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

I. Identifikace Komise
Datum jednání

31. 1. 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 a název výzvy

02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II

Povinně volitelná aktivita

Aktivita č. 7: Kompetence pro demokratickou
kulturu

Prioritní osa

PO3

Vyhlašovatel

ŘO OP VVV MŠMT

Alokace výzvy

700 000 000 Kč

Dílčí alokace aktivity

162 000 000 Kč

II. Složení Komise
Předseda Komise

Ing. Hana Čiháková, Ph.D.

Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem

PaedDr. Mgr. Dan Blaha
Mgr. Vladislav Fryč
Mgr. Hana Minářová
PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů
Pořadové číslo

1.

Název žadatele

Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov

Název projektu

Demokracie ve školách

Registrační číslo

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008118

Výsledný počet bodů

96,5

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

5

-

-

-

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

13 228 782,50 Kč

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

12 633 432,50 Kč

Kód
1.1.1.2.1
1.2

Název položky
Pojistné na sociální zabezpečení z
platů a DPČ
Nepřímé náklady

595 350,00 Kč

Jednotková
cena

Počet
jednotek

1 323 000,00

1,00

Celkem

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu

1 323 000,00

-476 280,00

2 526 686,50

-119 070,00

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ
Komise zavazuje žadatele nad rámec návrhů obou hodnotitelů na základě návrhu ŘO ke krácení výše uvedené
položky v souladu s platnou legislativou České republiky, tedy do výše 25 % kapitoly 1.1.1.1.1 Platy.
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:
1.2 Nepřímé náklady
Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory (dále jen „PA“) k doplnění
přílohy Realizační tým o kódy ISPV u pozic DPP. Ačkoli tyto kódy žadatelem uvedeny nebyly, Komise konstatuje,
že částky alokované pro tyto pozice jsou v rámci porovnání projektů stanoveny v obvyklých sazbách. Komise
zavazuje žadatele k dodržení jednotkové ceny v souladu s uvedenými náplněmi práce jednotlivých pozic.
Dále Komise konstatuje, že ačkoli žadatel deklaruje, že vytvořený produkt bude v souladu s kritérii kvality
digitálních zdrojů, z popisu vytvářených programů nelze jednoznačně určit, zda budou tyto programy v plném
rozsahu a zachování všech funkcionalit přístupné bez vynaložení dalších finančních prostředků pro koncové
uživatele v rámci všech škol ČR, což Komise považuje za zásadní a zavazuje žadatele k dodržení této podmínky.
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Pořadové číslo

2.

Název žadatele

CEDU - Centrum pro demokratické učení, o.p.s.

Název projektu

Demokracie zážitkem

Registrační číslo

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008093

Výsledný počet bodů

91

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

5

-

-

-

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

3 327 298,75 Kč

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

3 327 298,75 Kč

Kód

Název položky

1.1.1.1.3.1
1.1.1.1.3.2

Didaktický konzultant
Evaluátor programu

0,00 Kč

Jednotková
cena
200,00
320,00

Počet
jednotek
450,00
480,00

Celkem
90 000,00
153 600,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
0,00
0,00

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.1.1.3.1 Didaktický konzultant
1.1.1.1.3.2 Evaluátor programu
Komise zavazuje žadatele k formální úpravě výše uvedených pozic tak, aby jejich jednotková cena odpovídala
hodinové sazbě a počet jednotek hodinové dotaci na projekt (viz tabulka požadované úpravy rozpočtu).
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.
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Pořadové číslo

3.

Název žadatele

Multikulturní centrum Praha, z.s.

