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

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_16_059

Vyhlašovatel

MPSV, Odbor realizace programů ESF –
veřejná správa, sociální inovace a rovné
příležitosti, Oddělení projektů sociálních inovací
a mezinárodní spolupráce (833)

Název investiční priority

3.1 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Alokace na výzvu v Kč

101 mil. Kč

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

8 mil. Kč

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

93 mil. Kč

II.

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

1

Počet členů výběrové komise

7

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

15. 4. 2019

Čas jednání (od – do)

10.00 – 16.00 hod.

Místo jednání

Budova MPSV, Kartouzská 4, Praha 5,
zasedací místnost č. 318

Předsedající jednání

Mgr. Markéta Pěchoučková

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

III.
Záznam o školení členů / náhradníků členů výběrové komise
V úvodu jednání VK proběhlo školení přítomných členů a náhradníků členů výběrové komise
(seznam proškolených osob viz prezenční listina) zaměřené na jejich práva a povinnosti,
nestrannost, způsob rozhodování o výběru projektů vhodných pro financování, vedení
průkazné evidence o procesu výběru, dále představení dané výzvy a řešení možných
problémů.
Datum a místo konání školení – viz výše v části Přehled uskutečněných jednání.
Osoba, která školení provedla: Ing. Tomáš Trávníček.
Výběrová komise jednohlasně schválila finanční rezervu pro výsledky přezkumných řízení ve
výši 8 mil. Kč.

Vzor účinný od 1. 6. 2016
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IV.

Závěry z projednávání žádostí:

Informace o žádosti
Pořadové číslo

1.

Registrační číslo

CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011107

Žadatel

Work-Bridge, z. s.

Název projektu

MOSTY 2019

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 991 326,25 Kč

Body z věcného hodnocení

97,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

0

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Výsledek hlasování
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k financování bez krácení a bez podmínek poskytnutí podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 991 326,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

- bez krácení a bez podmínek poskytnutí podpory.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

2.

Registrační číslo

CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011116

Žadatel

Edukana, z. s.

Název projektu

Zahraniční zkušenost - šance na změnu

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 165 495,00 Kč

Body z věcného hodnocení

97,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

0

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k financování bez krácení a s níže uvedenými podmínkami poskytnutí podpory.
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Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování
4 165 495,00 Kč
-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

-

-

doplnit do výstupů KA1 nebo KA2 vypracování povinných
Profilů účastníka projektu;
rozšířit u KA3 časovou dotaci výuky multikulturního tréninku
ze 4 hod. na 8 hod. za podmínky nenavýšení nákladů;
v souladu se stanovenými podmínkami poskytnutí podpory
aktualizovat související texty v žádosti o podporu (např.
upravit popisy realizace klíčových aktivit, výstupů, kalkulace
v Přehledu nákladů);
bez krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3.

Registrační číslo

CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011117

Žadatel

Rovnovážka, z.s.

Název projektu

Chance to Go

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 893 718,00 Kč

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

0

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k financování s krácením ve výši 206 780,00 Kč a s níže uvedenými
podmínkami poskytnutí podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 686 938,00 Kč
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-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
-

-

doplnit do textu KA1 povinné poradenství pro cílovou
skupinu, které dle rozpočtu a příloh žádosti bude probíhat,
ale není výslovně v textu KA1 uvedeno;
u položek rozpočtu 1.1.1.2.5, 1.1.1.2.6, 1.1.1.2.7 Lektoři
upravit jednotkovou sazbu na celé koruny;
v souvislosti s krácením prostředků na mobilní učebnu upravit
znění v relevantních částech /klíčových aktivitách žádosti o
podporu a v rozpočtu zřídit novou položku na pronájem
notebooků pro CS /počítačové učebny;
v souladu se stanovenými podmínkami poskytnutí podpory
aktualizovat související texty v žádosti o podporu (např.
upravit popisy realizace klíčových aktivit, výstupů, kalkulace
v Přehledu nákladů);
krácení 206 780,00 Kč, viz přiložená tabulka.

Tabulka krácení

Informace o žádosti
Pořadové číslo

4.

Registrační číslo

CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011124

Žadatel

Tripitaka, z.s.

