850,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo76

76

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010693

Žadatel

Město Kolín

Název projektu

Podpora profesionalizace sociální práce v ORP Kolín

Požadovaná podpora (Kč)

4 654 405,45

Body z věcného hodnocení

72,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členů, 1 náhradníci)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.

Položka

1.1.1.1.3

76

Popis

odměny

Rozpočet

500 000,00

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

500 000,00

Odůvodnění

Položka není nikde v
žádosti ani v příloze řádně
odůvodněna. Potřebnost této
0,00
položky
není dostatečně popsána. Krácení
VK v plné výši.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Krácení v
přímých
nákladech

500 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 029 405,45

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo77

77

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010569

Žadatel

Vavřinec, z. s.

Název projektu

Rodina bez dluhů

Požadovaná podpora (Kč)

8 905 481,93

Body z věcného hodnocení

72,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
Odůvodnění
položce VK

1.1.1.1.1

Terénní
pracovník

159 300,54

24 566,22

134 734,32

Krácení v souvislosti se zrušením
KA2.

1.1.1.1.2

Lektor

224 048,00

224 048,00

0,00

Krácení v souvislosti se zrušením
KA2.

77

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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1.1.1.1.3

1.1.1.1.7

Poradce

Odborný
garant

1.1.1.1.8

Evaluátor

1.1.3.2.2.1

Notebook pro
RT

1.1.4.1

Pronájem
prostor
pro
skupinová
setkání

2 483 885

Nadhodnocený počet jednotek a
nedostatečně
popsaná
náplň
poradenství. Dle informací v žádosti
odpovídá pozice poradce více pozici
sociálního pracovníka (v projektu je
mj.
počítáno
s
expertem
na
oddlužení). VK snižuje jednotkovou
923 400,00
cenu na 270 Kč. počet jednotek o 95 x
12 hodin (mailové a telefonické
poradenství není pro CS relevantní) +
95 x 24 hodin (osobní poradenství na
polovinu
z
důvodu
velkého
nadhodnocení). Celkem 270 Kč x 3
420 hodin, tj.

231 552,00

Krácení hodin za měsíc: 4 hodiny
přípravy/aktualizace
modelových
situací pro idnividuální poradenství
(poradenství je pro konkrétní potřeby
konkrétních klientů, nikoliv modelové
202 608,00
klienty s modelovými problémy) + 8
hodin v souvislosti se zrušením KA2 +
4 hodiny evaluaci, jejíž součástí jsou
činnosti spadající do NN, celkem
krácení o 16 hodin.

100 500,00

50 250,00

Činnosti
spojené
s
kontrolou
naplňování indikátorů, kontrolu, zda
50 250,00 dochází k seznámení s projektem a
zda dochází k naplňování cílů projektu
patří do NN.

34 000,00

17 000,00

17 000,00 Úvazky RT po krácení jsou cca 1,0.

3 407 285,00

434 160,00

304 920,00

259 920,00

VK krátí v souvislosti se zrušením
KA2. ponecháno nájemné pouze pro
45 000,00 skupinové setkání v rámci KA4.
Jednotková cena krácena na 300 Kč,
která odpovídá ceně obvyklé.
Kráceno VK - položka je velmi
nadhodnocená.
Kalkulované
individuální setkání má probíhat v
prostorách
žadatele,
ten
však
750 200,00
nedokládá, že cena 302,50 Kč/hod
odpovídá poměrné částce (např.
nájem za 1m4 je tolik, místnost pro
klienty měří tolik m4).

1.1.4.2

Pronájem
prostor
pro
individuální
setkání

750 200,00

0,00

1.1.4.4

Tisk
materiálů pro
CS

16 920,00

16 920,00

0,00

Krácení VK v souvislosti se zrušením
KA2.
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1.1.6.3

Příspěvek na
péči o dítě a
další závislé
osoby

705 600,00

525 600,00

Krácení v
přímých
nákladech

Žadatel plánuje proplácet příspěvek
na péči vždy, když nebudou KA
probíhat v domácnosti. To neodpovídá
CS, která je definovaná jako rodiče
malých dětí (v žádsoti je uvedeno také
Rodiče s dětmi do 15 let).Lze
180 000,00 předpokládat, že se bude jednat i o
klienty, kteří budou mít děti ve
školce/škole. VK krátí na 1 200 hodin
(cca 1/3 poradenství v domácnosti,
1/3 poradenství, když jsou děti ve
vzdělávacím
zařízení,
1/3
s
příspěvkem).

