Oprava zápisu z jednání Hodnoticí komise Řídicího orgánu OP VVV
Datum konání: 26. 1. 2017
Číslo výzvy: 02_16_016
III. Projednávané žádosti o podporu
Pořadové číslo

4.

Název žadatele

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Název projektu

Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI)

Registrační číslo

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325

Výsledný počet bodů

95

Členové Komise, kteří se Podjatí
neúčastní projednávání
projektu
Nepřítomni

-----

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
3

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou*

Požadovaná výše finanční podpory
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková
minimální
výše
krácených
finančních prostředků po 1. kroku věcného
hodnocení
Celková
minimální
výše
krácených
finančních prostředků po 2. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení

99 875 743,68 Kč
99 875 743,68 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
99 875 743,68 Kč

Komentář Komise
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.
Komise doporučuje žádost o podporu k financování, viz Zápis z jednání Komise ze dne 8. 12. 2016
(výzva č. 15/16).
Komise zavazuje žadatele ke kontrole veškerého pořizovaného vybavení s ohledem na řádné vykázání
včetně zařazení v indikátorech 3 06 00 Pořízené informační zdroje a 3 05 00 Počet pořízených
informačních systémů.
Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být
financován některý z komplementárních projektů zařazených do Seznamu žádostí o podporu
doporučených k financování, je povinen před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory
nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu
projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným projektem, případně takový projekt nebude ŘO

1

OP VVV následně doporučen k financování, aby byly splněny následující podmínky stanovené v kap.
5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část:


ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena
k financování komplementární ESF žádost o podporu;
 ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu,
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost;
 ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže
být doporučena k financování;
 Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná.
* S ohledem na Komentář Komise je výsledek jednání o Žádosti o podporu „Doporučena“ měněn na
„Doporučena s výhradou“.
Členové Komise byli o této administrativní úpravě informováni.

V Praze dne 21. 4. 2017
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Ing. Lenka
Menclová

Digitálně podepsal Ing. Lenka
Menclová
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