Název projektu

Expedice Irsko - program pracovní aktivizace pro mladé lidi
opouštějící dětské domovy v Jihomoravském kraji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 930 315,00 Kč

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

0
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Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k financování s krácením ve výši 136 700,00 Kč a s níže uvedenými
podmínkami poskytnutí podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 793 615,00 Kč
-

-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

-

-

-

-

doplnit popis cílové skupiny v žádosti o formulaci, že se jedná
o neaktivní nebo nezaměstnané osoby;
vysvětlit, případně upravit místo realizace a místo dopadu
projektu (realizace JmK, dopad PaK, KVy, JmK, OlK, ZlK);
snížit jednotkovou sazbu v položce 1.1.1.1.3 Mentorzahraniční stáž na úroveň obvyklé sazby pro pozici Sociální a
terénní pracovníci, tj. 48 020 Kč při úvazku 1,0 - správná
jednotková sazba je tedy 24 010 Kč;
realizovat motivační workshop (položka 1.1.4.3) vlastními
silami a položku přejmenovat na AJ test KA02 (položka bude
pokrácena o 37 400 Kč);
upravit název a popis plánované veřejné zakázky tak, aby
bylo zřejmé, že se bude soutěžit ubytování účastníků i členů
realizačního týmu zároveň (položky 1.1.6.2.2 a 1.1.2.1.2);
upravit v textu popisu KA01 formulaci cíle a formulaci výstupů
tak, aby počty účastníků/náhradníků odpovídaly popisu v
KA02;
upravit a rozšířit popis indikátoru 6 00 00, aby byl v souladu s
popisem v KA02;
v souladu se stanovenými podmínkami poskytnutí podpory
aktualizovat související texty v žádosti o podporu (např.
upravit popisy realizace klíčových aktivit, výstupů, kalkulace
v Přehledu nákladů);
krácení 136 700,00 Kč, viz přiložená tabulka.

Tabulka krácení
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

5.

Registrační číslo

CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011135

Žadatel

Vzájemné soužití o.p.s.

Název projektu

Za hranice k pracovnímu uplatnění

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 563 525,00 Kč

Body z věcného hodnocení

90,0

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

0

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k financování bez krácení, s níže uvedenou podmínkou poskytnutí podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 563 525,00 Kč
-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
-

provést formální opravu u položek 1.1.1.3.8 Překladatel expert do a z německého jazyka, 1.1.2.1.7 Cestovné odborný
garant/koordinátor CS, 1.1.6.5.1 Lékařské prohlídky při
nástupu do rekvalifikace nebo zaměstnání, kde je zaměněn
počet položek s jednotkovou cenou;
bez krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

6.

Registrační číslo

CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0010777

Žadatel

Euroface Consulting s.r.o.

Název projektu

Královská šance II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 247 775,00 Kč

Body z věcného hodnocení

88,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

0

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k financování bez krácení, s níže uvedenou podmínkou poskytnutí podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 247 775,00 Kč
-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
-

popis klíčových aktivit upravit (se zachováním obsahu) tak,
aby každá klíčová aktivita byla plně popsána pouze v poli
Popis klíčové aktivity a její popis nezasahoval do pole Popis
nákladů na klíčovou aktivitu;
bez krácení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

7.

Registrační číslo

CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011123

Žadatel

Dobrovolnické centrum, z.s.

Název projektu

FIT PRO ŽIVOT II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 999 767,15 Kč

Body z věcného hodnocení

87,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

0

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k financování s krácením ve výši 54 775,00 Kč a s níže uvedenými podmínkami
poskytnutí podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 944 992,15 Kč
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
-

-

krácení počtu ks položky 1.1.3.2.2.4 Židle kancelářská z 2 ks
na 1,85 ks (ponížení o 1320 Kč);
krácení položky 1.1.6.2.2 Indiv. ubytování CS během přípravy
v ČR na 0 Kč (odstranění položky z rozpočtu);
krácení položky 1.1.6.5.1 Osobní portfolio na 0 Kč
(odstranění položky z rozpočtu);
krácení počtu ks položky 1.1.6.5.9 Natočení el. CV a
zhotovení fotografií do CV z 20 ks na 16 ks (ponížení o 6000
Kč);
převedení položky 1.1.6.5.8 Úhrada nákladů CS s účastí na
povinné evaluaci vyhlašovatele do kapitoly 1.1.4;
v souladu se stanovenými podmínkami poskytnutí podpory
aktualizovat související texty v žádosti o podporu (např.
upravit popisy realizace klíčových aktivit, výstupů, kalkulace
v Přehledu nákladů);
krácení 54 775,00 Kč, viz přiložená tabulka.

