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

7

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

22. 8. 2019

Čas jednání (od – do)

10:00 – 14:30

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
IV.

Závěry z projednávání žádostí:

Informace o žádosti
Pořadové číslo

1.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0014494

Žadatel

EFEKT PLUS s.r.o.

Název projektu

NOVÁ ŠANCE 50 PLUS - ZKUŠENOSTÍ O KROK VPŘED

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 714 068,75 Kč

Body z věcného hodnocení

73,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

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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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:
-

Přesunout položky 1.1.4.2 a 1.1.4.3 z kapitoly 1.1.4 Nákup služeb do kapitoly 1.1.6 Přímá
podpora cílové skupiny.

-

U položky 1.1.1.3.1 Lektor 1 - 5 (člení dle přílohy Počty hodin lektorů) prohodit hodnoty ve
sloupcích Cena jednotky a Počet jednotek.

-

Upravit název položky 1.1.4.2 - žadatel uvádí 15 osob, ale v rozpočtu i textu žádosti počítá jen
se 13 jednotkami.

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.1.1.2

Koordinátor
věcných aktivit
0,5 úvazku

1.1.1.3.1

Lektor 1 - 5
(člení dle
přílohy Počty
hodin lektorů)

1.1.3.2.2.1

Notebook

Krácení
VK

253 810,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

774 520,00

Nadhodnocení měsíční mzdy ve
vztahu k náplni práce a ohodnocení
pozice 1.1.1.1.1 Odborný expert
projektu.

323 020,00 1 009 980,00

2 950,00

14 050,00

1.1.3.2.2.3

Stůl do učebny

2 238,00

10 662,00

1.1.3.2.2.4

Židle do učebny

3 120,00

14 880,00

Částečný překryv pracovní náplně s
pozicemi 1.1.1.1.1 Odborný expert
projektu a 1.1.1.1.2 Koordinátor
věcných aktivit.
Žadatel je plátce DPH s nárokem na
odpočet ve vztahu k aktivitám projektu,
snížení podle tabulky obvyklých cen
pro kategorii bez DPH.
Žadatel je plátce DPH s nárokem na
odpočet ve vztahu k aktivitám projektu,
snížení podle tabulky obvyklých cen
pro kategorii bez DPH.
Žadatel je plátce DPH s nárokem na
odpočet ve vztahu k aktivitám projektu,
snížení podle tabulky obvyklých cen
pro kategorii bez DPH.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučen k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 982 646,25 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_045/0014984

Žadatel

Sdružení EDUKOL, zapsaný spolek

Název projektu

Startovací centrum Olomouce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

12 253 175,00 Kč

Body z věcného hodnocení

59,38

Stránka 3 z 16

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

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:
-

Z žádosti vymazat cílovou skupinu Osoby se zdravotním postižením, nevyskytuje se
samostatně v projektovém záměru a není v souladu s integrovanou strategií ITI olomoucké
aglomerace.

-

Zafixovat položky 1.1.4.2 Rekvalifikace, 1.1.6.2.1 Cestovné účastníků vzdělávání a 1.1.6.1.1
Přímá podpory mzdové příspěvky.

-

Omezit poskytnutí mzdových příspěvků z 19 na maximálně 12 měsíců pro jednu osobu a zvýšit
počet osob, které jimi budou podpořeny z 10 na min. 20.

-

Doložit, že dalších 10 rekvalifikovaných osob si založí živnost (doložením živnostenských listů)
nebo jim bude zprostředkováno zaměstnání bez mzdového příspěvku (doložením pracovních
smluv).

-

Změnit status subjektů zapojených coby partneři s finančním příspěvkem na partnery bez
finančního příspěvku, nevyužívají-li tyto subjekty podporu z OPZ na financování výdajů, které
jim v souvislosti s realizací projektu vzniknou.