3 833 741,22

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 113 305,40
projektu v Kč
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo78

78

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010744

Žadatel

VOLONTÉ CZECH, o.p.s.

Název projektu

VOL Práci a řešení dluhů

Požadovaná podpora (Kč)

9 831 843,75

Body z věcného hodnocení

72,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4/1 (4 členové, 1 náhradník)

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

78

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

Popis

Odborný
garant

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění krácení

492 000,00

16 400,00

vzhledem k popsané pracovní náplni a
475 600,00 rozsahu projektu VK krátí úvazek na
0,25

27 000,00

15 000,00

vzhledem k popsané pracovní náplni a
12 000,00 rozsahu projektu VK krátí úvazek na
0,25

1.1.1.3.1
Osoba s
vyřešenou
minulostí
1.1.1.3.3
Poradce
pro trh
práce

545 100,00

1.1.1.3.5
Krácení v
přímých
nákladech

55 200,00

Úvazek krácen z důvodu
nepopsaného zapojení a
489 900,00 předpokládaných hodin práce Peer
konzultantů s CS, úvazek krácen na
0,25

86 600,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 723 593,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře s
doplněním

V.
č.

1
2
3
4

Přehled projektů doporučených k financování:

Registrační číslo

Název projektu

Jak zvládnout
CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010614 dlouhodobou a
náročnou péči
Neformální pečovatelé
CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010616
II.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010677 Péče o pečující
CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010721 Na cestě k oddlužení

Žadatel

Max. celkové
způsobilé výdaje
projektu v Kč

ISNA-MSE z.s.

4 038 456,25

Meridiem o.p.s.

8 716 610,00

Nonverba, z.ú.
Člověk v tísni, o.p.s.

2 634 537,50
9 998 780,00
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5

6

7

8

9
10
11

12

13

14

15

PEČOVAT A ŽÍT DOMA
JE NORMÁLNÍ POPORA
NEFORMÁLNÍCH
CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010746
PEČOVATELŮ na území
ORP Lysá nad Labem a
Brandýs nad LabemStará Boleslav
Krotitelé dluhů v
CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010695 Ústeckém a Libereckém
kraji
CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010599 P-I-P SAMUEL III

Centrum pro
komunitní práci
střední Čechy

6 423 187,50

Člověk v tísni, o.p.s.

9 058 312,50

EUROPEAN INITIATORY
9 699 481,25
INSTITUTE z.s.

Pečovat a žít doma je
normální 2 - podpora
Centrum pro
neformálních
CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010755
komunitní práci
pečovatelů na
střední Čechy
Berounsku, Dobříšsku a
Hořovicku
RUBIKON Centrum,
CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010641 Jak na dluhy
z.ú.
Neformální péče s
CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010576
Háta, o.p.s.
Hátou
Krotitelé dluhů ve
CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010697 Středočeském a
Člověk v tísni, o.p.s.
Olomouckém kraji
Řešení zadluženosti a
CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010611 dluhové poradenství v LIGA o.p.s.
ORP Krnov
Adaptační program pro
South East Asia CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010770 imigranty ve výkonu
liaison, z.s.
trestu
M-CENTRUM,
konzultační,
CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010687 STOP!
rekvalifikační a
školicí středisko, z.s.
Krotitelé dluhů v
CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010696 Plzeňském a
Člověk v tísni, o.p.s.
Karlovarském kraji

9 085 437,50

8 689 767,25
7 298 179,10
8 475 312,50

9 888 521,88

2 703 316,25

5 617 750,00

9 218 875,00

16 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010709 Jsme tu doma

EKS, z.s.

