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

I. Identifikace Komise
Datum jednání

8. 8. 2016

Čas zahájení jednání

9:00

Místo konání

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

Pořadí jednání Komise

2.

Číslo výzvy

02_15_003

Prioritní osa

PO1

Vyhlašovatel

ŘO OP VVV MŠMT

Alokace výzvy v Kč

2 500 000 000,00 Kč

II. Složení Komise
Předseda Komise

RNDr. Michal Svoboda, CSc.

Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem

Mgr. Milena Janáková, Ph.D.
Ing. Jiří Jelínek, CSc.

III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů
Pořadové číslo

11.

Název žadatele

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Název projektu

Kosmologie, gravitace a temný sektor vesmíru

Registrační číslo

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000437

Výsledný počet bodů
359,5
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

3

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

169 879 517,50 Kč

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

160 587 762,70 Kč

Kód
1.1.1.2.1
1.1.2.2.2
1.1.2.2.3
1.1.2.6.1.2
1.1.2.6.1.3
1.1.2.6.1.4
1.4.6.2.1
1.4.6.4.5

1.4.7.1.1
1.4.7.1.2

Název položky
Drobné stavební úpravy v 5
kancelářích
Zahraniční
Per diem
Tisk plakátů
Internetové webové stránky
Chlazení výpočetního klastru
Chlazení výpočetního klastru
Specialisté pro finance a
účetnictví - finanční manažer
(full cost based)
Tisk plakátů
Internetové webové stránky

9 291 754,80 Kč

0,00

0,00

0,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o
podporu
-242 000,00

10 538 899,20
2 053 440,00
0,00
0,00
6 237 792,00
0,00
2 308 150,00

1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00

10 538 899,20
2 053 440,00
0,00
0,00
6 237 792,00
0,00
2 308 150,00

-2 634 724,80
-4 106 880,00
-36 300,00
-60 500,00
6 237 792,00
-6 237 792,00
-2 308 150,00

6 050,00
60 500,00

6,00
1,00

36 300,00
60 500,00

36 300,00
60 500,00

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k úpravám následující položky:
1.1.1.2.1 Drobné stavební úpravy v 5 kancelářích
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky v plné výši. Rekonstrukce prostor, která není spojená s nezbytnou
instalací pořízených přístrojů, není způsobilá (Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4).

Položka není žadatelem zdůvodněna. Nová technika pořizovaná v projektu nevyžaduje rekonstrukci stávajících
prostor.
Komise zavazuje žadatele k úpravám následující položky:
1.4.6.4.5 Specialisté pro finance a účetnictví - finanční manažer (full cost based)
Na základě porovnání výše plánovaných finančních prostředků na tuto pozici s obdobnými administrativními
pozicemi v žádostech o podporu projednávaných danou Komisí mezi sebou Komise navrhuje krácení o 50 %.
Komise zavazuje žadatele k úpravám následující položky:
1.1.2.2.2 Zahraniční
1.1.2.2.3 Per diem
Ve srovnání s ostatními obdobně zaměřenými projekty projednávanými danou Komisí je výše plánovaného
cestovného vysoce nadprůměrná. Na základě tohoto porovnání Komise navrhuje krácení položky 1.1.2.2.3 Per
diem na třetinu a položku 1.1.2.2.2 Zahraniční o 20 %.
Komise zavazuje žadatele k přesunu finančních prostředků položek 1.1.2.6.1.3 Tisk plakátů, 1.1.2.6.1.2
Internetové webové stránky do položky 1.4 – Administrativní výdaje. V souladu Pravidly pro žadatele a příjemce
– obecná část, kap. 8.7.4.3 spadají tyto položky svým charakterem do nepřímých nákladů.
Komise zavazuje žadatele k přesunu finančních prostředků položky 1.4.6.2.1 Chlazení výpočetního klastru do
přímých výdajů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.6.4.
Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory (dále pouze PA) zdůvodnit
položku 1.1.1.3.2 Technologie pro výzkumný program 5 vztahující se k Fotosenzorové laboratoři dle Studie
proveditelnosti.
Komise upozorňuje žadatele na definici věcné způsobilosti výdajů z hlediska míry využívání zakoupeného
majetku, materiálu nebo služby v projektu, uvedenou v kap. 8.7.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná
část.
Komise nad rámec výše uvedeného zavazuje žadatele před vydáním PA (je-li to relevantní):
- k rozčlenění všech kumulativních položek rozpočtu na jednotlivé náklady;
- aby v realizační fázi projektu důsledně odděloval odborné a administrativní činnosti u jednotlivých členů
realizačního týmu. Veškeré administrativní činnosti musí být hrazeny z nepřímých nákladů;
- aby před vydáním PA zvážil nutnost pořízení kancelářského software za katalogové ceny a doporučuje jejich
případné vyškrnutí z rozpočtu projektu. Pokud tak žadatel neučiní, bude zdůvodnění nákupu kancelářského
software za katalogové ceny vyžadováno v průběhu realizace projektu a popř. mohou být výdaje na jeho
pořízení, či jejich část klasifikovány jako nezpůsobilé. Vzhledem ke skutečnosti, že většina žadatelů vlastní
multilicence, považuje Komise nákup kancelářského software za katalogové ceny za nehospodárný, a tudíž
nezpůsobilý;
- ke kontrole cílových hodnot indikátorů v žádosti o podporu a ve Studii proveditelnosti a jejich případné
uvedení v soulad dle údajů uvedených v žádosti o podporu;
- ke kontrole souladu nastavení hodnot všech indikátorů s přílohou č. 1 výzvy Indikátory a k jejich případné
úpravě v souladu s touto přílohou;
- k podrobné a standardizované specifikaci rizik projektu a k doplnění pravděpodobnosti a závažnosti rizik;
- ke kontrole zvoleného poměru financování (Více rozvinuté regiony, Méně rozvinuté regiony) a území dopadu
projektu a jejich případné opravě v souladu s výzvou, Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, kap.
5.2.2 a 8.1.5.

