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

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_16_045 - ITI; Integrované územní investice

Vyhlašovatel

MPSV, Odbor realizace programů ESFzaměstnanost

Název investiční priority

1.1 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající
zaměstnání a neaktivní osoby, včetně
dlouhodobě nezaměstnaných a osob
vzdálených trhu práce, také prostřednictvím
místních iniciativ na podporu zaměstnanosti
a mobility pracovníků

Alokace na výzvu v Kč

440 000 000,00 CZK

Rezerva alokace pro výsledky přezkumných
řízení týkajících se hodnocení a výběru
projektů v Kč
Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

II.

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

1

Počet členů výběrové komise

6

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

19. 11. 2019

Čas jednání (od – do)

10:00 – 12:30

Místo jednání

Kartouzská 4, 150 00 Praha 5

Předsedající jednání

Mgr. Anna Burjánková

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

III.
Záznam o školení členů / náhradníků členů výběrové komise
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 se uskutečnilo hned úvodu prvního jednání této VK, tedy ve čtvrtek 27. dubna 2017,
viz zápis z tehdejšího jednání.
Datum a místo konání školení – 27. dubna 2017, Kartouzská 4, 150 00 Praha 5.
Osoba, která školení provedla: Mgr. Jiří Možný
Seznam školených osob: Viz prezenční listina v příloze zápisu z 1. jednání
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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: 14. 11. 2017, Kartouzská 4/200, 150 00 Praha 5
Osoba, která školení provedla: Mgr. Jiří Možný
Seznam školených osob: Mgr. Anna Burjánková a Mgr. Olga Rosenbergerová

Datum a místo konání školení: 22. 8. 2019, Kartouzská 4/200, 150 00 Praha 5
Osoba, která školení provedla: Mgr. Jiří Možný
Seznam školených osob: Ing. Vítězslava Dudková
Závěry z projednávání žádostí:

IV.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

1.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015558

Žadatel

DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.

Název projektu

Můj cíl - práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 401 815,00 Kč

Body z věcného hodnocení

80,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu / provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Žadatel vynuluje nezávazkové indikátory 60100, 60300, 60600, 60700, 60900 a 62500.
Hodnoty těchto indikátorů budou vykazovány v průběhu realizace projektu.

-

Osoby, které se budou účastnit v rámci projektu č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012472
rekvalifikací nebo dotovaného zaměstnání, nemohou v rámci tohoto projektu absolvovat
duplicitně stejné či charakterem velmi podobné klíčové aktivity.

-

VK upozorňuje, že projekty CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015558, CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012472
mají některé rekvalifikace stejné a při jejich realizaci je nutné dodržovat pravidlo 3E (např.
v případě menšího počtu zájemců kurzy spojit a realizovat pouze v rámci jednoho projektu).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučen k financování.
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Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 401 815,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

2.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015561

Žadatel

Asociace pracovní rehabilitace ČR z.s.

Název projektu

Lávka II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 373 583,75 Kč

Body z věcného hodnocení

90,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu / provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Zafixovat položku 1.1.4.1 Nákup rekvalifikací.

-

VK upozorňuje žadatele, že finanční a pracovněprávní minimum a motivační program nelze
započítat do indikátoru 62600, jelikož nenaplňuje definici indikátoru dle vymezení ve výzvě.
Naopak základy práce na PC do indikátoru započíst lze. Žadatel sníží hodnotu indikátoru 62600
a opraví popis hodnoty indikátoru 62600.

-

Přesunout položky 1.1.3.2.4.1 až 1.1.3.2.4.6 za kapitoly Nájem/operativní leasing odpisovaného
majetku do kapitoly 1.1.4 Nákup služeb.