6 283 827,75

17 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010617 Pro dětský smích III.

Meridiem o.p.s.

9 486 448,88
5 540 000,00

18 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010753

Podpora pečujících na
Ústecku

bfz o.p.s.

19 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010766

STOP Exekuce v
Ústeckém kraji

Krajská hospodářská
9 815 290,00
komora Ústeckého
kraje, z.s.

Strana: 81 z 89

20 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010643

21 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010679

22 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010676

23 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010678

Harm Reduction v
prostředí zábavy jako
součást systému
adiktologických služeb
ve Středočeském kraji
Samaritán poradí s
dluhy
Podané ruce na cestě z
dluhové pasti
(protidluhové poradny v
OLK a ZLK)
Program pro řešení
předluženosti na
Frýdlantsku

Magdaléna, o.p.s.

4 081 556,25

Charita sv. Anežky
Otrokovice

2 768 662,50

Společnost Podané
ruce o.p.s.

8 234 500,00

MAS Frýdlantsko, z.s. 5 190 812,50

Jesenicko proti dluhům
24 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010305
II

Středisko rozvoje
sociálních služeb,
o.p.s.

3 941 275,00

25 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010758 Přežít s exekucí

K srdci klíč, o.p.s.

6 941 125,00

26 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010689 VOL Nový start

VOLONTÉ CZECH,
o.p.s.

8 714 150,00

Centrum Anabell, z.
ú.

2 851 650,00

Centrum pro rozvoj
péče o duševní
zdraví, z. s.

8 065 907,50

Prostor plus o.p.s.

1 814 597,50

Práh jižní Morava,
z.ú.

9 995 000,00

Lexikona, z.s.

6 287 250,00

Peer-program a mini27 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010652 multidisciplinární tým v

28 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010703

29 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010541

30 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010747

31 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010720

32 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010729

33 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010615
34 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010660

Anabell
Podpora rodinných
příslušníků duševně
nemocných pacientů
psychiatrických
lůžkových zařízení
Komplexní program
následné péče pro
rodiče, kteří mají
zkušenost se závislostí
Rozvoj terénní práce v
okresech JMK
Komplexní řešení
dluhové problematiky
osob v krnovském
regionu
Podpůrné centrum se
sdílenou péčí
neformálně pečujících
na Berounsko Hořovicku
Alzheimer V.
Práce s lidmi v dluhové
pasti a prevence jejího
vzniku

Dementia I.O.V., z.ú. 4 041 115,00

Meridiem o.p.s.

8 687 906,15

Centrum sociálních
3 546 625,00
služeb Ostrava, o.p.s.
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Podpora a rozvoj
profesionální realizace
35 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010666
sociální práce v ORP
Znojmo
36 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010670

Podpora integrace
cizinců v ČR

Město Znojmo

6 350 375,00

Organizace pro
pomoc uprchlíkům,
z.s.

6 601 906,25

Společně v jedinečnosti
Slezská diakonie
a sociálnímu začlenění
Zlepšení kvality života
primárních pečovatelů
38 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010764
Socius, z. ú.
na Berounsku a
Hořovicku
Služby schizofrenikům v
39 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010649
DOTYK II, o.p.s.
domácím prostředí II
Domácí hospic
40 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010658 Doma je doma...
Athelas - středisko
Husitské diakonie
Komunitní centrum pro
Komunitní centrum
41 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010767 neformální pečovatele v
pro aktivní život, z.ú.
Medicentru v Pečkách
Cesta z dluhů na
Cesta integrace,
42 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010694
Benešovsku
o.p.s.
Odborné sociální
poradenství pro
43 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010668
Romodrom o.p.s.
Středočeský a
Pardubický kraj
Rodinné centrum
Pečujeme o ty, kteří
44 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010596
Pohádková
pečují
chaloupka, z. s.
45 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010543 Bydlení bez dluhů
CENTROM z. s.
37 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010748