Komise upozorňuje, že u projednávaných projektů není vždy dle podmínek Pravidel pro žadatele a příjemce –
obecná část kapitola 8.7.4.2 rozpoložkován rozpočet do takového detailu, aby mohla být ze strany Řídicího orgánu
naplněna podmínka výzvy: „ŘO stanoví paušální sazbu nepřímých nákladů po doporučení projektu výběrovou
komisí po ukončení procesu schvalování jako podíl administrativních nákladů, očištěných o nezpůsobilé výdaje,
případně další nadhodnocené výdaje, vůči celkovým přímým způsobilým výdajům projektu.“ Komise doporučuje
Řídicímu orgánu u takovýchto případů stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní
výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu.
Komise doporučuje zvážení organizačního zařazení KZVP v organizaci. Komise doporučuje žadateli zajistit
pravomoc KZVP odpovídající vedoucímu samostatného týmu.

Pořadové číslo

12.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze

Název projektu

Big Code: Škálovatelná analýza rozsáhlých bází programů

Registrační číslo

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000421

Výsledný počet bodů
351,5
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

3

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Projednávání anulováno

Požadovaná výše finanční podpory

89 873 278,00 Kč

Komentář Komise
Žádost o podporu byla Komisí řádně projednána. Vzhledem k následnému zjištění administrativního pochybení
ve fázi věcného hodnocení bylo projednávání rozhodnutím zástupce ŘO OP VVV s právem veta anulováno. Žádost
bude projednána po provedení opravy na dalším jednání Komise.

Pořadové číslo

13.

Název žadatele

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mechanismy a dynamika makromolekulárních
komplexů: Od jednotlivých molekul po buňky
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000441

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
328
Členové Komise, kteří se
Podjatí
1
neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku projednávání žádosti o
podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

2

0

0

1

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

207 409 734,00 Kč

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

207 409 734,00 Kč

Kód
1.1.2.2.2.5
1.1.2.2.2.6

1.1.2.2.2.7
1.1.2.2.2.8
1.1.2.2.2.9
1.1.2.2.2.10

1.1.2.6.1.05
1.1.2.6.1.06

1.1.2.6.1.07

Název položky
letenky- stáž na University of
Leeds (K., K., G.)
poplatek za stáž (poplatek za
spotř. labMat,za použití strojů
a zařízení)
cestovní pojištění-stáž
(12cest*7dní)
letenky-mezinárodní
konference
konferenční poplatkymezinárodní konference
cestovní pojištěnímezinárodní konference
(30cest*7dní*100Kč)
letenky- stáž na University of
Leeds (K., K., G.)
poplatek za stáž (poplatek za
spotř. labMat,za použití strojů
a zařízení)
cestovní pojištění-stáž
(12cest*7dní)

0,00 Kč

10 000,00

12,00

120 000,00

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

75 000,00

3,00

225 000,00

225 000,00

100,00

84,00

8 400,00

8 400,00

15 000,00

30,00

450 000,00

450 000,00

20 000,00

30,00

600 000,00

600 000,00

100,00

210,00

21 000,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

-120 000,00

0,00

0,00

0,00

-225 000,00

0,00

0,00

0,00

-8 400,00

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

1.1.2.6.1.08
1.1.2.6.1.09
1.1.2.6.1.10

letenky-mezinárodní
konference
konferenční poplatkymezinárodní konference
cestovní pojištěnímezinárodní konference
(30cest*7dní*100Kč)

