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Zápis z jednání Hodnoticí komise Řídicího orgánu OP VVV (dále jen „Komise“) 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 27. 11. 2017 

Čas zahájení jednání 9:30 

Místo konání 
Stříbrná zasedací místnost, 5. NP, Harfa Office 
Park, Českomoravská 2420, Praha 9 

Pořadí jednání Komise 1. 

Číslo výzvy a název výzvy 
02_16_034 Implementace krajských akčních 
plánů I 

Prioritní osa 3 

Vyhlašovatel ŘO OP VVV MŠMT 

Alokace výzvy v Kč 1 750 000 000,00 
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II. Projednávané Žádosti o podporu  

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

Název projektu 
Komplexní program rozvoje a podpory pražského 
školství 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0007972 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

7 0  0  0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 88 

Požadovaná výše finanční podpory 261 379 094,06 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 261 379 094,06 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

0,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy monitorovacího 
indikátoru včetně zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.  
 
Projekt je poměrně dobře připraven a po navrhovaných úpravách lze předpokládat jeho úspěšnou 
realizaci. Žadatel zpracoval řadu příloh, které dále projektovou žádost doplňují a konkretizují. Silnou 
stránkou projektu je pečlivě sestavený realizační tým, podrobný popis klíčových aktivit a přehledný 
rozpočet. Mezi slabé stránky projektu patří oslovení a motivace cílové skupiny, méně konkrétní popis 
potřebnosti projektu a nepříliš jasný způsob stanovení hodnot indikátorů. 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Jihomoravský kraj 

Název projektu 
KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, 
podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího 
vzdělávání v Jihomoravském kraji 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu  

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

7  0  0  0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 80 

Požadovaná výše finanční podpory 54 430 905,17 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 54 430 905,17 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

0,00 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy hodnot indikátorů 
včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.  
 
Po navrhovaných úpravách lze předpokládat úspěšnou realizaci projektu. Silnou stránkou projektu je 

popis přínosu projektu pro cílovou skupinu a podrobně popsané aktivity. Slabými stránkami jsou málo 

přehledný rozpočet projektu, obecně zdůvodněné položky rozpočtu, způsob oslovení cílových skupin, 

nekonkrétně zpracovaná rizika projektu a návrhy na jejich eliminaci, nejasnosti ve způsobu stanovení 

hodnot indikátorů a drobné nesrovnalosti v projektové žádosti a jejích přílohách. 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Jihomoravský kraj 

Název projektu 
PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, 
matematické a čtenářské gramotnosti v 
Jihomoravském kraji 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu  

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

7  0  0  0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Výsledný počet bodů 75 

Požadovaná výše finanční podpory 137 953 357,74 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 137 823 757,74 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

129 600,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.3.05 P1 Odborný 
analytik-portál 

300,00  2 700,00  810 000,00  -108 000,00  

1.1.2.1.1.3.06 P1 Školitelé M-
exkurze 

300,00  300,00  90 000,00  -12 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  10 209 167,24  -9 600,00  
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Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu a indikátoru 
včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek (je-li relevantní): 
1.1.2.1.4 FKSP 
1.1.2.1.5.3 Ostatní jiné povinné výdaje 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Projekt mohl být lépe zpracován, nicméně po navrhovaných úpravách lze předpokládat úspěšnou 
realizaci. Za silnější stránku projektu lze považovat potřebnost projektu pro cílovou skupinu. Komise 
konstatuje, že žádost o podporu včetně příloh je zpracována nepříliš přehledně a vykazuje řadu dílčích 
nedostatků. Slabými stránkami jsou především málo přehledný rozpočet projektu, obecně 
zdůvodněné položky rozpočtu, způsob oslovení cílových skupin, nekonkrétně zpracovaná rizika 
projektu a návrhy na jejich eliminaci, nejasnosti ve způsobu stanovení hodnot indikátorů a další 
nesrovnalosti v projektové žádosti a jejích přílohách. Dále Komise konstatuje, že zúžení pojmu 
čtenářské gramotnosti na matematickou čtenářskou gramotnost je diskutabilní a není ku prospěchu 
cílové skupiny. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Plzeňský kraj 

Název projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu  

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

7  0  0  0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 88 

Požadovaná výše finanční podpory 88 371 332,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 87 152 623,71 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

1 218 708,29 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.1.4 Finanční metodik 8 000,00  36,00  288 000,00  -288 000,00  