VI.
č.

9 472 700,00

1 794 000,00

4 429 962,50

4 107 622,50

8 345 603,75

2 559 825,00

7 727 250,00

7 934 162,00
8 960 860,00

Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů:

Registrační číslo

Název projektu

Podpora pečujících
osob a
46 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010635 multidisciplinárního
týmu v oblasti domácí
hospicové péče
Systematická podpora
47 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010653 neformální péče o lidi s
demencí
Nejste na to sami podopra sdílené péče a
48 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010650 zformování podpůrných
skupin neformálních
pečujících

Max. celkové
způsobilé výdaje
projektu v Kč

Žadatel

Andělé Stromu
života pobočný
5 590 500,00
spolek
Moravskoslezský kraj
Dementia I.O.V., z.ú. 5 186 475,00

Česká asociace
pečovatelské služby,
zapsaný spolek

6 512 287,50
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Podpora
profesionalizace
49 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010730
sociální práce města
Hradec Králové
Podpora profesionální
50 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010682 realizace sociální práce
v ORP Bučovice
Rozvoj služeb pro osoby
51 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010725
s PAS a jejich rodiny
52 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010659

zvýšení kvality života
pečujících osob
54 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010735 Pečuji, přesto jsem
Občanská poradna
55 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010743 Pardubice a dluhové
poradenství
Podpora neformální
péče o klienty
56 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010736
ošetřovatelské služby
SKP-CENTRUM, o.p.s.
57 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010769 Jdu novou cestou

Rozvoj služby domácí
58 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010761 hospicové péče v
Diecézní charitě Brno
Terapeutické a
59 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010647 průvodcovské centrum
MIKASA
PAS AKTIV II podpůrné
60 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010723 služby pro osoby s PAS
a pečující
61 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010654 STOP EXEKUCÍM

63 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010671
64 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010667
65 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010610

4 262 500,00

Město Bučovice

4 188 875,00

Auticentrum, o.p.s.

7 112 343,75

Podpora neformální
ANULIKA z.s.
péče = žít aktivně a lépe

53 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010629

62 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010704

Statutární město
Hradec Králové

Zapojení peer
konzultantů do
psychiatrických
lůžkových zařízení
Je mi líp s relaxací a
psychoterapií
VLNA - začínáme tam,
kde jiní končí
Řešení zadluženosti a
dluhové poradenství v
ORP Bruntál

66 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010705 Oddlužujeme Děčín
67 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010752 Podpora Zotavení

4 504 575,00

Naše rovnováha z.s.

4 033 050,00

Aktivní rozvoj o.p.s.

2 076 837,50

Občanská poradna
Pardubice, z.s.

3 020 638,75

SKP-CENTRUM, o.p.s. 1 981 861,38
Sociální služby
Vsetín, příspěvková
organizace

5 689 947,50

Diecézní charita Brno 8 166 000,00

MIKASA z.s.

7 545 437,50

Národní ústav pro
autismus, z.ú.

6 926 260,00

LEADER ACADEMY
o.p.s.

3 504 825,00

Centrum pro rozvoj
péče o duševní
zdraví, z. s.

4 030 061,25

Masopust, z.s.

1 071 491,25

1. sociální družstvo
VLNA

1 036 375,00

LIGA o.p.s.

9 637 534,38

Charitní sdružení
Děčín, z. s.
Péče o duševní
zdraví, z.s.

3 330 750,00
5 651 700,00
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Podpora sociální práce
v obci Slaný a ve
68 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010656
správním obvodu obce
s rozšířenou působností
Profesionální sociální
69 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010739
práce obcí na Kamýcku
Edukace indigenních
70 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010554 terénních pracovníků
na Ústecku
71 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010686 Podpora pečujícím
72 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010700

73 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010684

74 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010708

75 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010588

76 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010693

Zůstaň se mnou... Jsem
s tebou!
Aktivní podpora dětí s
poruchami autistického
spektra a jejich rodin v
Jihočeském kraji
Podpora neformálních
pečovatelů na území
regionu Horní Vsacko
Profesionalizace
sociální práce v obci s
rozšířenou působností
Hodonín
Podpora
profesionalizace
sociální práce v ORP
Kolín

77 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010569 Rodina bez dluhů
78 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010744

VOL Práci a řešení
dluhů

VII.