-

Osoby, které se účastnily nebo se budou účastnit v rámci projektů
č . CZ. 0 3. 2. 6 5/ 0. 0/ 0 .0 / 16 _ 04 5 /0 0 08 0 49 ,
C Z.0 3 .1 .4 8 /0 .0 / 0. 0/ 1 7_ 0 75 / 00 0 91 6 4
a CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_045/0008049 bilanční a pracovní diagnostiky, motivačního programu,
rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů nebo byly/budou umístěny na pracovní místa
podporovaná mzdovým příspěvkem, nemohou v rámci tohoto projektu absolvovat duplicitně
stejné či charakterem velmi podobné klíčové aktivity.

-

Minimálně 50 % pracovních míst, na která budou příjemcem čerpány mzdové příspěvky, musí
být/vznikat u zaměstnavatelů, jež nejsou zaměstnavateli dle § 78a zákona č. 435/2004 Sb.
o zaměstnanosti, tzn., nejsou zaměstnavateli uznanými za zaměstnavatele na chráněném trhu
práce a čerpat podporu dle § 78a zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

-

VK upozorňuje na chybějící uveřejnění výročních zpráv a účetních závěrek pro potřeby ověření
administrativní a provozní kapacity žadatele, čímž dochází k neplnění podmínek zákona
č. 304/2013 Sb. O veřejných rejstřících a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
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Položka

Popis

Krácení VK

Zůstatek
na
položce

Odůvodnění

1.1.1.1.2

pracovní
konzultant SA (ÚL,
TP) - 0,75 úv

221 100,00

442 200,00

Nadhodnocený úvazek, vzhledem
k velikosti CS a počtu regionálních
kanceláří krácení z 0,75 na 0,5.

1.1.1.1.4

Pracovní
konzultant APR
ČR - CV - 0,75

221 100,00

442 200,00

Nadhodnocený úvazek, vzhledem
k velikosti CS a počtu regionálních
kanceláří krácení z 0,75 na 0,5.

1.1.1.1.6

Pracovní
konzultant APR
ČR - MO - 0,75 úv.

221 100,00

442 200,00

Nadhodnocený úvazek, vzhledem
k velikosti CS a počtu regionálních
kanceláří krácení z 0,75 na 0,5.

1.1.1.1.8

Pracovní
konzultant A8D (DC, ÚL) - 0,75

221 100,00

442 200,00

Nadhodnocený úvazek, vzhledem
k velikosti CS a počtu regionálních
kanceláří krácení z 0,75 na 0,5.

1.1.1.3.4

Odvody SZP u
DPP nad 10 tis.

96 177,00

0,00

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík
MS OFFICE APR
ČR, SA, A8D

26 000,00

0,00

1.1.3.2.2.1

Notebook

68 000,00

0,00

1.1.3.2.2.2

Mobilní telefon

20 000,00

0,00

1.1.3.2.2.3

Multifunkční
zařízení pro
základní použití

14 600,00

0,00

1.1.3.2.2.4

Multifunčkní
zařízení pro
intenzivní využití

19 400,00

0,00

Krácení z důvodu nadhodnocené sazby
odměny pro lektory motivačního
programu, finanční a pracovněprávní
gramotnosti.
pravidlo 3E - vybavení nakoupeno
v aktuálně realizovaném projektu
č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008049,
na který by měla právě posuzovaná
žádost č.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015561
navazovat.
pravidlo 3E - vybavení nakoupeno
v aktuálně realizovaném projektu
č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008049,
na který by měla právě posuzovaná
žádost č.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015561
navazovat.
pravidlo 3E - vybavení nakoupeno
v aktuálně realizovaném projektu
č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008049,
na který by měla právě posuzovaná
žádost č.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015561
navazovat.
pravidlo 3E - vybavení nakoupeno
v aktuálně realizovaném projektu
č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008049,
na který by měla právě posuzovaná
žádost č.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015561
navazovat.
pravidlo 3E - vybavení nakoupeno
v aktuálně realizovaném projektu
č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008049,
na který by měla právě posuzovaná
žádost č.
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CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015561
navazovat.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučen k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 962 862,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015571

Žadatel

OMNI TEMPORE o.p.s.