-

Osoby,
které
se
účastnily
nebo
se
budou
účastnit
v rámci
projektů
č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007007 a CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009843 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

Odborný garant
centra podpory

376 272,00

1 505 088,00

Nadhodnocení úvazku - krácení
z 1,0 na 0,8

1.1.1.1.2

Garant podpory
zaměstnanosti

188 136,00

752 544,00

Nadhodnocení úvazku - krácení
z 0,5 na 0,4

1.1.1.3.1

Kompetenční
diagnostik

63 000,00

63 000,00

Nadhodnocená položka - v žádosti
se hovoří o 25 osobách, ale
v rozpočtu zmíněno 50 osob

4 550,00

1 950,00

Při souběžném pořízení 1 ks
notebooku krácení na počet úvazků
RT

1.1.3.2.2.4 Tablet pro garanty

Stránka 4 z 16

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučen k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

11 463 227,50 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_045/0015012

Žadatel

Komunikujeme o. p. s.

Název projektu

Pracovníci pro Plzeň II.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

10 470 625 Kč

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

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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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 uděluje podmínku zafixování finančních prostředků na položce 1.1.4.2 Rekvalifikace ve výši
840.000 Kč. Tyto prostředky nebude možné v rámci změn projektu přesouvat do jiných kapitol
resp. položek rozpočtu.

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

Krácení
VK

Zůstatek na
položce

1.1.1.1.1

Mentor 1

403 326,00

806 674,00

1.1.1.1.2

Mentor 2

403 326,00

806 674,00

1.1.1.2.1

Lektor/Poradce
FG – 0,3 úvazku
(KA 4)

96 000,00

464 000,00

1.1.1.2.2

Lektor/Poradce
PG - 0,3 úvazku
(KA4)

96 000,00

464 000,00

1.1.4.3

Zprostředkování
zaměstnání

150 000,00

150 000,00

Odůvodnění
Nadhodnocení úvazku, výše úvazku
snížena z 0,75 na 0,5 vzhledem k
plánovanému objemu práce (viz
počet účastníků a doba trvání aktivit,
na kterých se mentor podílí) a k
dalším pracovním pozicím v projektu.
Nadhodnocení úvazku, výše úvazku
snížena z 0,75 na 0,5 vzhledem k
plánovanému objemu práce (viz
počet účastníků a doba trvání aktivit,
na kterých se mentor podílí) a k
dalším pracovním pozicím v projektu.
Krácení položky o 160 hodin z
důvodu chybného výpočtu
vyplývajícího z přílohy č. 9. Blok
finanční gramotnosti má časovou
dotaci 20hod/výuka * 8 běhů = 160
skup. výuka.
Krácení položky o 160 hodin z
důvodu chybného výpočtu
vyplývajícího z přílohy č. 9. Blok
finanční gramotnosti má časovou
dotaci 20hod/výuka * 8 běhů = 160
skup. výuka.
Kráceno z důvodu nadhodnocení
jednotkové ceny na cenu obvyklou tj.
5 tis. Kč/osobu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučen k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 034 810,00 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

4.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015015

Žadatel

RomPraha, z. s.
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Název projektu

Umíme a chceme pracovat

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

8 145 212,50 Kč

Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

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 upozorňuje na chybějící uveřejnění účetních závěrek za roky 2017 a 2018 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.

-

Před uzavřením smlouvy na zprostředkování zaměstnání doloží příjemce poskytovateli dotace
průzkum trhu mezi pracovními agenturami.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučen k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

8 145 212,50 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_045/0015019

Žadatel

Grafia, společnost s ručením omezeným

Název projektu

Rozvoj nabídky služeb pro podporu zaměstnanosti

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 991 355,31

Body z věcného hodnocení

76,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

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
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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:
-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

1.1.1.1.1

Konzultant pro CS
(2x)

Krácení VK

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1 206
000,00

1 206
000,00

Nadhodnocení úvazku, krácení
položky z úvazku 2,0 na 1,0
(9 běhů aktivit) s ohledem na
rozsah uvedených činností v KA.

20 000,00

0,00

Krácení v plném rozsahu, položka
svým charakterem spadá do NN.