Tabulka krácení

Informace o žádosti
Pořadové číslo

8.

Registrační číslo

CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011132

Žadatel

JURTA, o.p.s.

Název projektu

Moje kariéra v zahraničí

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 266 732,50 Kč

Body z věcného hodnocení

85,0

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

0

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Projekt je doporučen k financování s krácením ve výši 314 375,00 Kč a s níže uvedenými
podmínkami poskytnutí podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 952 357,50 Kč
-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

-

-

snížení počtu notebooků pro cílovou skupinu v položce
1.1.3.2.2.1 na 4 ks;
snížení počtu kancelářských balíků v položce 1.1.3.2.2.2 na 4
ks;
snížení jednotkové ceny položky 1.1.4.2 Zprostředkování
zaměstnání na 5000 Kč / osoba;
snížení počtu kusů v položce 1.1.3.2.2.3 Tréninková prac. a
ruční nářadí na 6 ks;
z Dokumentů v žádosti odstranit přílohu Popis KA (není ve
výzvě povolena);
v souladu se stanovenými podmínkami poskytnutí podpory
aktualizovat související texty v žádosti o podporu (např.
upravit popisy realizace klíčových aktivit, výstupů, kalkulace
v Přehledu nákladů);
krácení 314 375,00 Kč, viz přiložená tabulka.

Tabulka krácení

Informace o žádosti
Pořadové číslo

8.

Registrační číslo

CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011118

Žadatel

Centrum pro komunitní práci Severní Morava

Název projektu

Začít znovu II. - Zahraniční stáže pro znevýhodněnou mládež

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 981 285,00 Kč

Body z věcného hodnocení

77,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

0

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se
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7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k financování s krácením ve výši 256 600,00 Kč a s níže uvedenými
podmínkami poskytnutí podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 724 685,00 Kč
-

-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

-

-

-

u položek 1.1.4.05 Kurz kompetencí a 1.1.4.06 Jazyková
příprava ponížení hodinové sazby z 800 resp. 790 na 600 Kč;
u Kurzu klíčových kompetencí, položka 1.1.1.4.5 krácení z
důvodu hospodárnosti - snížení jednotkové ceny a počtu
kurzů pro celkem 30 osob na 1/2, tzn. 1 kurz pro každý běh a
lokalitu, tedy celkem 2, nikoliv 4;
zvolení stejné jednotky pro položky 1.1.4.10 Jazyková
příprava II. Skotsko KA7 a 1.1.4.11 Jazyková příprava III.
Španělsko KA7;
krácení položky 1.1.4.08 Překlady odborných textů pro CS KA5, KA 6 na 0 Kč;
krácení položky 1.1.4.09 Setkání se zahraničními dodavateli tlumočení - KA5, KA6 na 0 Kč;
sjednocení jednotkové ceny u položek 1.1.2.1.05 Cestovní
pojištění Mentor CS v zahraničí (CpKP, DROM) a 1.1.6.5.3
Cestovní pojištění pro CS v zahraničí na 27 Kč;
v souladu se stanovenými podmínkami poskytnutí podpory
aktualizovat související texty v žádosti o podporu (např.
upravit popisy realizace klíčových aktivit, výstupů, kalkulace
v Přehledu nákladů);
krácení 256 600,00 Kč, viz přiložená tabulka.

Tabulka krácení
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

9.

Registrační číslo

CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011125

Žadatel

Attavena, o.p.s.