Přehled projektů nedoporučených k financování

č.

Registrační číslo

Město Slaný

1 436 512,50

Obec Kamýk nad
Vltavou

2 405 781,25

DRUG-OUT Klub, z.s. 2 300 012,50
Sdružení TULIPAN,
z.s.
Girasole, sdružení
pro pomoc a rozvoj
z. s.

5 831 595,00
6 037 992,50

APLA Jižní Čechy, z.ú. 2 947 262,50

Charita Nový
Hrozenkov

2 616 825,00

Město Hodonín

3 095 850,00

Město Kolín

4 029 405,45

Vavřinec, z. s.

4 113 305,40

VOLONTÉ CZECH,
o.p.s.

9 723 593,75

Název projektu

Žadatel

79 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010763

Komunitní centrum pro
pečovatele v Kolíně

Farní charita Kolín

80 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010674

Osobní asistence pro osoby s
PAS

Rodinné Integrační Centrum
z. s.

81 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010683 Krok za krokem oddlužením
82 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010712

Sociální bydlení Mezi proudy
2

Buď klíčem obecně
prospěšná společnost
Mezi proudy o.p.s.

Podpora pečujících osob na
Centrum pro komunitní
83 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010756 Domažlicku, Horšovskotýnsku
práci západní Čechy
a Rokycansku
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Podpora návratu na trh práce
osob s duš. onemocněním a
84 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010692
ENVERO, z.s.
osob pečujících o osobu
blízkou v oblasti Říčanska
Vytvoření a zavedení
aktivizačního programu pro
osoby s duševním
85 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010702
onemocněním v
Karlovarském a
Středočeském kraji

Centrum pro rozvoj péče o
duševní zdraví, z. s.

86 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010710 V síti

Portus Prachatice, o.p.s.

Komplexní podpora OZP a
87 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010586 jejich rodin dostupná v
regionu

Terapeutické centrum
Modré dveře, z.ú.

Podpora profesionální
88 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010661 realizace sociální práce v ORP Město Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí
89 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010762 Kocábka - cesta k zotavení
90 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010751

Dluhové poradenství Jižní
Čechy

Charita Strážnice
THEIA - krizové centrum
o.p.s.

91 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010601 Sociální práce pro obec Kolín

Prostor plus o.p.s.

92 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010550 Pečuj a zůstaň zdravý

ALKMEON z.s.

93 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010719 Pečuj doma v obci

Diakonie Českobratrské
církve evangelické

94 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010737

Psycholog jako podpora
klientů v boji se závislotí

SKP-CENTRUM, o.p.s.

95 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010680

Podpora kvalitního výkonu
sociální práce v ORP Třebíč

Město Třebíč

96 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010690 ROUTA pro všechny
97 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010664

POMOC mladým rodinám v
Jihočeském kraji

Podpora soběstačnosti
migrantů a posilování
98 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010771
kompetencí samospráv v
oblasti migrace
99 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010724

DOMA II. - Diakonie Otevírá
Možnosti Azylantům II.

Podpora profesionální
100 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010673 realizace sociální práce na
MÚ Kyjov

Rodinné centrum ROUTA,
z.s.
Baby club Šikulka, z.s.

Poradna pro integraci, z. ú.
Diakonie ČCE - Středisko
celostátních programů a
služeb
Město Kyjov
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I cesta může být cíl - Chceme
Domov Jistoty, příspěvková
101 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010745 směřovat ke svým
organizace
možnostem
Stabilizace předlužených osob
102 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010685 a prevence zadluženosti při
Charita Šternberk
Charitě Šternberk
103 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010757 Sociální práce v Jilemnici
104 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010675

Město Jilemnice

Nové léčebné přístupy v léčbě
Holos, z.ú.
závislých v Holos Centru

Podpůrné centrum se
105 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010728 sdílenou péčí neformálně
pečujících na Říčansku

Dementia I.O.V., z.ú.

