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

I. Identifikace Komise
Datum jednání

8. 2. 2018

Čas zahájení jednání

9:30

Místo konání

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

Pořadí jednání Komise

4.

Číslo a název výzvy

02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II

Povinně volitelná aktivita

Aktivita č. 6: Podpora učitelů cizího jazyka –
proškolení učitelů pro výuku odborného cizího
jazyka

Prioritní osa

PO3

Vyhlašovatel

ŘO OP VVV MŠMT

Alokace výzvy

700 000 000 Kč

Dílčí alokace aktivity

160 000 000 Kč

II. Složení Komise
Předseda Komise

Ing. Jiří Jelínek, CSc.

Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem

Ing. Martina Houšková Beránková, Ph.D.
Ing. Hana Čiháková, Ph.D.
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů
Pořadové číslo

1.

Název žadatele

Hello language centre s.r.o.

Název projektu

S jazykem za úspěchem v odborném vzdělávání

Registrační číslo

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008268

Výsledný počet bodů

84,5

Členové Komise, kteří se
neúčastní projednávání
projektu

Podjatí

----

Nepřítomni

----

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku projednávání Žádosti
o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo
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-

-

-

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou a doporučením

Požadovaná výše finanční podpory

25 403 403,08 Kč

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

20 773 517,16 Kč

Kód

Název položky

Platy, odměny z dohod a
autorské příspěvky
Pojistné na sociální zabezpečení
1.1.1.2.1
z platů a DPČ
1.1.6
Nákup služeb
1.1.6.1.05 Instalace SW a nastavení HW
1.2
Nepřímé náklady

4 629 885,92 Kč

Jednotková
cena

Počet
jednotek

1.1.1.1

1 254 300,00
0,00

Celkem

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu

11 827 200,00

-2 956 800,00

1,00

1 254 300,00

-50 172,00

0,00

3 277 520,00
0,00
3 605 321,16

-819 380,00
-20 000,00
-803 533,92

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky
Nad rámec návrhu obou hodnotitelů a na základě porovnání celkové výše osobních výdajů a zakoupených služeb
vzhledem k počtu vytvořených oborových bloků a k celkovým způsobilým výdajům žádostí projednávaných danou
Komisí mezi sebou Komise zavazuje žadatele ke snížení míry zapojení (tj. výše úvazku, počet hodin) zde obsažených
pozic o 20 % (tj. k plošnému krácení výše uvedené kapitoly) s tím, že je ponecháno na žadateli, které pozice a v jaké
výši bude krátit.
1.1.6 Nákup služeb
Nad rámec návrhu obou hodnotitelů a na základě porovnání celkové výše osobních výdajů a zakoupených služeb
ve vztahu k počtu vytvořených oborových bloků a k celkovým způsobilým výdajům žádostí projednávaných danou
Komisí mezi sebou Komise zavazuje žadatele ke snížení výdajů ve výše uvedené kapitole o 20 %. Je ponecháno
na žadateli, které položky a v jaké výši bude krátit, s výjimkou položky 1.1.6.1.05 Instalace SW a nastavení HW,
kterou je žadatel povinen krátit v plné výši. Nad rámec návrhu obou hodnotitelů na základě návrhu ŘO Komise
zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky v plné výši z důvodu, že tyto výdaje spadají dle Pravidel pro žadatele a
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příjemce – obecná část, kapitola 8.7.4.3 Definice nepřímých/paušálních nákladů dle druhu svým charakterem
do nepřímých nákladů projektu.
Žadatel chybně alokoval finanční prostředky v položkách 1.1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ
a 1.1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ a nepostupoval dle platné legislativy České republiky.
Z tohoto důvodu Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 1.1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů
a DPČ dle platné legislativy na 25 % z kapitoly 1.1.1.1.2 DPČ.
Vzhledem k tomu, že není možné navyšovat položky rozpočtu, Komise doporučuje žadateli hradit případné
chybějící prostředky v položce 1.1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ ve výši 50 172,- Kč
z vlastních zdrojů, popř. přesunout finanční prostředky na úhradu pojistného z jiných položek rozpočtu v rámci
změnového řízení v průběhu realizace projektu. Nicméně Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní)
následujících položek rozpočtu dle krácení v položkách v kapitole 1.1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské
příspěvky:
1.1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ
1.1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:
1.2 Nepřímé náklady
Komise upozorňuje žadatele, že nesmí docházet k duplicitě výstupů. Žadatel je povinen dle Pravidel pro žadatele
a příjemce, specifická část, vytvářet programy nové, nikoli inovované. Není ani možné vkládat do vytvářených
programů výukové obsahy z jiných již existujících materiálů.
Dále Komise zavazuje žadatele k tvorbě a ověření programů v souladu s veškerými podmínkami ve výzvě – viz
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.2.4 (zejména dodržení všech požadavků Kritérií kvality
digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů). Všechny vytvořené materiály budou
zpracovány v požadovaném rozsahu, na odpovídající grafické úrovni, vytvářené výstupy musejí být zpracovány
a přístupné ve formátech běžně použitelných na počítačích ve školách a na domácích počítačích žáků s běžným
softwarovým vybavením a umožňujícím případné úpravy, a to včetně vytvářených on-line multimediálních
učebnic).
Komise doporučuje žadateli, aby se účastnil workshopů, na které bude pozván ŘO a jejichž předmětem bude mj.
poskytování konzultací pro příjemce při tvorbě programů aktivity č. 6.
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Pořadové číslo

