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

405 000 000,00 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

24. 4. 2019

Čas jednání (od – do)

10:00 – 11:00

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
IV.

Závěry z projednávání žádostí:

Informace o žádosti
Pořadové číslo

1.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0011140

Žadatel

LIGA o.p.s.

Název projektu

Zvyšování zaměstnatelnosti a příprava k zaměstnání

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

43 950 722,40 Kč

Body z věcného hodnocení

78,13

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

Stránka 2 z 4

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 změnit popis člena RT 1.1.1.1.01 Hlavní odborný pracovní poradce.
Tento člen by měl především řídit a koordinovat práci odborných poradců a práci s CS. Neměl
by nést odpovědnost za jejich práci.

-

VK uděluje podmínku přesunout z KA 2 text týkající se umístění alespoň 20% klientů projektu
absolvujících tréninkové práce na volný trh práce do KA 4 a přidat zde výstup – pracovní
smlouvy, který souvisí s touto dílčí aktivitou.

-

VK upozorňuje, že pro naplnění MI 6 26 00 je zapotřebí splnit formální podmínky pro
započítání aktivity: průběžné hodnocení praxe, závěrečné hodnocení praxe (tj. včetně
prověření znalostí) a osvědčení.

-

VK upozorňuje na chybějící uveřejnění 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. (Partner s finančním
příspěvkem: Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s.).

-

provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis

Krácení
VK

Hlavní odborný
1.1.1.1.01 pracovní poradce 964 800,00
- 1,0 úv.

Zůstatek na
položce

964 800,00

Odůvodnění
Krácení úvazku 1,00 na úvazek 0,5 –
důvodem je obdobná pozice ve
stejném městě a také hlavní odborný
poradce má především řídit
a koordinovat.
Krácení v plném rozsahu z důvodu
nejasného popisu pracovní náplně a
existence duplicity pracovní činnosti
s metodikem práce.

1.1.1.2.2

Analytik

964 800,00

0,00

1.1.4.2

Leták barevný
oboustranný

12 000,00

0,00

Krácení v plném rozsahu - tento
výdaj není zdůvodněn.

1.1.4.3

Brožura - 30
stran,
celobarevná,
kartonový obal

37 000,00

0,00

Krácení v plném rozsahu - tento
výdaj není zdůvodněn.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučen k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

41 576 402,40 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_045/0011575

Žadatel

RUBIKON Centrum, z.ú.
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Název projektu

Zvýšení zaměstnatelnosti odsouzených na Ostravsku

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 499 897,53 Kč

Body z věcného hodnocení

95,63

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
Žádost o podporu doporučena k financování.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučen k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 499 897,53 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučený k podpoře.

Přehled projektů doporučených k financování:

V.
Č.

Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

Max. celkové
způsobilé
výdaje
projektu v Kč

1. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0011140

Zvyšování zaměstnatelnosti
LIGA o.p.s.
a příprava k zaměstnání

41 576 402,40

2. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0011575

Zvýšení zaměstnatelnosti
RUBIKON
odsouzených na Ostravsku Centrum, z.ú.

7 499 897,53

VI.


Přílohy:
Prezenční listina

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

Předseda / místopředseda výběrové komise

Datum

13. 5. 2019

Datum

13. 5. 2019

Jméno

Jiří

Jméno

Anna

Příjmení

Možný

Příjmení

Burjánková

Podpis

Podpis
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