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

24. 4. 2019

Čas jednání (od – do)

11:00 – 12:45

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
IV.

Závěry z projednávání žádostí:

Informace o žádosti
Pořadové číslo

1.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011175

Žadatel

Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s.

Název projektu

Na cestě k úspěchu II.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

15 457 887,60 Kč

Body z věcného hodnocení

76,25

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:
-

VK požaduje, aby byly k jednotlivým KA doplněny výstupy

-

VK upozorňuje, že při integraci na pracovní trh je u účastníků, kteří budou podpořeni
rekvalifikací zaměřenou na chůvu pro děti, žádoucí, aby došlo k umístění k dalším subjektům,
nikoliv realizátorovi projektu

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou

Popis

Krácení
VK

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Osobní poradce

337 680,00

1 013 040,00

Vzhledem k překryvu s ostatními členy RT
kráceno na 0,75.

Koordinátor
rekvalifikací a dalšího
vzdělávání

270 144,00

405 216,00

Vzhledem k překryvu s ostatními členy RT
kráceno na 0,3.

1.1.1.1.4

Akvizitor trhu práce

270 144,00

405 216,00

Vzhledem k překryvu s ostatními členy RT
kráceno na 0,3.

1.1.1.3.3

Evaluátor

93 600,00

187 200,00

Vzhledem k plánované pracovní náplni kráceno na
0,2.

Motivátor CS

63 000,00

0,00

Vzhledem k překryvu s ostatními členy RT
kráceno v plném rozsahu.

Notebook pro
realizační tým

30 000,00

0,00

S ohledem na nákup 2 PC v rámci projektu
*7689, na který tento projekt naváže, kráceno
v plném rozsahu.

Notebook pro klienty

60 000,00

0,00

S ohledem na nákup 4 PC v rámci projektu
*7689, na který tento projekt naváže, kráceno
v plném rozsahu.

Pracovní diagnostiky

150 000,00

150 000,00

Pro nadbytečnost kráceno na polovinu.

Assesment centrum

10 000,00

70 000,00

Kráceno v souvislosti s obvyklou cenou na trhu.

Položka
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3

1.1.1.3.5

1.1.3.2.2.1

1.1.3.2.2.2

1.1.4.2

1.1.4.7

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučen k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

13 916 406,00

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_046/0011292

Žadatel

bfz o.p.s.
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Název projektu

Krok správným směrem II.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 518 800,00 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
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 položek 1.1.4.4 Výukový materiál a 1.1.6.5.1 OOPP při
rekvalifikacích

-

S ohledem na obsah projektu a náplň jednotlivých KA požaduje VK, v souladu s návrhem
hodnotitele, navýšení závazných indikátoru 6 00 00 na 45 a 6 26 00 na 20

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou
Popis

Krácení VK

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

Notebook

30 000,00

120 000,00

S ohledem na nákup 2 NTB v rámci
projektu *1133, na který tento projekt
naváže, kráceno z 10 na 8 ks

Dataprojektor

12 100,00

12 100,00

S ohledem na nákup 1 dataprojektoru
v rámci projektu *1133, na který tento
projekt naváže, kráceno na polovinu

Položka

1.1.3.2.2.1

1.1.3.2.2.2

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučen k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 466 175,00

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_046/0011316

Žadatel

OMNI TEMPORE o.p.s.

Název projektu

CESTA
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Celkové způsobilé výdaje (Kč)

20 739 685,00 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:
-

V souvislosti s krácením úvazků poradců VK upozorňuje na nutnost úpravy otevírací doby
poradenských pracovišť z 8 na 6 hodin

-

VK požaduje doplnit obsah KA 5, která v žádosti není dostatečně popsána

-

VK požaduje úpravu textace KA 7 tak, aby byl místo teorie kladen větší důraz na individuální
přístup

-

VK požaduje do KA 8 doplnit, že se žadatel nezaměří jen na regionální trh práce, ale i
vzdálenější oblasti

-

VK požaduje zafixování celkových prostředků v položce 1.1.6.5.1 Potvrzení o zdrav. způs.,
vstupní lékařské prohlídky, výpis z RT

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou

Položka

Popis

Krácení VK

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.1.1

Poradce Karlovy Vary

397 980,00

1 193 940,00

Vzhledem k nedostatečné vytíženosti a
překryvu s ostatními členy RT kráceno
na 0,75.

1.1.1.1.2

Poradce Ostrov

397 980,00

1 193 940,00

Vzhledem k nedostatečné vytíženosti a
překryvu s ostatními členy RT kráceno
na 0,75.

600 320,00

S ohledem na složení RT a obsah
pracovních činností kráceno na 0,4.

291 584,00

S ohledem na složení RT a obsah
pracovních činností kráceno na 0,2.

Pracovník pro
spolupráci se 525 280,00
1.1.1.1.5 zaměstnavateli

1.1.1.1.6

Pracovník pro
evaluaci proj.
aktivit

145 792,00

Závěr
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Vhodný k financování

Projekt doporučen k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

18 979 246,60
Projekt byl VK doporučený k podpoře s výše uvedenými
podmínkami a krácením rozpočtu.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Informace o žádosti
Pořadové číslo

4.

Registrační číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011318

Žadatel

4BL z.s.

Název projektu

Získej praxi v aglomeraci KV

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

8 459 250,00 Kč

Body z věcného hodnocení

62,50

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 zafixování celkových prostředků určených na rekvalifikace v položce 1.1.4.3
Rekvalifikační kurzy

-

VK požaduje k položce 1.1.4.5 Pronájem učebny doplnit odůvodnění, proč je nájem nutný po
celou dobu projektu, tedy 36 měsíců

-

Provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou

Položka

Popis

Krácení VK

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

1.1.1.2.2

Konzultant
zaměstnanosti

502 560,00

824 040,00

Dle tabulky Obvyklé ceny, mzdy a
platy kráceno na hrubou mzdu 22 890
Kč

1.1.4.1

Personální
profil

99 000,00

180 000,00

Pro nadbytečnost kráceno z 62 na
40ks
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučen k financování.

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 707 300,00

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.
Č.

Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

Max. celkové
způsobilé výdaje
projektu v Kč

Mateřské
centrum
Karlovy Vary,
z.s.

13 916 406,00

1.

Na cestě k úspěchu
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011175
II.

2.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011292

Krok správným
směrem II.

bfz o.p.s.

5 466 175,00

3.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011316

CESTA

OMNI
TEMPORE
o.p.s.

18 979 246,60

4.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011318

Získej praxi v
aglomeraci KV

4BL z.s.

7 707 300,00

VI.


Přílohy:
Prezenční listina / prezenční listiny

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

Pavel

Jméno

Anna

Příjmení

Bartoš

Příjmení

Burjánková

Podpis

Podpis
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