1.1.1.1.2

Jiné osobní
náklady

1.1.3.2.3.05

Multifunkční
zařízení pro
intenzivní využití

3 367,00

16 033,00

1.1.3.2.3.06

Notebook

22 760,50

11 239,50

1.1.3.2.3.07

Flipchart

5 000,00

0,00

1 528,00

7 272,00

48 200,00

10 000,00

11 000,00

0,00

1.1.3.2.3.08 Židle kancelářská

1.1.3.2.3.09

1.1.3.2.3.10

1.1.3.1.3.11

1.1.3.2.3.12

Stacionární
dataprojektor

Skříň policová
vysoká s dveřmi

Sestava PC

Židle do učebny

110 000,00

0,00

16 500,00

0,00

Žadatel je plátce DPH s nárokem
na odpočet ve vztahu k aktivitám
projektu, snížení podle tabulky
obvyklých cen pro kategorii bez
DPH.
Krácení položky ve vazbě na
krácení úvazků RT, zároveň je
zohledněno krácení DPH (žadatel
má nárok na odpočet ve vztahu k
aktivitám projektu).
Tento výdaj nesplňuje princip 3E, v
rozpočtu je nárokován pronájem
vybavených učeben. Krácení
položky v plném rozsahu.
Žadatel je plátce DPH s nárokem
na odpočet ve vztahu k aktivitám
projektu, snížení podle tabulky
obvyklých cen pro kategorii bez
DPH.
Krácení položky na 1ks
dataprojektoru a snížení ceny dle
cen obvyklých standardní přenosný
dataprojektor odpovídající velikosti
CS vč. zahrnutí krácení DPH
(žadatel má nárok na odpočet ve
vztahu k aktivitám projektu).
Tento výdaj nesplňuje princip 3E, v
rozpočtu je nárokován pronájem
vybavených učeben. Krácení
položky v plném rozsahu.
Tento výdaj nesplňuje princip 3E, v
rozpočtu je nárokován pronájem
vybavených učeben. Krácení
položky v plném rozsahu
Tento výdaj nesplňuje princip 3E, v
rozpočtu je nárokován pronájem
vybavených učeben. Krácení
položky v plném rozsahu
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Stůl pracovní
kancelářský

1.1.3.2.3.13

1.1.3.2.3.14

Stůl do učebny

1.1.3.2.15

Skříň policová
nízká s dveřmi

2 430,00

0,00

Tento výdaj nesplňuje princip 3E, v
rozpočtu je nárokován pronájem
vybavených učeben. Krácení
položky v plném rozsahu.

0,00

Tento výdaj nesplňuje princip 3E, v
rozpočtu je nárokován pronájem
vybavených učeben. Krácení
položky v plném rozsahu.

0,00

Tento výdaj nesplňuje princip 3E, v
rozpočtu je nárokován pronájem
vybavených učeben. Krácení
položky v plném rozsahu.

25 800,00

6 800,00

Sluchátka

1.1.3.2.3.16

11 570,00

Žadatel je plátce DPH s nárokem
na odpočet ve vztahu k aktivitám
projektu, snížení podle tabulky
obvyklých cen pro kategorii bez
DPH.

5 170,00

1.1.3.2.3.17

CD přehrávač

3 000,00

0,00

Tento výdaj nesplňuje princip 3E, v
rozpočtu je nárokován pronájem
vybavených učeben. Krácení
položky v plném rozsahu.

1.1.4.4

Instalace a servis
PC

20 000,00

0,00

Položka svým charakterem spadá
do nepřímých nákladů.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučen k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

8 106 910,94 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Informace o žádosti
Pořadové číslo

6.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015049

Žadatel

Ecce Homo Šternberk, z.s.

Název projektu

Komu se nelení, tomu se zelení! II.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 922 587,50 Kč

Body z věcného hodnocení

80,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne
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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
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VK stanovila, že projekt by bylo možné podpořit pouze za podmínky snížení rozpočtu o 1 113 705,00 Kč
(890 964,00 Kč přímé náklady a 22 741,00 Kč nepřímé náklady), viz tabulka krácení.
Po tomto snížení ovšem rozpočet projektu nesplňuje podmínku výzvy (viz bod 3.6 výzvy 03_16_045) –
minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu nesmí být nižší než 5 000 000 Kč, a proto projekt
není doporučen k podpoře.
Při případném dalším předložení je rovněž nutno navýšit cíle a výstupy projektu a upravit náplň klíčových
aktivit, aby bylo možné dosáhnout zamýšlené cílové hodnoty MI 6 26 00. Do tohoto indikátoru lze
započítat rekvalifikace, avšak nikoli motivační kurzy.
Tabulka krácení:
Položka

Popis

Krácení VK

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.1.3

Koordinátor
Šternberk

128 640,00

64 320,00

Krácení úvazku z 0,3 na 0,1, jak je
uvedeno příjemcem v příoze č 3.

