
 

 

 

Pořadové číslo  96. 

Název žadatele MAS Aktivios, z.s. 

Název projektu 
Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 
pro ORP Přeštice 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000024 

Výsledný počet bodů 82,5 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí -----  

Nepřítomni -----  

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

 3 0  0  0  

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 3 052 486,08 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

2 193 638,72 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

858 847,36 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.1.1.1 
Finanční a 

administrativní 
manažer 

7 200,00 24,00 172 800,00 -20 160,00 

1.1.1.2.1.1 Koordinátor projektu 20 000,00 24,00 480 000,00 -427 200,00 

1.1.1.2.3.1 
Odborný konzultant pro 

oblast školství 
250,00 700,00 175 000,00 -14 000,00 

1.1.2.1 
Pojistné na sociální 

zabezpečení z platů a 
DPČ 

0,00 0,00 259 680,00 -111 840,00 

1.1.3.1 
Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a 

DPČ 
0,00 0,00 93 484,80 -40 262,40 

1.2 Paušální náklady 0,00 0,00 626 753,92 -245 384,96 

Komentář Komise 

V souladu s návrhem hodnotitele s poř. č. 7 nenavrhuje komise krácení následující položky rozpočtu: 
1.1.1.2.1.2 Metodik projektu 
 
Komise vyslovuje souhlas s návrhem hodnotitele s poř. č. 8 a jeho zdůvodněním a zavazuje žadatele 
k úpravě rozpočtu u následující položky: 
1.1.1.2.3.1 Odborný konzultant pro oblast školství 
 
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení obou hodnotitelů ke krácení následujících položek 
s ohledem na sazby obdobných pozic, a to na základě porovnání žádostí projednávaných danou Komisí 
mezi sebou: 
1.1.1.1.1.1 Finanční a administrativní manažer – kráceno na jednotkovou cenu 7 200,- Kč při zachování 
úvazku    



 

 

1.1.1.2.1.1 Koordinátor projektu – kráceno na jednotkovou cenu 20 000,- Kč při zachování úvazku 
navrženým a kráceným hodnotitelem s poř. č. 8 (0,5 úvazku) 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 dochází ke snížení u následujících položek: 
1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
1.2 Paušální náklady 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