Název projektu

IIY II - Mezinárodní stáže pro mládež

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 992 575,00 Kč

Body z věcného hodnocení

77,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

0

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k financování s krácením ve výši 203 350,00 Kč a s níže uvedenými
podmínkami podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 789 225,00 Kč
-

-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

-

-

-

popis klíčových aktivit upravit (se zachováním obsahu) tak,
aby byly texty uvedené pouze v polích Popis klíčové aktivity a
nezasahovaly do polí Přehled nákladů;
v Přehledu nákladů KA7 opravit kalkulaci zapojení u mentora;
doplnit výstupy minimálně u hlavních aktivit KA4 až KA7;
upravit kalkulaci zapojení pozice mentora uvedené v žádosti
na str. 14 (30 zájemců x 6 hodin; 24 přijatých x 6 hodin,
celkem 420 hodin x 320 Kč) - má být 324 hodin, tzn. snížit o
96 hodin;
upravit sazbu Mentora na sazbu pozice Sociální a terénní
pracovník, tj. max. 300 Kč za hodinu (hrubá měsíční
mzda/plat vč. zákonných odvodů 48 000 Kč);
doplnit do textu relevantních KA /Přehledu nákladů popis a
zdůvodnění položky Právní a finanční poradenství;
ponížit položky 1.1.2.1.1 Letenky tým, 1.1.2.1.3 Zahr. stravné
a kapesné tým a 1.1.2.1.4 Zahr. cestovné tým o náklady
související se zahraniční cestou pro 3 osoby v KA2 (3x
letenky, stravné, kapesné a místní cestovné realizačního
týmu) - tato cesta není zmíněna v popisu uvedené klíčové
aktivity;
v souladu se stanovenými podmínkami poskytnutí podpory
aktualizovat související texty v žádosti o podporu (např.
upravit popisy realizace klíčových aktivit, výstupů, kalkulace
v Přehledu nákladů);
krácení 203 350,00 Kč, viz přiložená tabulka.
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Tabulka krácení

Informace o žádosti
Pořadové číslo

10.

Registrační číslo

CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011128

Žadatel

bfz o.p.s.

Název projektu

Stáž je můj start

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 998 550,00 Kč

Body z věcného hodnocení

75,0

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

0

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k financování s krácením ve výši 169 000,00 Kč a s níže uvedenými
podmínkami poskytnutí podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 829 550,00 Kč
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-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
-

-

-

-

krácení položky 1.1.4.1 Organizační a mentorská podpora
během zahraniční stáže z 8 na 6 jednotek z důvodu
hospodárnosti - položka nastavena na jednotkovou cenu
67 600 Kč a 8 jednotek / měsíců, délka stáže je 10 týdnů, tj.
ca. 2,5 měsíce;
navýšit cílovou hodnotu indikátoru 6 00 00 na 18;
položku 1.1.4.2 Náklady na stáž (KA7) - ubytování mentora
ČR a kouče - přesunout do kapitoly rozpočtu 1.1.2 Cestovné;
doplnit do rozpočtu jednotky (relevantní sloupec pro měrné
jednotky);
opravit harmonogram - v příloze Harmonogram realizace je
uveden také List 1, ve kterém se uvádí, že stáž se realizuje
celkem 3x, uvedeny jsou osobní náklady odborného
pracovníka v Německu (není v realizačním týmu). Jde zřejmě
o údaje z projektu realizovaného ve výzvě č. 32;
opravit nesoulad v popisu cílové skupiny v žádosti a příloze
Metodika výběru cílové skupiny do projektu (věkové rozpětí
cílové skupiny);
ve vhodné klíčové aktivitě z důvodu plánovaného výběrového
řízení upřesnit region v Německu, kde budou probíhat
zahraniční stáže pro cílovou skupinu;
v souladu se stanovenými podmínkami poskytnutí podpory
aktualizovat související texty v žádosti o podporu (např.
upravit popisy realizace klíčových aktivit, výstupů, kalkulace
v Přehledu nákladů);
krácení 169 000,00 Kč, viz přiložená tabulka.

Tabulka krácení

Informace o žádosti
Pořadové číslo

11.

Registrační číslo

CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011113

Žadatel

EDLiT Human o.p.s.