1.1.1.1.4

Koordinátor Litovel

128 640,00

64 320,00

Krácení úvazku z 0,3 na 0,1, jak je
uvedeno příjemcem v příoze č 3.

1.1.1.1.5

Koordinátor Přerov

128 640,00

64 320,00

1.1.1.1.6

Pracovník pro
nábor Litovel

64 320,00

128 640,00

1.1.1.1.7

Pracovník pro
nábor Šternberk

64 320,00

128 640,00

1.1.1.1.8

Pracovník pro
nábor Přerov

64 320,00

128 640,00

1.1.1.1.13

Interní evaluátor

192 960,00

0,00

1.1.1.2.2

Lektoři KA č. 3

65 124,00

188 136,00

1.1.1.3.1.

Lektoři KA č.2

54 000,00

216 000,00

Krácení úvazku z 0,3 na 0,1, jak je
uvedeno příjemcem v příoze č 3.
Krácení úvazku z 0,3 na 0,2 z
důvodu velkého počtu úvazků na
každém kontaktním místě
s porovnáním velikosti CS.
Krácení úvazku z 0,3 na 0,2 z
důvodu velkého počtu úvazků na
každém kontaktním místě
s porovnáním velikosti CS.
Krácení úvazku z 0,3 na 0,2 z
důvodu velkého počtu úvazků na
každém kontaktním místě
s porovnáním velikosti CS.
Krácení položky v plném rozsahu.
Jedná se o neefektivní výdaj, není
nutné mít samostatnou pozici na
evaluace u 12 měsíčního projektu.
Částečné krácení hodin přípravy,
vyhodnocení a kontinuální podpory výuka 20 h, příprava 2h, vyhodnocení
2 h, kontinuální podpora 2h, kurzy se
budou opakovat, v žádosti není
zdůvodněná délka kontinuální
podpory (krácení ze 420 h na 312 h).
Částečné krácení hodin přípravy,
vyhodnocení a kontinuální podpory výuka 30 h, příprava 2h, vyhodnocení
2 h, kontinuální podpora 2h, kurzy se
budou opakovat, v žádosti není
zdůvodněná délka kontinuální
podpory (krácení ze 540 h na 432 h).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt nedoporučen k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 808 882,50 Kč
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK nedoporučen k podpoře, jelikož nesplňuje minimální
celkové způsobilé výdaje stanovené výzvou na 5 000 000,00 Kč.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

7.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015129

Žadatel

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

Název projektu

Máme práci !!!

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

11 987 210 Kč

Body z věcného hodnocení

69,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

Ne

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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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 požaduje odstranění CS Osoby s kumulací hendikepů, protože tato CS není v souladu
s integrovanou strategií ITI olomoucké aglomerace.

-

VK upozorňuje na skutečnost, že žadatel nemá potřebné povolení ke zprostředkování dle § 60
odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb. Podmínkou realizace aktivit týkajících se
zprostředkování zaměstnání je získání povolení ke zprostředkování na straně žadatele nebo
zajištění zprostředkování zaměstnání prostřednictvím služeb agentury práce hrazených z
vlastních zdrojů žadatele.

-

VK požaduje zprostředkovat dalším 10 osobách zaměstnání bez mzdových prostředků na
volném trhu práce. Výstupem této činnosti budou kopie pracovních smluv.

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

Krácení VK

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.2.1

Náboráři –
komunikace
s cílovou skupinou

1 001 408,80

210 380,00

Vzhledem k neadekvátnímu
zapojení člena RT kráceno na
1 000 hodin.