0,00

0,00

0,00

-450 000,00

0,00

0,00

0,00

-600 000,00

0,00

0,00

0,00

-21 000,00

Komentář Komise
Komise zavazuje níže vyjmenované položky přesunout do kapitoly Cestovní náhrady v souladu s Pravidly pro
žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.6.2 Způsobilé výdaje:
1.1.2.6.1.05 Letenky- stáž na University of Leeds (K., K., G.)
1.1.2.6.1.06 Poplatek za stáž (poplatek za spotř. labMat,za použití strojů a zařízení)
1.1.2.6.1.07 Cestovní pojištění-stáž (12cest*7dní)
1.1.2.6.1.08 Letenky-mezinárodní konference
1.1.2.6.1.09 Konferenční poplatky-mezinárodní konference
1.1.2.6.1.10 Cestovní pojištění-mezinárodní konference (30cest*7dní*100Kč)
Komise zavazuje žadatele k úpravám následující položky:
1.4.6.2 Energie
Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.6.4 režijní náklady související s realizací nového
výzkumného záměru spadají do přímých nákladů. Komise zavazuje žadatele před vydáním PA vhodným způsobem
doložit rozčlenění režijních nákladů a část připadající na financování režijních nákladů souvisejících s realizací
nového výzkumného záměru přesunout do přímých nákladů.
Komise upozorňuje žadatele na definici věcné způsobilosti výdajů z hlediska míry využívání zakoupeného majetku,
materiálu nebo služby v projektu, uvedenou v kap. 8.7.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.
Komise nad rámec výše uvedeného zavazuje žadatele před vydáním PA (je-li to relevantní):
- k rozčlenění všech kumulativních položek rozpočtu na jednotlivé náklady;
- aby v realizační fázi projektu důsledně odděloval odborné a administrativní činnosti u jednotlivých členů
realizačního týmu. Veškeré administrativní činnosti musí být hrazeny z nepřímých nákladů;
- aby před vydáním PA zvážil nutnost pořízení kancelářského software za katalogové ceny a doporučuje jejich
případné vyškrnutí z rozpočtu projektu. Pokud tak žadatel neučiní, bude zdůvodnění nákupu kancelářského
software za katalogové ceny vyžadováno v průběhu realizace projektu a popř. mohou být výdaje na jeho
pořízení, či jejich část klasifikovány jako nezpůsobilé. Vzhledem ke skutečnosti, že většina žadatelů vlastní
multilicence, považuje Komise nákup kancelářského software za katalogové ceny za nehospodárný, a tudíž
nezpůsobilý;
- ke kontrole cílových hodnot indikátorů v žádosti o podporu a ve Studii proveditelnosti a jejich případné
uvedení v soulad dle údajů uvedených v žádosti o podporu;
- ke kontrole souladu nastavení hodnot všech indikátorů s přílohou č. 1 výzvy Indikátory a k jejich případné
úpravě v souladu s touto přílohou;
- k podrobné a standardizované specifikaci rizik projektu a k doplnění pravděpodobnosti a závažnosti rizik;
- ke kontrole zvoleného poměru financování (Více rozvinuté regiony, Méně rozvinuté regiony) a území dopadu
projektu a jejich případné opravě v souladu s výzvou, Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, kap.
5.2.2 a 8.1.5.

Komise upozorňuje, že u projednávaných projektů není vždy dle podmínek Pravidel pro žadatele a příjemce –
obecná část kapitola 8.7.4.2 rozpoložkován rozpočet do takového detailu, aby mohla být ze strany Řídicího orgánu
naplněna podmínka výzvy: „ŘO stanoví paušální sazbu nepřímých nákladů po doporučení projektu výběrovou
komisí po ukončení procesu schvalování jako podíl administrativních nákladů, očištěných o nezpůsobilé výdaje,
případně další nadhodnocené výdaje, vůči celkovým přímým způsobilým výdajům projektu.“ Komise doporučuje
Řídicímu orgánu u takovýchto případů stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní
výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu.
Komise doporučuje zvážení organizačního zařazení KZVP v organizaci. Komise doporučuje žadateli zajistit
pravomoc KZVP odpovídající vedoucímu samostatného týmu.

Pořadové číslo

14.

Název žadatele

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Název projektu

High Field Initiative (Výzkum velmi intenzivních polí)

Registrační číslo

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000449

Výsledný počet bodů
328
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

2

0

1

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Projednávání anulováno

Požadovaná výše finanční podpory

244 230 280,00 Kč

Komentář Komise
Žádost o podporu byla Komisí řádně projednána. Z důvodu následného předložení Připomínek k podkladům
v procesu schvalování a jejich vyhodnocení Přezkumnou komisí jako důvodných bylo rozhodnutím zástupce ŘO
OP VVV s právem veta projednávání anulováno. Žádost bude projednána po provedení opravného hodnocení na
dalším jednání Komise.

Pořadové číslo

15.

Název žadatele

Univerzita Pardubice

Název projektu

Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka

Registrační číslo

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000425

Výsledný počet bodů
322
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

2

0

1

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

163 013 336,95 Kč

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

119 628 636,45 Kč

Kód

Název položky

1.1.2.1.1.1.02

Vedoucí vědecký
pracovník - zahraniční
(Ch. C.)
Samostatný vědecký
pracovník - zahraniční
(N. H.)
Samostatný vědecký
pracovník - zahraniční
(N. F.)
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a
DPČ
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a
DPČ
Zahraniční
Per diems
Malý přenosný počítač
včetně vybavení
Počítačová sestava (PC,
monitor, klávesnice,
myš, operační systém)

1.1.2.1.1.1.05

1.1.2.1.1.1.06

1.1.2.1.2.1

1.1.2.1.3.1

1.1.2.2.2
1.1.2.2.3.
1.1.2.3.1.06
1.1.2.3.1.09

43 384 700,50 Kč

72 800,00

35,00

2 548 000,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o
podporu
-1 127 000,00

