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

I. Identifikace Komise
Datum jednání

22. 2. 2017

Čas zahájení jednání

9:30

Místo konání

Modrá zasedací místnost, 3. NP, Harfa Office Park,
Českomoravská 2420, Praha 9

Pořadí jednání Komise

1.

Číslo výzvy a název výzvy

02_16_020 Individuální projekty systémové II

Prioritní osa

PO3

Vyhlašovatel

ŘO OP VVV MŠMT

Alokace výzvy v Kč

450 000 000,00

II. Složení Komise
Předseda Komise

Mgr. Petr Divíšek

Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.
Tomáš Zmeškal, B. A. Hons
Ing. Veronika Machowská, MBA
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů
Pořadové číslo

1.

Název žadatele

Národní institut pro další vzdělávání

Název projektu

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Registrační číslo

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Výsledný počet bodů
89
Členové Komise, kteří se
Podjatí
---neúčastní projednávání
Nepřítomni
---projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku projednávání Žádosti o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

4

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

185 000 000,00 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory

184 166 000,00 Kč

Celková minimální výše krácených finančních prostředků

834 000,00 Kč

Požadované úpravy rozpočtu
Kód
1.1.2.1.1.3.16
1.1.2.7.1.01

Název položky

Jednotková
Počet
cena
jednotek

Pokladník
Zpracování mezd

0,00
0,00

0,00
0,00

Celkem
0,00
0,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-120 000,00
-714 000,00

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek:
1.1.2.1.1.3.16 Pokladník
Komise krátí položku v plném rozsahu z důvodu dostatečné šíře pozic administrativního týmu, které činnosti
pokladníka plně zastanou.
1.1.2.7.1.01 Zpracování mezd
Položka je vzhledem k šíři pozic administrativního týmu nehospodárná a neefektivní (nesplňující pravidlo 3E).
Projekt disponuje finančním manažerem, účetní, personalistou a finančním specialistou. Tyto pozice plně
nahrazují zpracování mezd externím subjektem, proto tuto položku Komise krátí v plném rozsahu.
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v položkách
v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.2.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z DPP
1.1.2.1.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP
1.1.2.1.4 FKSP
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
1.1.2.1.5.3 Ostatní jiné povinné výdaje
Komise konstatuje, že žadatel nedostatečně prokázal zájem o zapojení do projektu ze strany spolupracujících
škol po zahájení realizace projektu. Komise v tom spatřuje poměrně značné riziko z hlediska dosažení cílů
projektu.
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Pořadové číslo

2.
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské
zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků
Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem.
Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání metodická podpora
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004410

Název žadatele

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
86
Členové Komise, kteří se
Podjatí
---neúčastní projednávání
Nepřítomni
---projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku projednávání Žádosti
o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

4

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

164 998 796,80 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených finančních
prostředků
Požadované úpravy rozpočtu

156 732 116,80 Kč

Kód
1.1.2.1.1.1.13
1.1.2.1.1.3.10
1.1.2.1.2.1

1.1.2.1.3.1

1.1.2.7.1.06
1.1.2.7.1.10

Název položky
asistentka
pracovník ICT
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a
DPČ
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a
DPČ
Odborné lektorské
služby dodavatelsky
Audit projektu

8 266 680,00 Kč

26 000,00
0,00
15 051 000,00

59,00
0,00
1,00

1 534 000,00
0,00
13 900 500,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-4 602 000,00
-600 000,00
-1 150 500,00

5 418 360,00

1,00

5 004 180,00

-414 180,00

0,00

0,00

0,00

-1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

-500 000,00

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek:
1.1.2.1.1.1.13 asistentka
Na základě porovnání žádostí o podporu projednávaných danou Komisí mezi sebou Komise zavazuje žadatele
k úpravě položky na počet jednotek 59, což odpovídá zapojení jedné osoby na dané pozici. Zajištění činnosti v
tomto rozsahu považuje Komise za dostačující.
1.1.2.1.1.3.10 pracovník ICT
Komise krátí položku v plném rozsahu, pozice je nadbytečná, náplň práce se překrývá s pozicí pracovník ICT
1.1.2.1.1.1.18.
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1.1.2.7.1.06 Odborné lektorské služby dodavatelsky
Položka není dostatečně zdůvodněná a přiřazená ke klíčové aktivitě – vzhledem k zapojení lektorů
a požadované výše jejich mezd není zdůvodněno zapojení této skupiny tak, aby byla patrná její nezbytnost pro
realizaci projektu. Komise proto krátí položku v plném rozsahu.
1.1.2.7.1.10 Audit projektu
Dále Komise krátí položku 1.1.2.7.1.10 Audit projektu v plném rozsahu. Audit není požadován výzvou, položka
je v rozpočtu nadbytečná.
Položku Administrátor projektu 1.1.2.1.1.1.17 Komise ponechává v plném rozsahu z důvodu objektivizace
náročnosti administrativního řízení projektu a na základě porovnání žádostí o podporu projednávaných danou
Komisí mezi sebou.
Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory (dále je „PA“) k detailní
specifikaci položky 1.1.2.1.1.3.04 lektor tak, aby nedošlo k dvojímu financování, tj. k uvedení počtu hodin na
přípravu vzhledem k vysoké náročnosti tvorby modulů a zároveň k detailní specifikace náročnosti přípravy
lektora.
Komise zavazuje žadatele rozpoložkovat položky 1.1.2.2.1 Cestovní náhrady Tuzemské a 1.1.2.3.1.8 Vybavení
kanceláře pro pracovníky projektu před vydáním PA.
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 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v položkách
v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.2.1.4 FKSP
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
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Pořadové číslo

