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

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_16_046 - IPRÚ; Integrovaný plán rozvoje
území

Vyhlašovatel

MPSV, Odbor realizace programů ESF zaměstnanost

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

276 000 000,00 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)

14:30 – 15:45

Místo jednání

Kartouzská 200/4, 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
V úvodu prvního dne 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 – 27. 04. 2017, Kartouzská 4, 150 00 Praha 5.
Osoba, která školení provedla: Ing. Pavel Bartoš
Individuální školení pro členy a náhradníky členů výběrové komise, kteří nebyli přítomni
v době zahájení 1. jednání výběrové komise, proběhlo:
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Datum a místo konání školení: 14. 11. 2017, Kartouzská 4/200, 150 00 Praha 5
Osoba, která školení provedla: Ing. Pavel Bartoš
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: Ing. Pavel Bartoš
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_046/0014857

Žadatel

Komunitní práce Liberec, o.p.s.

Název projektu

Pomocné profese v Liberci

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

13 012 665,60 Kč

Body z věcného hodnocení

55,00

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 rozklíčování položky 1.1.4.5 Nákup rekvalifikačních kurzů, stanovení jednotkové
ceny za osobu a navázání na příslušnou KA

-

VK požaduje rozklíčování položky 1.1.4.6 Agentura zprostředkování práce, stanovení
jednotkové ceny za osobu a navázání na příslušnou KA

-

VK upozorňuje na chybějící uveřejnění výročních zpráv 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

Položka
1.1.1.2.1
1.1.3.2.1.3

1.1.3.2.1.5

1.1.3.2.1.6

1.1.3.2.1.7

1.1.3.2.1.8

1.1.3.2.1.9

1.1.6.5.1

1.1.6.1

Popis

Krácení
VK

Zůstatek na
položce

Job asistent

174 080,00

696 320,00

2 700,00

7 300,00

12 000,00

0,00

V případe, kdy chce zaměstnavatel CS zaměstnat,
by měl disponovat potřebným vybavením pro
výkon daného pracovního místa.

20 000,00

0,00

V případe, kdy chce zaměstnavatel CS zaměstnat,
by měl disponovat potřebným vybavením pro
výkon daného pracovního místa.

10 000,00

0,00

V případe, kdy chce zaměstnavatel CS zaměstnat,
by měl disponovat potřebným vybavením pro
výkon daného pracovního místa.

20 000,00

0,00

V případe, kdy chce zaměstnavatel CS zaměstnat,
by měl disponovat potřebným vybavením pro
výkon daného pracovního místa.

15 000,00

0,00

V případe, kdy chce zaměstnavatel CS zaměstnat,
by měl disponovat potřebným vybavením pro
výkon daného pracovního místa.

136 000,00

0,00

Zaměstnavatel je povinen zaměstnance vybavit
odpovídajícími ochrannými pomůckami.

3 273 000,00

4 560 000,00

S ohledem na zaměření projektu, charakteristiku
pracovních míst, povahu CS, situaci na TP a výši
minimální mzdy kráceno na podporu pro 40 osob
po dobu 6 měsíců ve výši 19 000 Kč.

Multifunkční zařízení práce s
cílovou skupinou
Pracovní nářadí pro
zácvik a práci u
zaměstnavatele
(žadatel) fukar
Pracovní nářadí pro
zácvik a práci u
zaměstnavatele
(žadatel) benzinová sekačka
profi
Pracovní nářadí pro
zácvik a práci u
zaměstnavatele
(žadatel) křovinořez
Pracovní nářadí pro
zácvik a práci u
zaměstnavatele
(žadatel) elektrická bruska profi
Pracovní nářadí pro
zácvik a práci u
zaměstnavatele
(žadatel) -vapka
profi
ochranné pomůcky,
pracovní
oblečení celorok zácvik a pracovní
poměr žadatel
Mzdové příspěvky

Odůvodnění
Dle popisu KA v žádosti kráceno ze 40
osoboměsíců na 32.
Kráceno na cenu uvedenou v tabulce obvyklých
cen, kde je na nákup multifunkčního zařízení
stanovena maximální částka 7 300 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučen k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

8 975 635,00
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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_046/0014864

Žadatel

Sdružení TULIPAN, z.s.

Název projektu

Job First - práce především

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 932 550,00 Kč

Body z věcného hodnocení

90,00

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 požaduje detailnější zdůvodnění položky 1.1.3.2.3.1 Podklady pro motivační kurzy
základních pracovních kompetencí

-

VK upozorňuje, že vybavení, pracovní pomůcky a materiál lze nakupovat jen pro praxe
realizované žadatelem

-

VK upozorňuje, že ty osoby, které se účastnily nebo se budou účastnit v rámci projektů
č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0006928 a CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0010402 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

1.1.3.2.3.2

1.1.4.1

Popis
Pracovní
pomůcky a
materiál pro
praxe
Grafická
příprava, tisk
letáků a
plakátů pro
nábor CS

Krácení VK

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

100 000,00

100 000,00

S ohledem na možné dlouhodobé
využití nakoupených položek kráceno
na polovinu.

8 000,00

8 000,00

S ohledem na hospodárnost kráceno
na polovinu.

Závěr
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Vhodný k financování

Projekt doporučen k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 797 550,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

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

Přehled projektů doporučených k financování:

V.

Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

Max. celkové
způsobilé výdaje
projektu v Kč

1.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0014857

Pomocné profese v
Liberci

Komunitní
práce Liberec,
o.p.s.

8 975 635,00

2.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0014864

Job First - práce
především

Sdružení
TULIPAN, z.s.

6 797 550,00

Č.

VI.


Přílohy:
Prezenční listina / prezenční listiny

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

Pavel

Jméno

Anna

Příjmení

Bartoš

Příjmení

Burjánková

Podpis

Podpis
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