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

15. 2. 2018

Čas zahájení jednání

9:30

Místo konání

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

Pořadí jednání Komise

2.

Číslo výzvy a název výzvy

02_17_044
Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ

Prioritní osa

2

Vyhlašovatel

ŘO OP VVV MŠMT

Alokace výzvy v Kč

3 400 000 000,00

1

II. Projednávané Žádosti o podporu
Pořadové číslo

1.

Název žadatele

Akademie múzických umění v Praze

Název projektu

Podpora studijního prostředí AMU

Registrační číslo
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008529
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
3

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Výsledný počet bodů

39

Požadovaná výše finanční podpory

19 121 496,90 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků

19 121 496,90 Kč
0,00 Kč

Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy cílových hodnot
indikátorů včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.
V žádosti o podporu je velmi dobře zdůvodněna potřebnost projektu ve vazbě na dlouhodobé potřeby
všech zapojených fakult žadatele, kladem je rovněž velmi dobře zpracovaný rozpočet včetně
zdůvodnění cen jednotlivých položek rozpočtu a provazby na klíčové aktivity, jako pozitivní lze rovněž
hodnotit i zpracování popisu udržitelnosti projektu.
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Pořadové číslo

2.

Název žadatele

Česká zemědělská univerzita v Praze

Název projektu

Rozvoj studijního prostředí na ČZU

Registrační číslo
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008530
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
3

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou a doporučením

Výsledný počet bodů

39

Požadovaná výše finanční podpory

219 183 977,91 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků

219 183 977,91 Kč
0,00 Kč

Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy cílových hodnot
indikátorů včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.
Silnou stránkou je zdůvodnění potřebnosti včetně provazby na cílovou skupinu projektu, s ohledem
na velikost projektu je rovněž velmi dobře zpracována struktura klíčových aktivit, dále lze pozitivně
hodnotit i podrobně zpracovaný rozpočet. Slabou stránkou projektu je zpracování analýzy rizik.
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Pořadové číslo

3.

Název žadatele

Univerzita Pardubice

Název projektu

Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Pardubice

Registrační číslo
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008531
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
3

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Výsledný počet bodů

35

Požadovaná výše finanční podpory

87 683 711,50 Kč

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

83 299 525,93 Kč

Kód
1.1
1.2

Název položky
Přímé náklady
Nepřímé náklady

4 384 185,57 Kč

Jednotková
cena
0,00
0,00

Počet
jednotek
0,00
0,00

Celkem
75 726 841,75
7 572 684,18

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-3 985 623,25
-398 562,32

Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu a cílových
hodnot indikátorů včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.
Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází k následující úpravě:
Na základě krácení v kapitole 1.1 Přímé náklady dochází ke snížení následující položky:
1.2 Nepřímé náklady
V žádosti o podporu je přehledně zpracována struktura klíčových aktivit provázaných s rozpočtem,
vhodně zpracováno je i zdůvodnění potřebnosti projektu. Mezi slabé stránky patří zpracování analýzy
rizik, nedostatečný popis věcné a finanční udržitelnosti výstupů projektu, chybějící zdůvodnění
pořizovacích cen některých položek rozpočtu a nejasnosti ohledně nápočtu cílových hodnot některých
indikátorů.
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Pořadové číslo

4.

Název žadatele

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Název projektu

Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně

Registrační číslo
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
3

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Výsledný počet bodů

39

Požadovaná výše finanční podpory

81 958 578,17 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků

81 958 578,17 Kč
0,00 Kč

Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy cílových hodnot
indikátorů včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.
Mezi silné stránky projektu patří zdůvodnění potřebnosti projektu a struktura klíčových aktivit, rovněž
velmi podrobně zpracovaný rozpočet s adekvátním průzkumem cen, velmi dobře je popsána
i udržitelnost projektu. Problematickým bodem jsou nejasnosti ohledně stanovení velikosti cílové
skupiny a způsob určení cílových hodnot souvisejících indikátorů projektů.
Komise upozorňuje žadatele, že z projektu této výzvy není možné pořizovat přístup k informačním
zdrojům, který je zajištěn prostřednictvím projektu CzechELib.
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Pořadové číslo
Název žadatele
Název projektu