1.1.1.2.2

Koordinátoři aktivit
pro cílovou skupinu

2 038 207,00

200 129,00

1.1.1.2.4

Hlavní manažer
projektu

298 444,80

149 222,40

1.1.1.2.6

Koordinátoři
podpory aktivit
k získání prac.
zkušeností

469 000,00

134 000,00

Z důvodu nadhodnocenosti
kráceno na 400 hodin.

1.1.1.3.1

Lektoři motivačních
kurzů

336 000,00

336 000,00

Z důvodu neefektivity, kdy
žadatel počítá se zapojením
maximálně 5 členných skupin,
kráceno na polovinu.

1.1.1.3.4

Odborný garant

96 000,00

96 000,00

S ohledem na překryv s dalšími
členy RT kráceno na 300 hodin.

1.1.3.2.2.1

Síťové instalační
prvky

27 864,00

0,00

Položka spadá do NN. Kráceno
v plném rozsahu.

1.1.3.2.2.2

PC sestava
(vybavení
coworkingového
centra)

0,00

V rámci žadatelem realizovaného
projektu *10303 došlo k nákupu
celkem 14 ks PC pro CS.
S ohledem na tuto skutečnost
kráceno v plném rozsahu.

100 000,00

S ohledem na to, že některé
činnosti spadají do NN, nebo se
dublují s dalšími členy RT,
kráceno na 515 hodin.
S ohledem na nastavení
žadatelem realizovaného
projektu *10303 a
nadhodnocenost kráceno na 384
hodin.
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Položka

1.1.1.2.2.3

1.1.1.2.2.4

1.1.3.2.2.5

Popis

Židle kancelářská

Stůl kancelářský

Skříň policová
uzamykatelná

Krácení VK

Zůstatek na
položce

15 800,00

0,00

23 600,00

0,00

14 680,00

0,00

Odůvodnění
V rámci žadatelem realizovaného
projektu *10303 došlo k nákupu
nábytku. S ohledem na tuto
skutečnost kráceno v plném
rozsahu.
V rámci žadatelem realizovaného
projektu *10303 došlo k nákupu
nábytku. S ohledem na tuto
skutečnost kráceno v plném
rozsahu.
V rámci žadatelem realizovaného
projektu *10303 došlo k nákupu
nábytku. S ohledem na tuto
skutečnost kráceno v plném
rozsahu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučen k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 460 954,25 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

V.
Č.

Přehled projektů doporučených k financování:
Registrační číslo

Název projektu

NOVÁ ŠANCE 50 PLUS CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0014494
ZKUŠENOSTÍ O KROK
1.
VPŘED

Žadatel

Max. celkové
způsobilé
výdaje
projektu v Kč

EFEKT PLUS
s.r.o.

6 982 646,25

Sdružení
EDUKOL,
11 463 227,50
zapsaný spolek

2. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0014984

Startovací centrum
Olomouce

3. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015012

Pracovníci pro Plzeň II.

Komunikujeme
o.p.s.

9 034 810,00

4. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015015

Umíme a chceme
pracovat

RomPraha, z. s.

8 145 212,50

Rozvoj nabídky služeb pro
5. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015019 podporu zaměstnanosti

6. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015129

Máme práci !!!

Grafia,
společnost s
ručením
omezeným
Regionální
agentura pro
rozvoj střední
Moravy

8 106 910,94

6 460 954,25
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Přehled projektů nedoporučených k financování

VI.
Č.

Registrační číslo

Žadatel
Ecce Homo
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015049 Komu se nelení, tomu se zelení! II.
Šternberk, z.s.

1.

Název projektu

Důvody nedoporučení projektu k financování jsou uvedeny v části IV. tohoto zápisu (Závěry
z projednávání žádostí).
VII.


Přílohy:
Prezenční listina

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

Předseda / místopředseda výběrové
komise

Datum

6. 9. 2019

Datum

6. 9. 2019

Jméno

Jiří

Jméno

Anna

Příjmení

Možný

Příjmení

Burjánková

Podpis

Podpis
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