Název projektu

Podpora

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 970 525,00 Kč

Body z věcného hodnocení

75,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu / provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Osoby, které se účastnily nebo se budou účastnit v rámci projektů
č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_045/0008090 a CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012376 bilanční
a pracovní diagnostiky, motivačních kurzů, rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů nebo
byly/budou umístěny na pracovní místa podporovaná mzdovým příspěvkem, nemohou v rámci
tohoto projektu absolvovat duplicitně stejné či charakterem velmi podobné klíčové aktivity.

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

Krácení
VK

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.1.1.

Osobní poradce 596 970,00
Most

596 970,00

Krácení úvazku z 1,0 na 0,5 vzhledem
k velikosti CS při jejím rozdělení
na 3 střediska.

1.1.1.1.2

Osobní poradce 596 970,00
Litvínov

596 970,00

Krácení úvazku z 1,0 na 0,5 vzhledem
k velikosti CS při jejím rozdělení
na 3 střediska.

1.1.1.1.3

Osobní poradce 596 970,00
Chomutov

596 970,00

Krácení úvazku z 1,0 na 0,5 vzhledem
k velikosti CS při jejím rozdělení
na 3 střediska.

Pořízení
drobného
nehmotného
1.1.3.2.1.1
majetku Kancelářský balík
os. poradce Most
Pořízení
drobného
nehmotného
1.1.3.2.1.2
majetku Kancelářský balík
os. poradce Litvínov
Pořízení
drobného
nehmotného
1.1.3.2.1.3
majetku Kancelářský balík
os. poradce Chomutov

1.1.3.2.2.1

Pořízení
drobného
hmotného
majetku - NB os.
poradce - Most

6 500,00

0,00

6 500,00

0,00

6 500,00

0,00

17 000,00

0,00

Pravidlo 3E - vybavení nakoupeno
v aktuálně realizovaném projektu
č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008090,
na který bude právě posuzovaná
žádost č.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015571
plynule navazovat.
Pravidlo 3E - vybavení nakoupeno
v aktuálně realizovaném projektu
č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008090,
na který bude právě posuzovaná
žádost č.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015571
plynule navazovat.
Pravidlo 3E - vybavení nakoupeno
v aktuálně realizovaném projektu
č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008090,
na který bude právě posuzovaná
žádost č.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015571
plynule navazovat.
Pravidlo 3E - vybavení nakoupeno
v aktuálně realizovaném projektu
č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008090,
na který bude právě posuzovaná
žádost č.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015571
plynule navazovat.
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Pořízení
drobného
1.1.3.2.2.2
hmotného
majetku - NB os.
poradce - Litvínov

17 000,00

0,00

Pořízení
drobného
hmotného
majetku - NB os.
poradce Chomutov

17 000,00

0,00

1.1.3.2.2.3

Pravidlo 3E - vybavení nakoupeno
v aktuálně realizovaném projektu
č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008090,
na který bude právě posuzovaná
žádost č.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015571
plynule navazovat.
Pravidlo 3E - vybavení nakoupeno
v aktuálně realizovaném projektu
č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008090,
na který bude právě posuzovaná
žádost č.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015571
plynule navazovat.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučen k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 643 762,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

4.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015571

Žadatel

Statutární město Děčín

Název projektu

Prostupné zaměstnání v SMS II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

10 000 000,00 Kč

Body z věcného hodnocení

73,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu / provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

Vzhledem k efektivitě podpory a výši rozpočtu žadatel zvýší cílovou hodnotu MI 62600 z 20
na 30 osob.

-

12měsíční mzdové příspěvky poskytnout jen 20 osobám, zbývajících 5 účastníků podpořit
pouze 9 měsíců a ušetřených 312 000 Kč přesunout z položky 1.1.6.1.1 Mzdové příspěvky
CS do položky 1.1.4.1 Rekvalifikace pro CS.

-

Zafixovat položku 1.1.4.1 Rekvalifikace pro CS.

-

Žadatel stanoví u položky 1.1.4.2 Zprostředkování zaměstnání - agentura práce
na jednotkovou cenu a počet jednotek.