Název projektu

Není čas ztrácet čas

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 194 545,00 Kč

Body z věcného hodnocení

72,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

1

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6
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Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k financování s krácením ve výši 14 375,00 Kč a s níže uvedenými podmínkami
poskytnutí podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 180 170,00 Kč
-

-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí
-

-

-

-

upozornění: položka 1.1.2.1.2 Zahraniční stravné a kapesné
členů RT - Polsko + Slovensko, 49 Euro/den, 144 dnů
stravné i kapesné, položka 1.1.2.1.3 Stravné RT na cesty do
místa stáží a zpět - 44 x 0,5 dne x 17,5 Euro, položka
1.1.6.2.5 Zahraniční stravné a kapesné pro CS - 35 Euro
stravné + 14 Euro kapesné, 2 x 56 dnů, 2 x 7 osob, položka
1.1.6.2.6 Stravné na cesty do místa konání stáží a zpět - 28 x
0,5 = 17,5 Euro - tyto položky jsou kalkulovány se sazbou
stravného 35 Euro na osobu a den jak na Slovensku, tak v
Polsku, aktuální sazba pro Polsko činí 40 Euro;
z důvodu snazší administrace přepracovat nastavení položek
rozpočtu na:
- 1.1.2.1.2 Zahraniční stravné a kapesné členů RT Polsko;
- 1.1.2.1.3 Zahraniční stravné a kapesné členů RT
Slovensko;
- 1.1.6.2.5 Zahraniční stravné a kapesné CS Polsko;
- 1.1.6.2.6 Zahraniční stravné a kapesné CS Slovensko;
položka 1.1.6.5.4 Skupinové volnočasové a kulturní aktivity
CS + doprovod RT - z položky v kapitole rozpočtu Přímá
podpora nelze hradit výdaje realizačního týmu; pro výdaje
doprovodu RT založit novou samostatnou položku v kapitole
rozpočtu 2 Cestovné a aktualizovat název a částky
rozpočtované pod položkou 1.1.6.5.4 tak, aby obsahoval
pouze výdaje určené pro cílovou skupinu;
výdaje rozpočtované v položce 1.1.4.7 Pojištění RT v místech
stáže patří do kapitoly 2 Cestovné; položku 1.1.4.7 vynulovat
a založit pro tento výdaj novou položku v kapitole rozpočtu 2
Cestovné;
v souladu se stanovenými podmínkami poskytnutí podpory
aktualizovat související texty v žádosti o podporu (např.
upravit popisy realizace klíčových aktivit, výstupů, kalkulace
v Přehledu nákladů);
krácení 14 375,00 Kč, viz přiložená tabulka.
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Tabulka krácení

Informace o žádosti
Pořadové číslo

12.

Registrační číslo

CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011122

Žadatel

HANDI HELP SERVIS, v.o.s.

Název projektu

Šance pro znevýhodněnou mládež II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 919 337,50 Kč

Body z věcného hodnocení

62,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

0

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k financování s krácením ve výši 961 362,50 Kč a s níže uvedenými
podmínkami poskytnutí podpory.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 957 975,00 Kč
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-

-

-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

-

-

-

-

-

popis klíčové aktivity Evaluace neodpovídá požadavkům na
Sebe-evaluaci stanoveným výzvou - odstranit KA Evaluace z
textu žádosti a upravit harmonogram KA; upravit rozpočet
projektu, vyjmout z přímých nákladů projektu výdaje určené
na KA Evaluace, viz tabulka krácení;
textový popis realizace klíčových aktivit je chybně vyplněn i v
polích Přehled nákladů - upravit popis klíčových aktivit (při
zachování původního obsahu resp. zachování všech dílčích
aktivit v dané klíčové aktivitě) tak, aby veškerý text týkající se
způsobu realizace klíčové aktivity byl obsažen v polích Popis
klíčové aktivity; popisy pracovní náplně členů realizačního
týmu lze vyjmout z popisu realizace klíčových aktivit a přiložit
jako samostatnou přílohu žádosti o podporu;
před výjezdem na zahraniční stáž je plánován pro celkem 32
osob 6denní interaktivní workshop rozdělený na 4 skupinky
po 8 osobách, tzn. pro každý běh 2 interaktivní workshopy po
8 lidech, vzhledem k tomu, že do zahraničí pak vycestuje
pouze 2x 1 skupina a s ohledem na hospodárnost výdajů
snížit počet interaktivních workshopů pouze 1x pro každý
běh; v návaznosti na tuto podmínku upravit související popis
klíčových aktivit a rozpočet;
upravit popis cílové hodnoty indikátoru 6 26 00 tak, aby zde
byla explicitně uvedena docházka do zaměstnání během
zahraniční stáže min. 75%;
opravit nastavení rozpočtové položky 1.1.6.2.08 KA 8
Cestovné na stmelovací akci, kde došlo k záměně ceny za
jednotku a počtu jednotek;
opravit zadání spolufinancování v žádosti o podporu, do pole
% vlastního spolufinancování uvést 5%, do pole % vlastního
spolufinancování více rozvinutý region 40%;
v souladu se stanovenými podmínkami poskytnutí podpory
aktualizovat související texty v žádosti o podporu (např.
upravit popisy realizace klíčových aktivit, výstupů, kalkulace
v Přehledu nákladů);
krácení 961 362,50 Kč, viz přiložená tabulka.
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Tabulka krácení
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