72 800,00

64,00

4 659 200,00

-2 060 800,00

72 800,00

69,00

5 023 200,00

-2 221 800,00

0,00

0,00

13 537 150,00

-1 352 400,00

0,00

0,00

4 873 374,00

-486 864,00

28 000,00

16,00

11 116 048,00
2 000 693,00
448 000,00

-16 674 072,00
-4 001 387,00
-448 000,00

22 700,00

30,00

681 000,00

-939 000,00

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

1.1.2.3.1.13
1.1.2.3.1.16
1.1.2.3.1.17
1.1.2.3.1.20
1.1.2.7.1

1.1.2.7.2

1.1.2.7.3

1.1.2.7.4

1.4.1.1.1.06
1.4.1.1.1.07
1.4.1.1.1.09
1.4.1.1.1.10
1.4.1.1.1.13
1.4.1.1.3.1

1.4.1.1.3.2
1.4.1.2.1

1.4.1.3.1

1.4.3.1.04
1.4.3.1.05
1.4.3.1.06
1.4.3.1.07
1.4.3.1.08

1.4.3.1.12
1.4.3.1.13

Stůl pracovní
kancelářský
Kontejner k prac. stolu
Křeslo
Židle kancelářská
Studijní stáž v EU
doktorandů (CS)
14denní
Studijní stáž mimo EU
doktorandů (CS)
14denní
Konference/konzultace
v EU doktorandů (CS)
5denní
Konference/konzultace
mimo EU doktorandů
(CS) 9denní
Specialista na VZ
Právník
PR pracovník
Odborný administrátor
projektu (za FF)
Administrativní podpora
projektu
DPP 1 - pomoc s
organizací konferencí,
workshopů atd.
DPP 2 - Administrativní
výpomoc
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a
DPČ
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a
DPČ
Kontejner k prac. stolu
Malý přenosný počítač
včetně vybavení
Multifunkční zařízení
Notebook
Počítačová sestava (PC,
monitor, klávesnice,
myš, operační systém)
Stůl pracovní
kancelářský
Telefon

5 600,00

16,00

89 600,00

-28 000,00

5 100,00
0,00
4 100,00
68 240,00

16,00
0,00
16,00
30,00

81 600,00
0,00
65 600,00
2 047 200,00

-25 500,00
-24 600,00
-20 500,00
-2 047 200,00

0,00

0,00

0,00

-1 238 880,00

33 100,00

60,00

1 986 000,00

-1 986 000,00

0,00

0,00

0,00

-2 057 760,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-1 131 375,00
-323 250,00
-504 000,00
-291 000,00

0,00

0,00

0,00

-186 000,00

0,00

0,00

0,00

-234 000,00

0,00

0,00

0,00

-234 000,00

0,00

0,00

2 637 150,00

-608 906,25

0,00

0,00

949 374,00

-219 206,25

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-20 400,00
-112 000,00

0,00
0,00
22 700,00

0,00
0,00
5,00

0,00
0,00
113 500,00

-26 000,00
-200 000,00
-156 500,00

5 600,00

5,00

28 000,00

-22 400,00

0,00

0,00

0,00

-96 000,00

1.4.3.1.16
1.4.3.3.1
1.4.6.1.2
1.4.6.4
1.4.7.1.1

1.4.7.1.5

Lampa stolní
Kancelářský materiál
(papír, toner atd.)
Mobilní tarif
Ostatní výdaje
Interní metodická
podpora a poradenství k
administraci projektu
Webhosting

0,00
4 000,00

0,00
75,00

0,00
300 000,00

-3 500,00
-450 000,00

0,00
0,00
4 400,00

0,00
0,00
25,00

0,00
0,00
110 000,00

-180 000,00
-1 252 500,00
-220 000,00

150,00

74,00

11 100,00

-173 900,00

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k úpravám následujících položek:
1.1.2.1.1.1.02 Vedoucí vědecký pracovník - zahraniční (CH. C.)
1.1.2.1.1.1.05 Samostatný vědecký pracovník - zahraniční (N. H.)
1.1.2.1.1.1.06 Samostatný vědecký pracovník - zahraniční (N. F.)
Výše mzdy je motivační v mezinárodním měřítku. Na národní platformě však vykazuje, vzhledem k naplnění
výzkumné agendy humanitně (společensko-vědně) orientovaného projektu, bezpředmětnou nadstandardní výši.
Komise navrhuje krácení těchto položek na maximální limit 72 800 Kč stanovený pro klíčové pracovníky dle
dokumentu Mzdové limity, verze 2 OP VVV.
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 dochází ke snížení následující položky/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
Současně Komise zavazuje žadatele ke krácení položek rozpočtu 1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele rozpočtu dle krácení v položkách v kapitole 1.1.2.1.1 (je-li relevantní).
Komise zavazuje žadatele ke krácení kapitoly 1.1.2.1 Osobní výdaje z důvodu překročení limitu této kapitoly
55 % z celkových způsobilých výdajů, stanoveného Pravidly pro žadatele a příjemce – Specifická část, kap. 5.2.5.
Komise zavazuje žadatele k úpravám následující položky:
1.1.2.2.2 Zahraniční
Ve srovnání s ostatními obdobně zaměřenými projekty projednávanými danou Komisí je výše plánovaného
cestovného vysoce nadprůměrná. Na základě porovnání obdobných položek v žádostech o podporu
projednávaných danou Komisí mezi sebou Komise stanovuje výši zahraničního cestovného o 60 %. Žadatel sám
zvolí, které podpoložky zkrátí. Krácením položky dojde k zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (principy
3E) výdajů vynakládaných z veřejných zdrojů prostřednictvím OP VVV.
Komise zavazuje žadatele k úpravám následujících položek:
1.1.2.7.1 Studijní stáž v EU doktorandů (CS) 14denní
1.1.2.7.3 Konference/konzultace v EU doktorandů (CS) 5denní
Žadatel blíže nespecifikoval kalkulaci nákladů na zahraniční konference, rovněž cestovné na studijní stáže není
blíže zdůvodněno. Komise na základě výše uvedeného a na základě porovnání výše cestovného zapojené cílové
skupiny v žádostech o podporu projednávaných danou Komisí mezi sebou navrhuje krácení každé výše uvedené
položky o polovinu. Krácením položek dojde k zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (principy 3E) výdajů
vynakládaných z veřejných zdrojů prostřednictvím OP VVV.