2.

Název žadatele

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

Název projektu

Co Je!

Registrační číslo

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008299

Výsledný počet bodů

80,5

Členové Komise, kteří se
neúčastní projednávání
projektu

Podjatí

----

Nepřítomni

----

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku projednávání Žádosti
o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

3

-

-

-

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou a doporučením

Požadovaná výše finanční podpory

29 993 466,56 Kč

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

21 581 907,36 Kč

Kód
1.1.1.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.2
1.1.3.1.6
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.6.1.1
1.2

Název položky
Platy, odměny z dohod a autorské
příspěvky
Konvertabilní notebook s
dotykovou obrazovkou
Sluchátka s mikrofonem
Box pro uložení a správu
konvertabilních notebooků
Kancelářský balíček typu Microsoft
Office pro spolupracující školy
Software pro výuku cizího jazyka
Konference
Nepřímé náklady

8 411 559,20 Kč

Jednotková
Počet
cena
jednotek

Celkem

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu

12 658 920,00

-4 219 640,00

14 000,00

22,00

308 000,00

-1 232 000,00

1 100,00

22,00

24 200,00

-96 800,00

0,00

0,00

0,00

-440 000,00

2 500,00

22,00

55 000,00

-220 000,00

10 000,00
50 000,00

22,00
2,00

220 000,00
100 000,00
3 292 155,36

-880 000,00
-40 000,00
-1 283 119,20

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky
Nad rámec návrhu obou hodnotitelů a na základě porovnání celkové výše osobních výdajů a zakoupených služeb
vzhledem k počtu vytvořených oborových bloků a k celkovým způsobilým výdajům žádostí projednávaných danou
Komisí mezi sebou Komise zavazuje žadatele ke snížení míry zapojení (tj. výše úvazku, počet hodin) zde
obsažených pozic o 20 % (tj. k plošnému krácení výše uvedené kapitoly) s tím, že je ponecháno na žadateli, které
pozice a v jaké výši bude krátit.
Dále Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám:
1.1.3.1.1 Konvertibilní notebook s dotykovou obrazovkou
1.1.3.1.2 Sluchátka s mikrofonem
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1.1.4.1 Kancelářský balíček typu Microsoft Office pro spolupracující školy
1.1.4.2 Software pro výuku cizího jazyka
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedených položek. Žadatel sice v žádosti o podporu uvádí, že cílem je
vytvořit materiály na špičkové grafické úrovni a v otevřeném formátu tak, aby byly použitelné na počítačích
ve školách a na domácích počítačích žáků s běžným softwarovým vybavením a umožňujícím případné úpravy,
nicméně Komise konstatuje, že v souladu s požadavky výzvy mají být materiály použitelné na počítačích s běžným
softwarovým vybavením, tudíž nákup vybavení plánovaný žadatelem (konvertibilní notebooky se sluchátky
a softwarovým vybavením) není s výše uvedeným v souladu a pořízení vybavení v objemu navrženém žadatelem
není pro dosažení cílů projektu nezbytné. Komise konstatuje, že školy zpravidla již počítači s běžným softwarovým
vybavením disponují, z tohoto důvodu Komise zavazuje ponížit jednotky pro účely pilotního ověřování na 2 kusy
na zapojený subjekt, tj. místo 110 kusů 22 kusů.
1.1.3.1.6 Box pro uložení a správu konvertibilních notebooků
Nad rámec návrhu obou hodnotitelů a na základě návrhu ŘO Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedené
položky v plné výši, jelikož se jedná o výdaj přímo související s výše uvedeným krácením a jeho ponechání
v rozpočtu projektu by tak bylo neúčelné.
1.1.6.1.1 Konference
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny u výše uvedené položky na 50 000,- Kč za jednu konferenci
vzhledem k nedostatečnému prokázání efektivnosti a hospodárnosti daného výdaje a s ohledem na blíže
nekonkretizovaný počet účastníků, délku jednání, místo konání konference apod. Komise zavazuje žadatele, aby
před podepsáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory (dále pouze „PA“) konkretizoval popis realizace
konferencí. Dále Komise doporučuje žadateli oslovit a pozvat k účasti na konferencích, popř. seznámit s výstupy
konference zástupce všech SOŠ, které vyučují pro výzvu relevantní učňovské a maturitní obory.
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v položkách
v kapitole 1.1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ
1.1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:
1.2 Nepřímé náklady
Komise zavazuje žadatele k přepracování přílohy Realizační tým a doplnění kódu CZ-ISCO dle ISPV ke každé pozici
zapojené do projektu dle metodiky OP VVV.
Dále Komise zavazuje žadatele k tvorbě a ověření programů v souladu s veškerými podmínkami ve výzvě – viz
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.2.4 (zejména dodržení všech požadavků Kritérií kvality
digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů). Všechny vytvořené materiály budou
zpracovány v požadovaném rozsahu, na odpovídající grafické úrovni, vytvářené výstupy musejí být zpracovány
a přístupné ve formátech běžně použitelných na počítačích ve školách a na domácích počítačích žáků s běžným
softwarovým vybavením a umožňujícím případné úpravy, a to včetně vytvářených on-line multimediálních
učebnic).
Komise upozorňuje žadatele, že nesmí docházet k duplicitě výstupů. Žadatel je povinen dle Pravidel pro žadatele
a příjemce – specifická část vytvářet programy nové, nikoli inovované. Není ani možné vkládat do vytvářených
programů výukové obsahy z jiných již existujících materiálů.
Komise doporučuje žadateli, aby se účastnil workshopů, na které bude pozván ŘO a jejichž předmětem bude mj.
poskytování konzultací pro příjemce při tvorbě programů aktivity č. 6.
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Pořadové číslo