14.

Registrační číslo

CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011129

Žadatel

M´am´aloca o.p.s.

Název projektu

Zahraniční stáže pro mladé - Malta

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 716 750,00 Kč

Body z věcného hodnocení

58,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

0

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

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

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 716 750,00 Kč
-

-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

-

-

upravit relevantní texty klíčových aktivit tak, aby délka stáže
odpovídala harmonogramu a rozpočtu, tj. třem měsícům;
upravit popis KA1 Přípravná fáze - explicitní doplnění
povinného výstupu Profil účastníka projektu mezinárodní
mobility pro znevýhodněnou mládež;
ve všech klíčových aktivitách (KA1 - KA3) chybí popis
realizace povinného průběžného poradenství pro cílovou
skupinu (skupinového i individuálního), koučinku a motivace
účastníků; doplnit do textu KA1 až KA3 průběžné poradenství
pro cílovou skupinu (skupinové i individuální), koučink a
motivaci účastníků, které bude probíhat po celou dobu
realizace projektu;
upravit popis KA2 Zahraniční stáž - a explicitně doplnit popis
povinných doprovodných motivačních a integračních aktivit;
do popisu textu Přehled nákladů této klíčové aktivity pak
doplnit kalkulaci a způsob úhrady výdajů na doprovodné
motivační a integrační aktivity a v souladu s tím aktualizovat i
rozpočet;
doplnit do textu KA2 Zahraniční stáž cílovou destinaci
zahraniční stáže (Malta);
opravit popis cílové skupiny v žádosti o podporu v IS KP14+,
v poli Cílová skupina, a uvést jej do souladu s popisem
vybrané cílové skupiny do projektu uvedeným v příloze
Metodika výběru cílové skupiny do projektu;
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-

-

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

-

-

-

-

opravit nastavení cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 Celkový
počet účastníků v souladu s popisem KA1 Přípravná fáze na
16 osob (pokud se předpokládá, že někteří z vybraných 16
osob nedosáhnou tzv. bagatelní podporu, pak je potřeba tuto
skutečnost zohlednit a popsat v poli Popis hodnoty u tohoto
indikátoru, cílová hodnota bude v tomto případě nižší o
osoby, které nesplní bagatelní podporu); opravit text v Poli
popis hodnoty u indikátoru 6 00 00 v souladu s metodikou
tohoto indikátoru (do hodnoty indikátoru se nezapočítávají
zaměstnanci příjemce, nejde o cílovou skupinu projektu);
opravit popis indikátoru 6 26 00 Účastníci, kteří získali
kvalifikaci po ukončení své účasti v souladu s metodikou
tohoto indikátoru v rámci výzvy; v popisu uvést způsob
vydání písemného osvědčení o úspěšném absolvování
zahraniční stáže a stanovení úspěšnosti pro absolvování
stáže v % docházky do zaměstnání během zahraniční stáže
min. 75 % v souladu s výzvou;
zkrátit položku 1.1.4.3 Vzdělávání Malta na 50% nákladů;
využít krácené prostředky položky 1.1.4.3 na realizaci
chybějících aktivit – povinné doprovodné motivační a
integrační aktivity během stáže a v žádosti popsané další
vzdělávání /rekvalifikace v následné fázi;
u položek rozpočtu zařazených do kapitoly Pracovní smlouvy
doplnit výši úvazku do sloupce Měrná jednotka (individuální);
opravit chybné zadání počtu jednotek a jednotkových cen u
položek rozpočtu 1.1.4.1 až 1.1.4.3 (v poli Počet jednotek je
uvedena jednotková cena a obráceně);
upozornění: na dodavatele ubytování pro členy realizačního
týmu a cílové skupiny bude potřeba vyhlásit výběrové řízení,
součet navržených nákladů na ubytování člena týmu a cílové
skupiny se považuje za jednu zakázku, součet obou položek
činí 615 000 Kč;
krácení rozpočtu viz přiložená tabulka.