Komise zavazuje žadatele k úpravám následujících položek:
1.1.2.7.2 Studijní stáž mimo EU doktorandů (CS) 14denní
1.1.2.7.4 Konference/konzultace mimo EU doktorandů (CS) 9denní
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedených položek dle Pravidel pro žadatele a příjemce - Obecná část,
kapitola 8.7.2. Mimo EU je možné považovat za způsobilé pouze cesty expertů a odborných pracovníků
podílejících se na realizaci věcných aktivit projektu, s aktivní účastí na pořádané akci a s přímým vztahem k
aktivitám projektu, které v rámci projektu realizují.
Komise zavazuje žadatele k úpravám následujících položek:
1.1.2.2.3 Per diem
Ve srovnání s ostatními obdobně zaměřenými projekty projednávanými danou Komisí je žadatelem požadovaná
výše této položky nadprůměrná. Komise z tohoto důvodu navrhuje krátit položku na třetinu.
Komise zavazuje žadatele k úpravám následujících položek:
1.1.2.3.1.06 Malý přenosný počítač včetně vybavení
1.1.2.3.1.09 Počítačová sestava (PC, monitor, klávesnice, myš, operační systém)
Komise se neztotožňuje s krácením položky 1.1.2.3.1.06 v plné výši navrhnované jedním z hodnotitelů. Komise
navrhuje krácení počtu jednotek s přihlédnutím k jejich potřebnosti pro členy odborného týmu na polovinu.
Krácením položky dojde k zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (principy 3E) výdajů vynakládaných z
veřejných zdrojů prostřednictvím OP VVV. Položka 1.1.2.3.1.09 je vzhledem k cenám obvyklým nadhodnocena a
není v projektu zdůvodněna, z tohoto důvodu je krácena jednotková cena položky. Dále na základě porovnání
zapojení cílových skupin do projektu a jim pořizovaného vybavení v ostatních obdobně zaměřených žádostech
o podporu Komise navrhuje zároveň krácení počtu jednotek této položky.
Komise zavazuje žadatele k úpravám následujících položek:
1.1.2.3.1.13 Stůl pracovní kancelářský
1.1.2.3.1.16 Kontejner k prac. stolu
1.1.2.3.1.20 Židle kancelářská
Komise zavazuje krátit počet jednotek dle počtu členů odborného týmu. Nákup vyššího počtu položek žadatel
nikterak nezdůvodnil.
Komise zavazuje žadatele k úpravám následující položky:
1.1.2.3.1.17 Křeslo
Žadatel plánuje nákup 6 kusů s jednotkovou cenou 4 100 Kč. Položka není účelná pro dosažení cílů projektu a
vzhledem k ponechání položky 1.1.2.3.1.20 (židle kancelářská) je také nehospodárná a neopodstatněná.
Komise zavazuje žadatele k úpravám následujících položek:
1.4.1.1.1.06 Specialista na VZ
1.4.1.1.1.07 Právník
1.4.1.1.1.09 PR pracovník
1.4.1.1.1.10 Odborný administrátor projektu (za FF)
1.4.1.1.1.13 Administrativní podpora projektu
1.4.1.1.3.1 DPP 1 - pomoc s organizací konferencí, workshopů atd.
1.4.1.1.3.2 DPP 2 - Administrativní výpomoc
Vzhledem k charakteru projektu humanitně orientovaného a provádějícího výzkum v nově vzniklém Centru etiky
jako součásti KFI při FF, mohou být dané pozice řešeny např. formou jednorázových konzultací na univerzitní

úrovni. Krácením položek dojde k zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (principy 3E) výdajů
vynakládaných z veřejných zdrojů prostřednictvím OP VVV.
Na základě krácení v kapitole 1.4.1.1 dochází ke snížení následující položky/následujících položek:
1.4.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ
1.4.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ
Současně Komise zavazuje žadatele ke krácení položek rozpočtu 1.4.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
rozpočtu dle krácení v položkách v kapitole 1.4.1.1 (je-li relevantní).
Komise zavazuje žadatele k úpravám následující položky:
1.4.3.1.04 Kontejner k prac. stolu
Krácením položky dojde k zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (principy 3E) výdajů vynakládaných z
veřejných zdrojů prostřednictvím OP VVV.
Komise zavazuje žadatele k úpravám následující položky:
1.4.3.1.05 Malý přenosný počítač včetně vybavení
Vzhledem k pořízení PC sestav Komise navrhuje krácení v plné výši. Krácením položek dojde k zajištění
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (principy 3E) výdajů vynakládaných z veřejných zdrojů prostřednictvím OP
VVV.
Komise zavazuje žadatele k úpravám následující položky:
1.4.3.1.06 Multifunkční zařízení
Uvedená položka je v žádosti o podporu nedůvodná vzhledem k pořízení tohoto zařízení v položce 1.1.2.3.1.07.
Krácením položky dojde k zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (principy 3E) výdajů vynakládaných z
veřejných zdrojů prostřednictvím OP VVV.
Komise zavazuje žadatele k úpravám následující položky:
1.4.3.1.07 Notebook
Krácení celé položky s přihlédnutím k zamýšlenému nákupu standardních PC sestav. Krácením položky dojde k
zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (principy 3E) výdajů vynakládaných z veřejných zdrojů
prostřednictvím OP VVV.
Komise zavazuje žadatele k úpravám následující položky:
1.4.3.1.08 Počítačová sestava (PC, monitor, klávesnice, myš, operační systém)
Výše položky je vzhledem k cenám obvyklým dle dokumentu Seznam obvyklých cen OP VVV nadhodnocena a není
v projektu zdůvodněna. Počet jednotek je upraven dle počtu členů administrativního týmu (max. 5 kusů).
Krácením položky dojde k zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (principy 3E) výdajů vynakládaných z
veřejných zdrojů prostřednictvím OP VVV.
Komise zavazuje žadatele k úpravám následující položky:
1.4.3.1.12 Stůl pracovní kancelářský
Počet jednotek je upraven dle počtu členů realizačního týmu (max. 5 kusů). Nákup vyššího počtu kusů žadatel
nikterak nezdůvodnil a je tedy pro projekt neúčelný. Krácením položky dojde k zajištění hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti (principy 3E) výdajů vynakládaných z veřejných zdrojů prostřednictvím OP VVV.
Komise zavazuje žadatele k úpravám následujících položek:
1.4.3.1.13 Telefon