Název projektu

3.
MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a
umělecké tvorby, s.r.o.
Podpora učitelům

Registrační číslo

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008286

Výsledný počet bodů

79,5

Název žadatele

Členové Komise, kteří se
neúčastní projednávání
projektu

Podjatí

----

Nepřítomni

----

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku projednávání Žádosti
o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

3

-

-

-

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou a doporučením

Požadovaná výše finanční podpory

27 199 000,00 Kč

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

26 879 314,40 Kč

Kód

Název položky

1.1.2.1.1
1.1.3.1.2
1.1.3.1.3
1.2

Zahraniční cestovné
Multifunkční tiskárna
Dataprojektor
Nepřímé náklady

319 685,60 Kč

Jednotková
Počet
cena
jednotek
0,00
27 600,00
18 600,00

0,00
2,00
3,00

Celkem
0,00
55 200,00
55 800,00
4 100 234,40

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-224 000,00
-22 800,00
-24 120,00
-48 765,60

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.2.1.1 Zahraniční cestovné
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedené položky v plné výši. Výjezd 7 členů týmu na mezinárodní
vzdělávací konferenci je v rozporu s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.2.2. Přípustné
místo realizace projektu, kde je uvedeno, že aktivity je možné realizovat pouze na území České republiky.
1.1.3.1.2 Multifunkční tiskárna
1.1.3.1.3 Dataprojektor
Komise zavazuje žadatele ke snížení jednotkové ceny u výše uvedených položek v souladu s metodikou OP VVV
a cenami uvedenými v dokumentu Seznam obvyklých cen vybavení.
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:
1.2 Nepřímé náklady
Dále Komise zavazuje žadatele k tvorbě a ověření programů v souladu s veškerými podmínkami ve výzvě – viz
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.2.4 (zejména dodržení všech požadavků Kritérií kvality
digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů). Všechny vytvořené materiály budou
zpracovány v požadovaném rozsahu, na odpovídající grafické úrovni, vytvářené výstupy musejí být zpracovány
a přístupné ve formátech běžně použitelných na počítačích ve školách a na domácích počítačích žáků s běžným
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softwarovým vybavením a umožňujícím případné úpravy, a to včetně vytvářených on-line multimediálních
učebnic).
Komise upozorňuje žadatele, že nesmí docházet k duplicitě výstupů. Žadatel je povinen dle Pravidel pro žadatele
a příjemce – specifická část vytvářet programy nové, nikoli inovované. Není ani možné vkládat do vytvářených
programů výukové obsahy z jiných již existujících materiálů.
Komise upozorňuje žadatele, že dle výzvy, kap. 6.2 je přípustným místem realizace pouze území České republiky.
Komise doporučuje žadateli, aby se účastnil workshopů, na které bude pozván ŘO a jejichž předmětem bude mj.
poskytování konzultací pro příjemce při tvorbě programů aktivity č. 6.
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Pořadové číslo

4.