5.
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA,
spol. s r.o.
Studijní prostředí na Palestře

Registrační číslo
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008538
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
3

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou a doporučením

Výsledný počet bodů

35

Požadovaná výše finanční podpory

4 090 598,60 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků

4 090 598,60 Kč
0,00 Kč

Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy struktury rozpočtu
a cílových hodnot indikátorů včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce
projektu.
Projekt lze považovat za vhodně zdůvodněný z hlediska jeho potřebnosti, a to včetně identifikace
cílové skupiny, mezi slabé stránky patří strukturování rozpočtu projektu ve vazbě na strukturu
klíčových aktivit, rovněž není zcela jasně řešena udržitelnost projektu a způsob zvolení indikátorů
a nápočet jejich cílových hodnot.
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Pořadové číslo

6.

Název žadatele

Akademie výtvarných umění v Praze

Název projektu

Modernizace a rozvoj studijního prostředí AVU

Registrační číslo
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008543
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
3

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Výsledný počet bodů

38

Požadovaná výše finanční podpory

4 720 000,00 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků

4 720 000,00 Kč
0,00 Kč

Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy cílových hodnot
indikátorů včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.
V žádosti o podporu je dobře zdůvodněna potřebnost projektu, jasně identifikovaná cílová skupina, je
možné dohledat dopad na jednotlivé cílové skupiny, žádost rovněž obsahuje podrobně zpracovaný
rozpočet. Slabými stránkami projektu je analýza řízení rizik a popis udržitelnosti projektu.
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III. Přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV (dle výsledného počtu bodů)

Poř. č.

Reg. č. projektu

Žadatel

Název projektu

1. - 3.

CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008529

Akademie múzických umění
v Praze

Podpora studijního prostředí
AMU

1. - 3.

CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008530

Česká zemědělská univerzita
v Praze

1. - 3.

CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536

4.

Požadovaná
výše finanční
podpory (v Kč)

Požadovaná výše
finanční podpory
kumulativně
(v Kč)

Maximální
schválená výše
finanční
podpory (v Kč)

Maximální
schválená výše
finanční podpory
kumulativně
(v Kč)

Výsledný
počet
bodů

19 121 496,90

19 121 496,90

19 121 496,90

19 121 496,90

39,0

Rozvoj studijního prostředí
na ČZU

219 183 977,91

238 305 474,81

219 183 977,91

238 305 474,81

39,0

Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně

Rozvoj studijního prostředí
na UTB ve Zlíně

81 958 578,17

320 264 052,98

81 958 578,17

320 264 052,98

39,0

CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008543

Akademie výtvarných umění
v Praze

Modernizace a rozvoj
studijního prostředí AVU

4 720 000,00

324 984 052,98

4 720 000,00

324 984 052,98

38,0

5. - 6.

CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008531

Univerzita Pardubice

Rozvoj studijního prostředí
na Univerzitě Pardubice

87 683 711,50

412 667 764,48

83 299 525,93

408 283 578,91

35,0

5. - 6.

CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008538

Vysoká škola tělesné
výchovy a sportu PALESTRA,
spol. s r.o.

Studijní prostředí na Palestře

4 090 598,60

416 758 363,08

4 090 598,60

412 374 177,51

35,0
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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 útvaru, který zajišťuje činnost ŘO.
Zápis z jednání Hodnoticí komise byl schválen všemi členy Komise.

Neveřejná část zápisu:
Přílohy
1.
2.
3.
4.
5.

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

V Praze dne 15. 2. 2018

Zápis vyhotovila: Ing. Irena Havlová

Podpis předsedy Komise
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Podpis zástupce ŘO OP VVV