Tabulka krácení
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V.
Č.

1.
2.
3.

Přehled projektů doporučených k financování:
Registrační číslo

CZ.03.3.X/0.0/0.0/
16_059/0011107
CZ.03.3.X/0.0/0.0/
16_059/0011116
CZ.03.3.X/0.0/0.0/
16_059/0011117

Název projektu

MOSTY 2019
Work-Bridge, z. s.
Zahraniční zkušenost - šance na
změnu
Edukana, spolek

Chance to Go
Expedice Irsko - program
pracovní aktivizace pro mladé
4.
CZ.03.3.X/0.0/0.0/ lidi opouštějící dětské domovy
16_059/0011124 v Jihomoravském kraji
CZ.03.3.X/0.0/0.0/ Za hranice k pracovnímu
5.
16_059/0011135 uplatnění
CZ.03.3.X/0.0/0.0/
6.
16_059/0010777 Královská šance II
CZ.03.3.X/0.0/0.0/
7.
16_059/0011123 FIT PRO ŽIVOT II
CZ.03.3.X/0.0/0.0/
8.
16_059/0011132 Moje kariéra v zahraničí
Začít znovu II. - Zahraniční
9. CZ.03.3.X/0.0/0.0/ stáže pro znevýhodněnou
16_059/0011118 mládež
CZ.03.3.X/0.0/0.0/ IIY II - Mezinárodní stáže pro
10.
16_059/0011125 mládež
CZ.03.3.X/0.0/0.0/
16_059/0011128
CZ.03.3.X/0.0/0.0/
12.
16_059/0011113
CZ.03.3.X/0.0/0.0/
13.
16_059/0011122
CZ.03.3.X/0.0/0.0/
14.
16_059/0011129
11.

VI.
Č.

Žadatel

Max. celkové
způsobilé
výdaje projektu
v Kč

7 991 326,25 Kč
4 165 495,00 Kč

Rovnovážka, z.s.

5 686 938,00 Kč

Tripitaka, z.s.

7 793 615,00 Kč

Vzájemné soužití o.p.s. 6 563 525,00 Kč
Euroface Consulting
s.r.o.
5 247 775,00 Kč
Dobrovolnické
centrum, z.s.
7 944 992,15 Kč
JURTA, o.p.s.

5 952 357,50 Kč

Centrum pro komunitní
práci Severní Morava
7 724 685,00 Kč
Attavena, o.p.s.

7 789 225,00 Kč

Stáž je můj start

bfz o.p.s.

7 829 550,00 Kč

Není čas ztrácet čas
Šance pro znevýhodněnou
mládež II
Zahraniční stáže pro mladé Malta

EDLiT Human o.p.s.
HANDI HELP SERVIS,
v.o.s.

5 180 170,00 Kč

M´am´aloca o.p.s.

5 716 750,00 Kč

6 957 975,00 Kč

Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů:
Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

Max. celkové
způsobilé
výdaje projektu
v Kč

1.
2.

VII.
Č.

Přehled projektů nedoporučených k financování
Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

1.
2.
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VIII.

Přílohy:
 Prezenční listina / prezenční listiny

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

Předseda / místopředseda výběrové komise

Datum

Datum

Jméno

Jméno

Příjmení

Příjmení

Podpis

Podpis
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