1.4.6.1.2 Mobilní tarif
Vzhledem k pořízení IP telefonů (1.1.2.3.1.02) se jeví dané položky jako neúčelné. Je zde nutno vzít v úvahu, že
projekt bude disponovat webových portálem a novými PC sestavami. Komunikace může být efektivně realizována
převážně těmito prostředky, stejně tak na základě četných služebních cest. Výše zmíněné položky rozpočtu
nesplňují pravidlo 3E a zároveň zde není zřejmá průkazná provázanost vzhledem k obsahové náplni a rozsahu
projektu.
Komise zavazuje žadatele k úpravám následující položky:
1.4.3.1.16 Lampa stolní
Položka nesplňuje atribut přiměřenosti a hospodárnosti a její nákup není nezbytně nutný pro naplnění cílů a
aktivit projektu. Krácením položky dojde k zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (principy 3E) výdajů
vynakládaných z veřejných zdrojů prostřednictvím OP VVV.
Komise zavazuje žadatele k úpravám následující položky:
1.4.3.3.1 Kancelářský materiál (papír, toner atd.)
Položka v žadatelem požadované výši nesplňuje atribut přiměřenosti a hospodárnosti. Krácením položky dojde k
zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (principy 3E) výdajů vynakládaných z veřejných zdrojů
prostřednictvím OP VVV.
Komise zavazuje žadatele k úpravám následující položky:
1.4.6.4 Ostatní výdaje
Vzhledem k nedostatečnému zdůvodnění položky uvedenému v žádosti o podporu navrhuje Komise vyškrtnout
celou položku. Žadatel zde neuvádí, o jaké konkrétní ostatní výdaje se jedná, a nelze tedy posoudit jejich
hospodárnost a účelnost pro naplnění cílů a aktivit projektu.
Komise zavazuje žadatele k úpravám následujících položek:
1.4.7.1.1 Interní metodická podpora a poradenství k administraci projektu
1.4.7.1.5 Webhosting
Komise považuje položky v žadatelem požadované výši za nepřiměřené. Žadatel nikterak nedokládá tržní ceny
webhostingu a vzhledem k pořízení nových webových stránek projektu (položka 1.4.7.1.3) se jeví položka
nehospodárně. Položka 1.4.7.1.1 není přiměřená k naplnění výzkumné agendy a ve vztahu k realizačnímu týmu
projektu ani hospodárná.
Komise zavazuje žadatele k úpravám následující položky:
1.4.6.2 Energie
Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.6.4 režijní náklady související s realizací nového
výzkumného záměru spadají do přímých nákladů. Komise zavazuje žadatele před vydáním PA vhodným způsobem
doložit rozčlenění režijních nákladů a část připadající na financování režijních nákladů souvisejících s realizací
nového výzkumného záměru přesunout do přímých nákladů.
Komise upozorňuje žadatele na definici věcné způsobilosti výdajů z hlediska míry využívání zakoupeného majetku,
materiálu nebo služby v projektu, uvedenou v kap. 8.7.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.
Komise nad rámec výše uvedeného zavazuje žadatele před vydáním PA (je-li to relevantní):
- k rozčlenění všech kumulativních položek rozpočtu na jednotlivé náklady;
- aby v realizační fázi projektu důsledně odděloval odborné a administrativní činnosti u jednotlivých členů
realizačního týmu. Veškeré administrativní činnosti musí být hrazeny z nepřímých nákladů;
- aby před vydáním PA zvážil nutnost pořízení kancelářského software za katalogové ceny a doporučuje jejich
případné vyškrnutí z rozpočtu projektu. Pokud tak žadatel neučiní, bude zdůvodnění nákupu kancelářského
software za katalogové ceny vyžadováno v průběhu realizace projektu a popř. mohou být výdaje na jeho

-

pořízení, či jejich část klasifikovány jako nezpůsobilé. Vzhledem ke skutečnosti, že většina žadatelů vlastní
multilicence, považuje Komise nákup kancelářského software za katalogové ceny za nehospodárný, a tudíž
nezpůsobilý;
ke kontrole cílových hodnot indikátorů v žádosti o podporu a ve Studii proveditelnosti a jejich případné
uvedení v soulad dle údajů uvedených v žádosti o podporu;
ke kontrole souladu nastavení hodnot všech indikátorů s přílohou č. 1 výzvy Indikátory a k jejich případné
úpravě v souladu s touto přílohou;
k podrobné a standardizované specifikaci rizik projektu a k doplnění pravděpodobnosti a závažnosti rizik;
ke kontrole zvoleného poměru financování (Více rozvinuté regiony, Méně rozvinuté regiony) a území dopadu
projektu a jejich případné opravě v souladu s výzvou, Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, kap.
5.2.2 a 8.1.5.