106 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010731

Podpora pro děti a mládež s
autismem

Auxilium o.p.s.

107 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010727

Mobilní dluhová poradna MDP

Smysl života, z.s.

Řešení předluženosti ( včetně
poradenství), aktivity
108 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010698
PERFECT pure service, o.p.s.
zaměřené na předcházení
ekonomické nestability osob
109 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010707

Centrum vzdělávání a práce
Contact Line II

Contact Line, o.p.s.

110 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010632 S Bunkrem na pracovním poli Bunkr, o.p.s.
Podpora paliativní péče a
111 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010740 neformálně pečujících na
Českobudějovicku

Hospic sv. Jana N.
Neumanna, o.p.s.

Pomocná ruka v boji s
112 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010633
chudobou

Regionální klub
podnikatelek a manažerek,
z.s.

113 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010681 Brno v péči

Moravskoslezský kruh, z. s.

Program prevence a řešení
zadluženosti v kraji
114 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010718
Královéhradeckém a
Libereckém

Pompeius z. s.

Rozvoj Záchranné sítě na
115 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010760 území Jihomoravského kraje
a Kraje Vysočina

Diecézní charita Brno

Podpora prevence a řešení
116 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010688 zadluženosti na Jesenicku a
Bruntálsku

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

117 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010765

ASOCIACE OBECNĚ
Rehabilitace finančního zdraví
PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB
v Moravskoslezském kraji
o.p.s.
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Rozvoj paliativní péče v
domácím prostředí a podpory
Hospicová péče sv. Kleofáše,
118 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010715 pečujících v regionu
o.p.s.
Jindřichohradecka a
Třeboňska
Rozvoj a zkvalitnění služeb
119 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010732
Paspoint, z.ú.
pro osoby s PAS v JmK
120 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010669 Inspirativní péče

Centrum Inspirace, z.ú.

Pomozme odvážným, kteří
121 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010726 CHTĚJÍ překonávat životní
bariéry.

Charita Jablunkov

Program prevence a řešení
122 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010713 zadluženosti ve
Středočeském kraji

Davidson z. s.

Podpora pracovního
uplatnění osob s PAS
(088) Podpora paliativní péče
124 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010711 v přirozeném prostředí
klienta
Sdílení o. p. s. - podpora
125 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010665 rozvoje mobilní
specializované paliativní péče
123 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010714

Podpora sociálního
126 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010691 začleňování neformálních
pečujících
127 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010706

Podpora prevence a řešení
předluženosti na Náchodsku

128 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010561 Terapie zážitkem
129 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010637

Poradenství pro uživatele,
kteří chtějí pracovat

MIKASA z.s.
Zdravotní ústav Most k
domovu, z.ú.
Sdílení o.p.s.

JHS - CENTRE, o.p.s.
Dokonalý svět,z.s.
DRUG-OUT Klub, z.s.
DROM, romské středisko

Kdo šetří má za tři! (podpora
130 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010741 prevence zadlužení a
Ecce Homo Šternberk, z.s.
poradenská činnost)
Komplexní program podpory
Asociace občanských
131 CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010750 prevence a řešení
poraden
zadluženosti

Důvodem nedoporučení k financování je skutečnost, že tyto projekty nebyly vzhledem
k dosaženému bodovému zisku z věcného hodnocení projektů výběrovou komisí
projednávány; na projednávání byly zařazeny pouze projekty, které ve věcném hodnocení
dosáhly vyššího bodového zisku.
VIII.

Přílohy:
 Prezenční listina / prezenční listiny
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Soulad zápisu s průběhem a výsledky jednání potvrzuje:
Zástupce sekretariátu výběrové komise

Předseda / místopředseda výběrové komise

Datum

Datum

Jméno

Monika

Jméno

Šárka

Příjmení

Hamplová

Příjmení

Müllerová

Podpis

Podpis
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