Název projektu

3.
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Modernizace odborného vzdělávání

Registrační číslo

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_020/0004176

Výsledný počet bodů

82

Název žadatele

Členové Komise, kteří se Podjatí
---neúčastní projednávání
Nepřítomni
---projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku projednávání Žádosti
o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

4

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

100 000 000,00 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených finančních
prostředků
Požadované úpravy rozpočtu

96 995 520,00 Kč

Kód
1.1.1.3.1

Název položky

Zajištění rozšíření
informačního systému
1.1.2.1.1.1.23 Asistentka
1.1.2.1.1.1.24 PR pracovník
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

3 004 480,00 Kč

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

3 000 000,00

1,00

3 000 000,00

26 000,00
35 000,00
13 918 100,00

18,00
19,20
1,00

5 010 516,00

1,00

468 000,00
672 000,00
13 600
100,00
4 896 036,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-1 300 000,00
-936 000,00
-336 000,00
-318 000,00
-114 480,00

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek:
1.1.1.3.1 Zajištění rozšíření informačního systému
Položka v požadované výši 4 300 000,- Kč není dostatečně zdůvodněná, postup stanovení ceny není dostatečně
vysvětlen. Komise krátí položku z důvodu, že realizační tým projektu je navržen adekvátně, jsou dostatečně
doloženy zkušenosti členů realizačního týmu v projektu a rovněž zahrnuje IT pracovníky, kteří v rámci projektu
sami mohou částečně zajistit rozšíření informačního systému.
1.1.2.1.1.1.23 Asistentka
Komise krátí pozici na počet měsíců 18, což odpovídá zapojení jedné osoby na dané pozici. Důvodem je jen
obecný popis pracovní náplně – podpora RT a zpracování podkladů pro DPP a DPČ. Tyto činnosti plně nahrazuje
personalista, finanční a mzdová účetní.
1.1.2.1.1.1.24 PR pracovník
V rámci této položky Komise krátí výši úvazku o 1/3 z důvodu překryvu pracovní náplně s pozicí 1.1.2.1.1.1.18
PR Manažer. V projektu nejsou PR aktivity jasně specifikovány. Komise konstatuje potřebnost výrazné
prezentace projektu na veřejnosti, ve školách, u zaměstnavatelů a dále k zajištění kvalitní prezentace výstupů.
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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
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v položkách
v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.2.1.4 FKSP
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Komise zavazuje žadatele, aby před vydáním PA provedl úpravu indikátoru. Indikátor 5 08 01 Počet produktů
v systémových projektech je součtem 5 49 02 Počet národních systémů nebo jejich složek, 5 13 01 Počet
vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím programem a 5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická
setkání. Výsledná hodnota má být 30, nikoliv 95. Komise zavazuje žadatele ke snížení tohoto indikátoru před
vydáním PA na hodnotu 30 z důvodu chybně provedeného nápočtu ze strany žadatele.
Dále Komise zavazuje žadatele před vydáním PA podrobněji specifikovat přílohu č. 4_Přehled klíčových
výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF_MOV, kdy u každého výstupu (modulu) musí být vyjmenovány
jednotlivé dílčí výstupy tak, aby byl každý výstup popsán zvlášť a dále bylo uvedeno předpokládané datum
jeho splnění.
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IV. Přehled dosud projednaných žádostí o podporu zařazených do Seznamu projektů doporučených k podpoře
Poř. č.

Reg. č. projektu

Žadatel

Název projektu

Maximální schválená
výše finanční
podpory (v Kč)

Výsledný
počet
bodů

1.

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Podpora společného vzdělávání v
pedagogické praxi

Národní institut pro další vzdělávání

184 166 000,00

89

2.

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004410

Společné vzdělávání a podpora škol
krok za krokem. Implementace
Akčního plánu inkluzivního
vzdělávání - metodická podpora

Národní ústav pro vzdělávání, školské
poradenské zařízení a zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků

156 732 116,80

86

3.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_020/0004176

Modernizace odborného vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání, školské
poradenské zařízení a zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků

96 995 520,00

82
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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. Jednání Komise se zúčastnil zástupce ŘO
s právem veta.
Komise doporučuje k financování všechny projednávané projekty.
Zápis z jednání Výběrové komise byl schválen všemi členy Komise.

Neveřejné přílohy zápisu:
Prezenční listina
Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci
Hlasovací archy členů Komise

V Praze dne 22. 2. 2017
Zápis vyhotovila: Mgr. Stanislava Podolková
podepsal
Mgr. Petr Digitálně
Mgr. Petr Divíšek
2017.02.26
Divíšek Datum:
23:05:10 +01'00'

Digitálně podepsal

Lenka
Ing. Lenka Ing.
Menclová
Menclová Datum: 2017.02.27
09:08:42 +01'00'

Podpis předsedy Komise
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Podpis zástupce ŘO