Název žadatele

Institut pro regionální spolupráci, o.p.s.

Název projektu

S cizími jazyky ve výuce to umíme

Registrační číslo

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008312

Výsledný počet bodů

76

Členové Komise, kteří se
neúčastní projednávání
projektu

Podjatí

----

Nepřítomni

----

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku projednávání Žádosti
o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

2

-

1

-

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou a doporučením

Požadovaná výše finanční podpory

21 841 840,68 Kč

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

13 127 786,10 Kč

Kód
1.1.1.1
1.1.3.3.1
1.1.3.3.2
1.1.3.3.3
1.1.3.3.8
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.6
1.2

Název položky
Platy, odměny z dohod a autorské
příspěvky
Počítač (pracoviště studenta)
Monitor (pracoviště studenta)
Myš (pracoviště studenta)
Diskové úložiště (pracoviště lektora)
SW pro vzdálený přístup studenta
(pracoviště studenta)
Speciální vybavení pro výuku jazyka
(pracoviště studenta)
Nákup služeb
Nepřímé náklady

8 714 054,58 Kč

Jednotková
Počet
cena
jednotek

Celkem

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu

5 355 120,00

-3 570 080,00

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

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

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

-580 800,00
-116 160,00
-17 440,00
-6 050,00

0,00

0,00

0,00

-851 840,00

0,00

0,00

0,00

-1 254 528,00

3 219 200,00
2 278 376,10

-804 800,00
-1 512 356,58

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky
Nad rámec návrhu obou hodnotitelů a na základě porovnání celkové výše osobních výdajů a zakoupených služeb
vzhledem k počtu vytvořených oborových bloků a k celkovým způsobilým výdajům žádostí projednávaných danou
Komisí mezi sebou Komise zavazuje žadatele ke snížení míry zapojení (tj. výše úvazku, počet hodin) zde obsažených
pozic o 40 % s tím (tj. k plošnému krácení výše uvedené kapitoly) s tím, že je ponecháno na žadateli, které pozice
a v jaké výši bude krátit.
1.1.6 Nákup služeb
Nad rámec návrhu obou hodnotitelů a na základě porovnání celkové výše osobních výdajů a zakoupených služeb
ve vztahu k počtu vytvořených oborových bloků a k celkovým způsobilým výdajům žádostí projednávaných danou
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Komisí mezi sebou Komise zavazuje žadatele ke snížení výdajů ve výše uvedené kapitole o 20 % s tím, že je
ponecháno na žadateli, které položky a v jaké výši bude krátit.
1.1.3.3.1 Počítač (pracoviště studenta)
1.1.3.3.2 Monitor (pracoviště studenta)
1.1.3.3.3 Myš (pracoviště studenta)
1.1.4.1 SW pro vzdálený přístup studenta (pracoviště studenta)
1.1.4.2 Speciální vybavení pro výuku jazyka (pracoviště studenta)
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedených položek v plné výši. Žadatel se v příloze Komentář k rozpočtu
odvolává na „zvýšené nároky na HW i SW, které překračují běžný výkon kancelářského PC“, což je v rozporu
s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, str. 51: „Všechny vytvořené materiály budou na odpovídající
grafické úrovni, ve formátech běžně použitelných na počítačích ve školách a na domácích počítačích žáků s běžným
softwarovým vybavením a umožňujícím případné úpravy.“
1.1.3.3.8 Diskové úložiště (pracoviště lektora)
Komise zavazuje žadatele k vyřazení výše uvedené položky z kapitoly 1.1 Výdaje na přímé aktivity. Dle Pravidel pro
žadatele a příjemce – obecná část, kapitoly 8.7.4.3 Definice nepřímých nákladů nemohou být CD, DVD, USB flash
disky a další nosiče dat hrazeny z přímých výdajů, a to bez ohledu na jejich využití v projektu, tj. zda jsou nezbytné
pro administraci projektu či pro cílovou skupinu.
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v položkách
v kapitole 1.1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ
1.1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:
1.2 Nepřímé náklady
Komise upozorňuje žadatele, že dle výzvy, kap. 6.2 je přípustným místem realizace pouze území České republiky.
Dále Komise zavazuje žadatele k tvorbě a ověření programů v souladu s veškerými podmínkami ve výzvě – viz
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.2.4 (zejména dodržení všech požadavků Kritérií kvality
digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů, všechny vytvořené materiály budou zpracovány
v požadovaném rozsahu – např. dodržení požadovaného rozsahu a náročnosti 1 tématu v rozsahu
2 vyučovacích hodin, distanční část pro učitele musí odpovídat požadavkům na DVPP s distanční částí, výstupy
včetně videospotů, audionahrávek a on-line cvičení musejí být zpracovány a volně přístupné ve formátech běžně
použitelných na počítačích ve školách a na domácích počítačích žáků s běžným softwarovým vybavením
a umožňujícím případné úpravy, musejí být dodrženy všechny podmínky realizace ověřování programů).
Komise upozorňuje žadatele, že nesmí docházet k duplicitě výstupů. Žadatel je povinen dle Pravidel pro žadatele
a příjemce – specifická část vytvářet programy nové, nikoli inovované. Není ani možné vkládat do vytvářených
programů výukové obsahy z jiných již existujících materiálů.
Komise považuje realizaci projektu za rizikovou zejména s ohledem na minimální zkušenost žadatele s CS projektu
a zapojení pouze akademických partnerů.
Komise doporučuje žadateli, aby se účastnil workshopů, na které bude pozván ŘO a jejichž předmětem bude mj.
poskytování konzultací pro příjemce při tvorbě programů aktivity č. 6.
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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. Předseda Komise odsouhlasil účast pozorovatelů.
Jednání Komise se zúčastnil zástupce ŘO s právem veta.
Vzhledem k dílčí alokaci aktivity č. 6 Podpora učitelů cizího jazyka – proškolení učitelů pro výuku odborného
cizího jazyka Komise doporučuje k podpoře všechny projednané projekty.
Komise navrhuje ŘO přesun nevyčerpané dílčí alokace aktivity v rámci výzvy, resp. navrhuje v souladu
s podmínkami výzvy přesunout zbývající finanční alokaci aktivity ve výši 77 637 474,98 Kč na jiné povinně
volitelné aktivity, v nichž je převis kvalitních projektů (dle výsledků jednání příslušných Komisí) tak, aby mohly
být podpořeny projekty, které Výběrová komise projednala a z důvodu nedostatečné finanční alokace navrhla
jejich zařazení do Zásobníku náhradních projektů.
Komise upozorňuje žadatele projednávaných projektů, že analýza rizik není zpracována podle standardních
pravidel.
Zápis z jednání Komise byl schválen všemi členy Komise.