1.1.2.1.1.2.3 Metodik veřejných 
zakázek 

267,00  420,00  112 140,00  -34 860,00  

1.1.2.1.1.2.4 Metodik aktivit 300,00  900,00  270 000,00  -45 000,00  

1.1.2.1.1.3.02 Odborný lektor na 
konference 

250,00  100,00  25 000,00  -10 000,00  

1.1.2.1.1.3.03 Metodik robotiky 300,00  840,00  252 000,00  -42 000,00  

1.1.2.1.1.3.04 Metodik čtenářské 
gramotnosti 

300,00  900,00  270 000,00  -45 000,00  

1.1.2.1.1.3.05 Odborný lektor - 
předčasné odchody 
ze vzdělávání  

250,00  32,00  8 000,00  -3 200,00  

1.1.2.1.1.3.06 Metodik aktivit 300,00  9 900,00  2 970 000,00  -495 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

2 314 535,00  1,00  2 314 535,00  -91 965,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

833 232,60  1,00  833 232,60  -33 107,40  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  9 337 781,11  -130 575,89  
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Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu a indikátorů 
včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek: 
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
  
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následující položky (je-li relevantní): 
1.1.2.1.4 FKSP 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 

 
Projekt je poměrně dobře připraven a po navrhovaných úpravách lze předpokládat jeho úspěšnou 
realizaci. Žadatel zpracoval řadu příloh, které dále projektovou žádost doplňují a konkretizují. Silnou 
stránkou projektu je vhodně sestavený realizační tým, popis klíčových aktivit a pečlivě rozepsané 
nákupy včetně zdůvodnění jednotlivých rozpočtových položek. Mezi slabé stránky projektu patří 
nepřesnosti ve stanovení hodnot monitorovacích indikátorů. 
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele Jihočeský kraj 

Název projektu 
Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského 
kraje I 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu  

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

7  0  0  0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 90 

Požadovaná výše finanční podpory 102 539 835,60 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 100 744 811,60 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

1 795 024,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.2 Hardware a osobní 
vybavení 

0,00  0,00  905 400,00  -100 600,00  

1.1.2.1.1.3.06 Lektor 250,00  20 612,00  5 153 000,00  -1 030 600,00  

1.1.2.1.1.3.07 Odborník z praxe 300,00  328,00  98 400,00  -29 520,00  

1.1.2.1.1.3.08 Odborný garant 300,00  1 440,00  432 000,00  -129 600,00  

1.1.2.1.1.3.09 Lektor 250,00  2 208,00  552 000,00  -110 400,00  

1.1.2.1.1.3.10 Lektor specialista 300,00  2 568,00  770 400,00  -231 120,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  9 158 619,24  -163 184,00  
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Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu včetně jejich 
zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke 
snížení následujících položek (je-li relevantní): 
1.1.2.1.4 FKSP 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
Projekt je dobře připraven a po navrhovaných úpravách lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. 
Žadatel zpracoval řadu příloh, které dále projektovou žádost doplňují a konkretizují. Silnou stránkou 
projektu je pečlivě sestavený realizační tým a podrobný popis klíčových aktivit. Slabší stránkou 
projektu patří méně konkrétní popis položek rozpočtu. 
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III. Přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu  doporučených projektů k podpoře 

Poř. č. Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 
Požadovaná 
výše finanční 

podpory (v Kč) 

Maximální 
schválená výše 

finanční 
podpory (v Kč) 

Výsledný 
počet 
bodů 

1. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367    Jihočeský kraj 
Implementace Krajského akčního 

plánu Jihočeského kraje I 
102 539 835,60  100 744 811,60  90 

2. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0007972 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Komplexní program rozvoje a 
podpory pražského školství 

261 379 094,06 261 379 094,06 88 

3. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356 Plzeňský kraj 
Podpora odborného vzdělávání v 

Plzeňském kraji 
88 371 332,00 87 152 623,71 88 

4. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211 Jihomoravský kraj 

KaPoDaV - Podpora kariérového 
poradenství, podnikavosti pro 

udržitelný rozvoj a dalšího 
vzdělávání v Jihomoravském kraji 

54 430 905,17 54 430 905,17 80 

5. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358 Jihomoravský kraj 

PolyGram - Podpora 
polytechnického vzdělávání, 

matematické a čtenářské 
gramotnosti v Jihomoravském 

kraji 

137 953 357,74 137 823 757,74 75 
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IV. Průběh jednání Komise 

Celkový komentář k jednání Komise 

 
Členové Komise zvolili předsedu Komise. Členové Komise byli seznámeni se Statutem Komise a 
Jednacím řádem. Komise projednala a schválila Jednací řád bez úprav.  
Komise doporučuje k financování všechny projednávané projekty. 
Zápis z jednání Hodnoticí komise byl schválen všemi členy Komise. 
 

 

Neveřejná část zápisu: 

Přílohy 

1. Seznam členů Komise 
2. Prezenční listina 
3. Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci 
4. Výsledná hodnoticí tabulka projektů (zhotovena a uložena v MS 2014+) 
5. Hlasovací archy členů Komise 

 

 

V Praze dne 27. 11. 2017 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Slimáková 
 

 

 

 

 

Podpis předsedy Komise       

 

 

  

 