Komise upozorňuje, že u projednávaných projektů není vždy dle podmínek Pravidel pro žadatele a příjemce –
obecná část kapitola 8.7.4.2 rozpoložkován rozpočet do takového detailu, aby mohla být ze strany Řídicího orgánu
naplněna podmínka výzvy: „ŘO stanoví paušální sazbu nepřímých nákladů po doporučení projektu výběrovou
komisí po ukončení procesu schvalování jako podíl administrativních nákladů, očištěných o nezpůsobilé výdaje,
případně další nadhodnocené výdaje, vůči celkovým přímým způsobilým výdajům projektu.“ Komise doporučuje
Řídicímu orgánu u takovýchto případů stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní
výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu.
Komise doporučuje zvážení organizačního zařazení KZVP v organizaci. Komise doporučuje žadateli zajistit
pravomoc KZVP odpovídající vedoucímu samostatného týmu.

Pořadové číslo

16.

Název žadatele

Univerzita Karlova v Praze
Fyzika martensitické transformace pro rozšíření funkcionality
krystalických materiálů a nanostruktur
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000487

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
315,5
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

3

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

116 206 082,00 Kč

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

113 963 408,00 Kč

Kód
1.4.6.4

Název položky
Ostatní výdaje

2 242 674,00 Kč

Jednotková
Cena
7 000 000,00

Počet
jednotek
1,00

Celkem
7 000 000,00

Rozdíl konečné částky a
částky ze žádosti o
podporu
-2 242 674,00

Komentář Komise
Komise doporučuje žadateli zvolit indikátor 2 20 11 Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) vytvořené
podpořenými subjekty. Žadatel s podáním mezinárodních patentových přihlášek prokazatelně počítá, ale daný
indikátor si nezvolil. Na tento indikátor jsou navázané finanční výdaje v rozpočtu i CBA. V případě, že si žadatel
tento indikátor nezvolí, zavazuje Komise ke zdůvodnění a současně k vyškrtnutí příslušných položek z rozpočtu
projektu.
Komise doporučuje žadateli kontrolu souladu nastavené hodnoty indikátoru 2 02 11 Odborné publikace (vybrané
typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty v žádosti o podporu a CBA a zavazuje žadatele k jejich úpravě
v souladu se žádostí o podporu.
Komise zavazuje žadatele k úpravám následující položky:
1.4.6.2 Energie
Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.6.4 režijní náklady související s realizací nového
výzkumného záměru spadají do přímých nákladů. Komise zavazuje žadatele před vydáním PA vhodným
způsobem doložit rozčlenění režijních nákladů a část připadající na financování režijních nákladů souvisejících
s realizací nového výzkumného záměru přesunout do přímých nákladů.

Komise zavazuje žadatele k úpravám následující položky:
1.4.6.4 Ostatní výdaje
Žadatel nedoložil metodiku výpočtu režijních nákladů. Na základě této skutečnosti a s přihlédnutím k výši
obdobných položek v ostatních žádostech o podporu projednaných danou Komisí navrhuje Komise krácení této
položky o 2 242 674,00 Kč.
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA doplnit kvantitativní údaj o cílové skupině.
Komise nesouhlasí se závěry hodnotitelů týkajícími se rozpočtu. Rozpočet předložený žadatelem je
nekontrolovatelný. Komise zavazuje žadatele před vydáním PA rozpoložkovat rozpočet u všech výdajů tak, aby
bylo zřejmé, o jaký konkrétní výdaj a v jaké jednotkové výši se jedná (například položku 1.1.2.3.1 nečlenit dle let,
ale dle typu pořizovaného vybavení jako notebooky, tiskárny, PC sestavy apod.).
Komise upozorňuje žadatele na definici věcné způsobilosti výdajů z hlediska míry využívání zakoupeného majetku,
materiálu nebo služby v projektu, uvedenou v kap. 8.7.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.
Komise nad rámec výše uvedeného zavazuje žadatele před vydáním PA (je-li to relevantní):
- k rozčlenění všech kumulativních položek rozpočtu na jednotlivé náklady;
- aby v realizační fázi projektu důsledně odděloval odborné a administrativní činnosti u jednotlivých členů
realizačního týmu. Veškeré administrativní činnosti musí být hrazeny z nepřímých nákladů;
- aby před vydáním PA zvážil nutnost pořízení kancelářského software za katalogové ceny a doporučuje jejich
případné vyškrnutí z rozpočtu projektu. Pokud tak žadatel neučiní, bude zdůvodnění nákupu kancelářského
software za katalogové ceny vyžadováno v průběhu realizace projektu a popř. mohou být výdaje na jeho
pořízení, či jejich část klasifikovány jako nezpůsobilé. Vzhledem ke skutečnosti, že většina žadatelů vlastní
multilicence, považuje Komise nákup kancelářského software za katalogové ceny za nehospodárný, a tudíž
nezpůsobilý;
- ke kontrole cílových hodnot indikátorů v žádosti o podporu a ve Studii proveditelnosti a jejich případné
uvedení v soulad dle údajů uvedených v žádosti o podporu;
- ke kontrole souladu nastavení hodnot všech indikátorů s přílohou č. 1 výzvy Indikátory a k jejich případné
úpravě v souladu s touto přílohou;
- k podrobné a standardizované specifikaci rizik projektu a k doplnění pravděpodobnosti a závažnosti rizik;
- ke kontrole zvoleného poměru financování (Více rozvinuté regiony, Méně rozvinuté regiony) a území dopadu
projektu a jejich případné opravě v souladu s výzvou, Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, kap.
5.2.2 a 8.1.5.
Komise upozorňuje, že u projednávaných projektů není vždy dle podmínek Pravidel pro žadatele a příjemce –
obecná část kapitola 8.7.4.2 rozpoložkován rozpočet do takového detailu, aby mohla být ze strany Řídicího orgánu
naplněna podmínka výzvy: „ŘO stanoví paušální sazbu nepřímých nákladů po doporučení projektu výběrovou
komisí po ukončení procesu schvalování jako podíl administrativních nákladů, očištěných o nezpůsobilé výdaje,
případně další nadhodnocené výdaje, vůči celkovým přímým způsobilým výdajům projektu.“ Komise doporučuje
Řídicímu orgánu u takovýchto případů stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní
výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu.
Komise doporučuje zvážení organizačního zařazení KZVP v organizaci. Komise doporučuje žadateli zajistit
pravomoc KZVP odpovídající vedoucímu samostatného týmu.