-

Osoby,
které
se
účastnily
nebo
se
budou
účastnit
v rámci
projektu
č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_045/0007490 rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů nebo
byly/budou umístěny na pracovní místa podporovaná mzdovým příspěvkem, nemohou v rámci
tohoto projektu absolvovat duplicitně stejné či charakterem velmi podobné klíčové aktivity.

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

Krácení
VK

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.3.1

Lektor 1

89 280,00

72 000,00

Nadhodnocený počet hodin nutných
pro přípravu jednotlivých školení.

1.1.1.3.2

Lektor 2

89 280,00

72 000,00

Nadhodnocený počet hodin nutných
pro přípravu jednotlivých školení.

1.1.4.2

Zprostředkování
zaměstnání

100 000,00

50 000,00

Nadhodnocená položka, kráceno na
jednotku 5 000 Kč / osoba.

1.1.3.2.3.1

Ochranné oděvy
(boty, monterky,
nepromokavé
pláště, ...)

97 500,00

0,00

Zaměstnavatel je povinen
zaměstnance vybavit odpovídajícími
ochrannými pomůckami.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučen k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 529 925,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

5.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015581

Žadatel

Helpstep z.s.
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Název projektu

Helpstep - program na podporu pracovního uplatnění CS v oblasti
audiovizuální produkce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 361 937,50 Kč

Body z věcného hodnocení

64,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

6

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu / provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
-

-

-

VK stanovuje závazný cíl zprostředkovat zaměstnání minimálně 20 osobám. Zprostředkování
zaměstnání (uplatnění na trhu práce) doloží žadatel pracovními smlouvami a doklady o
zprostředkování zaměstnání. Maximální délka mzdových příspěvků snížena z 12 na 6 měsíců
v max. měsíční výši 15 000 Kč/osoba;
VK upozorňuje, že v souladu s textem výzvy č. 45 nemohou být v rámci projektu podporovány
aktivity typu podpora a udržení osob na již obsazených pracovních místech, tj. podpora
stávajících zaměstnanců;
provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

Krácení VK

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.3.4

KA1 - KA5
Evaluační
pracovník

95 200,00

0,00

Nezbytnost této pracovní pozice
není v projektu zdůvodněna. Není
popsána ani jeho pracovní náplň.

1.1.6.1.1

Snížení max. délky podpory na
KA5 Mzdové
6 měsíců v max. výši 15 tis. Kč/os.
příspěvky (pro
vzhledem k cílové skupině a ke
kalkulaci
skutečnosti, že zájem
používáme
zaměstnavatelů o tyto pracovní
720 000,00 1 800 000,00
průměr 12 měsíců
pozice je v rámci projektu
podporovaného
prokázán a účastníci projdou
zaměstnání pro
náročnou rekvalifikací. Na mzdě
10 účastníků)
se může částečně podílet i
zaměstnavatel.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučen k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 342 937,50 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami krácením rozpočtu.
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Přehled projektů doporučených k financování:

V.
Č.

Registrační číslo

Název projektu

1. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015558

Můj cíl - práce

2. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015561

Lávka II

3. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015571

Podpora

4. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015580



DŮM ROMSKÉ
9 401 815,00
KULTURY o.p.s.
Asociace pracovní
rehabilitace ČR
7 962 862,50
z.s.
OMNI TEMPORE
o.p.s.

7 643 762,50

Prostupné zaměstnání v Statutární město
SMS II
Děčín

9 529 925,00

Helpstep - program na
podporu pracovního
5. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015581 uplatnění CS v oblasti
audiovizuální produkce

VI.

Žadatel

Max. celkové
způsobilé
výdaje
projektu v Kč

Helpstep z.s.

5 342 937,50

Přílohy:
Prezenční listina

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

Předseda / místopředseda výběrové
komise

Datum

3. 12. 2019

Datum

3. 12. 2019

Jméno

Jiří

Jméno

Anna

Příjmení

Možný

Příjmení

Burjánková

Podpis

Podpis
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