Veřejné přílohy zápisu:
Příloha č. 1: Přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu doporučených projektů k podpoře
z OP VVV
Neveřejné přílohy zápisu:
Prezenční listina
Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci
Hlasovací archy členů Komise

V Praze dne 8. 2. 2018
Zápis vyhotovil: Mgr. Jakub Krátký

Ing. Jiří
Jelínek,
CSc.

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Jelínek,
CSc.
Datum: 2018.03.13
09:34:09 +01'00'

Podpis předsedy Komise
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Digitálně podepsal
Ing. Lenka
Menclová
Datum: 2018.03.13
09:58:39 +01'00'
Podpis zástupce ŘO

Ing. Lenka
Menclová

Maximální
schválená výše
finanční
podpory (v Kč)

Maximální
schválená výše
finanční podpory
kumulativně
(v Kč)

Poř. č.

Reg. č. projektu

Žadatel

Název projektu

Povinně
volitelná
aktivita

Požadovaná
výše finanční
podpory
kumulativně
(v Kč)

Výsledný
počet bodů

Příloha č. 1: Přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV
Požadovaná
výše finanční
podpory (v Kč)

1.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008268

Hello language centre s.r.o.

S jazykem za úspěchem
v odborném vzdělávání

6

25 403 403,08

25 403 403,08

20 773 517,16

20 773 517,16

84,5

2.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008299

Střední odborné učiliště
DAKOL, s.r.o.

Co Je!

6

29 993 466,56

25 403 403,08

21 581 907,36

42 355 424,52

80,5

3.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008286

MICHAEL - Střední škola
a Vyšší odborná škola
reklamní a umělecké tvorby,
s.r.o.

Podpora učitelům

6

27 199 000,00

29 993 466,56

26 879 314,40

69 234 738,92

79,5

4.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008312

Institut pro regionální
spolupráci, o.p.s.

S cizími jazyky ve výuce to
umíme

6

21 841 840,68

27 199 000,00

13 127 786,10

82 362 525,02

76,0
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