Pořadové číslo

17.

Název žadatele

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Název projektu

Genomika na základě zobrazovacích metod

Registrační číslo

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000461

Výsledný počet bodů
309
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

3

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nestanoven

Požadovaná výše finanční podpory

231 792 403,36 Kč

Komentář Komise
Komise rozhodne o výsledku fáze výběru tohoto projektu (doporučení k financování, zařazení do Zásobníku
náhradních projektů, nedoporučení k financování) po projednání všech předložených žádostí o podporu (včetně
žádostí, které na základě důvodných Připomínek k podkladům v procesu schvalování prošly
opravným hodnocením) na posledním jednání Komise.

Pořadové číslo

18.

Název žadatele

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
GA Centrum - excelentní tým pro výzkum rostlinných
hormonů giberelinů
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000353

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
300,5
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

3

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nedoporučena

Požadovaná výše finanční podpory

233 719 862,05 Kč

Komentář Komise
S ohledem na výši disponibilní alokace výzvy a kvalitu projektu Komise nedoporučila projekt k financování.

Pořadové číslo

19.

Název žadatele

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Víceúrovňové modelování příští generace vysoce
namáhaných materiálů
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000347

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
294,5
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

3

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nedoporučena

Požadovaná výše finanční podpory

108 281 699,60 Kč

Komentář Komise
S ohledem na výši disponibilní alokace výzvy a kvalitu projektu Komise nedoporučila projekt k financování.

Pořadové číslo

20.

Název žadatele

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Název projektu

ENIGMA: EvolučNÍ GenoMika: Adaptace v měnícím se světě

Registrační číslo

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000428

Výsledný počet bodů
293
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

3

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nedoporučena

Komentář Komise
S ohledem na výši disponibilní alokace výzvy a kvalitu projektu Komise nedoporučila projekt k financování.

Pořadové číslo

21.

Název žadatele

Slezská univerzita v Opavě

Název projektu

EXTRA Excelentní tým relativistické astrofyziky

Registrační číslo

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000499

Výsledný počet bodů

289

Členové Komise, kteří se
Podjatí
1
neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku projednávání žádosti o
podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

2

0

0

1

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nedoporučena

Požadovaná výše finanční podpory

150 349 850,00 Kč

Komentář Komise
S ohledem na výši disponibilní alokace výzvy a kvalitu projektu Komise nedoporučila projekt k financování.

Pořadové číslo

22.

Název žadatele

Univerzita Karlova v Praze
Digitální veřejná sféra a politická participace:
interdisciplinární reflexe změn v lokálním prostoru
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000415

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
287
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

3

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nedoporučena

Požadovaná výše finanční podpory

91 048 351,01 Kč

Komentář Komise
S ohledem na výši disponibilní alokace výzvy a kvalitu projektu Komise nedoporučila projekt k financování.

Pořadové číslo

23.

Název žadatele

Univerzita Karlova v Praze
Založení centra medicinální chemie pro molekulární
diagnostiku a cílenou léčbu vybraných onemocnění
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000429

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
262
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

3

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nedoporučena

Požadovaná výše finanční podpory

200 269 526,00 Kč

Komentář Komise
S ohledem na výši disponibilní alokace výzvy a kvalitu projektu Komise nedoporučila projekt k financování.

Pořadové číslo

24.

Název žadatele

Univerzita Pardubice
Specializované pracoviště pro výzkum pokročilých metod
péče o kulturní památky
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000426

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
246
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

3

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nedoporučena

Požadovaná výše finanční podpory

78 820 478,76 Kč

Komentář Komise
S ohledem na výši disponibilní alokace výzvy a kvalitu projektu Komise nedoporučila projekt k financování.

IV. Průběh jednání Komise
Celkový komentář k jednání Komise
Členové Komise zvolili předsedu Komise.
Předseda Komise odsouhlasil účast pozorovatele.
Jednání Komise se zúčastnil zástupce ŘO s právem veta.
Zápis byl odsouhlasen všemi členy Komise.

S ohledem na kvalitu všech dosud projednaných projektů a disponibilní alokaci výzvy Komise stanovila bodovou
hranici pro projednání projektů 300 bodů a více. Projekty pod touto bodovou hranicí budou případně
projednány na poslední Komisi, pokud v důsledku krácení a úprav rozpočtů všech projednaných projektů zbyde
disponibilní alokace i na tyto projekty, a to v pořadí dle počtu přidělených bodů ve fázi věcného hodnocení.

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

V Praze dne 8. 8. 2016
Zápis vyhotovil: Mgr. Helena Hořáková
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