Název projektu

Participace žáků na rozhodovacím procesu

Registrační číslo

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008273

Výsledný počet bodů

88,5

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

5

-

-

-

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou a doporučením

Požadovaná výše finanční podpory

6 596 251,65 Kč

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

6 311 596,65 Kč

Kód

Název položky

1.1.1.1.1.3
1.1.1.2.1
1.1.1.3.1
1.1.3.1.06
1.1.3.1.07
1.1.3.1.09
1.2

Supervizor pedagogických
pracovníků
Pojistné na sociální zabezpečení z
platů a DPČ
Pojistné na zdravotní zabezpečení z
platů a DPČ
USB disk
Kancelářská židle
Digitální fotoaparát
Nepřímé náklady

284 655,00 Kč

Jednotková
Počet
cena
jednotek

Celkem

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu

32 000,00

6,00

192 000,00

-153 600,00

723 000,00

1,00

723 000,00

-38 400,00

260 280,00

1,00

260 280,00

-13 824,00

0,00
0,00
4 500,00

0,00
0,00
1,00

0,00
0,00
4 500,00
1 262 319,33

-400,00
-8 000,00
-13 500,00
-56 931,00

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.1.1.1.3 Supervizor pedagogických pracovníků
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek u výše uvedené pozice. Pozice supervizora přímo souvisí dle
doložené náplně práce se zapojením pozice 1.1.1.1.3.4 Pedagogové, ti jsou do projektu zapojeni po dobu
30 měsíců. Komise zavazuje žadatele ke snížení počtu měsíců u výše uvedené pozice na 30 měsíců a zároveň
ke snížení úvazku z plánovaného 0,3 na 0,2 úvazku. Úvazek 0,2 odpovídá přibližně polovině časové dotace
pro pedagogy a Komise konstatuje, že poměr 2:1 je pro pozici supervizora v souvislosti s jeho náplní práce
dostatečný.
1.1.3.1.06 USB disk
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/paušálních nákladů nemohou být CD,
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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.
1.1.3.1.07 Kancelářská židle
Komise zavazuje žadatele k vyřazení výše uvedené položky z kapitoly 1.1 Výdaje na přímé aktivity. Vybavení, které
nepoužívá cílová skupina a ani odborný realizační tým ho přímo nevyužívá k naplnění klíčových aktivit a cílů
projektu, nemůže být hrazeno z přímých výdajů projektu.
1.1.3.1.09 Digitální fotoaparát
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek u výše uvedené položky. Žadatel v příloze Komentář
k rozpočtu uvádí, že zařízení bude využíváno na vzdělávací moduly 1 a 3. Komise konstatuje, že není účelné ani
hospodárně mít pro každý vzdělávací program 2 kusy vybavení, jelikož programy nebudou probíhat současně.
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu kusů na 1 kus.
Na základě krácení v kapitole 1.1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících
položek:
1.1.1.2.1Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ
1.1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách
v kapitole 1.1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:
1.2 Nepřímé náklady
Komise zavazuje žadatele k úpravě přílohy Harmonogram klíčových aktivit s ohledem na datum ukončení fyzické
realizace projektu.
Komise doporučuje žadateli před vydáním PA kontrolu způsobu stanovení cílové hodnoty indikátoru 5 08 10 Počet
organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí, a to s ohledem na počet zapojených spolupracujících
organizací uvedených v žádosti o podporu a jejích přílohách. Zároveň Komise zavazuje žadatele k minimální cílové
hodnotě indikátoru, která je stanovena na hodnotu 5, a úpravu popisu tohoto indikátoru v žádosti o podporu dle
stanovené cílové hodnoty.
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 zavazuje žadatele před vydáním PA k doložení platné akreditace instituce poskytující DVPP a dále žadatele
upozorňuje, že dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.2.1 Oprávněnost žadatele/partnera
žadatel/partner musí být akreditovanou vzdělávací institucí/zařízením po celou dobu realizace projektu v souladu
se zákonem č. 563/2004 Sb.
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Pořadové číslo

4.

Název žadatele

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Název projektu

UBUNTU - škola demokratického občanství

Registrační číslo

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008129

Výsledný počet bodů

85

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

5

-

-

-

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

7 374 101,38 Kč

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

6 659 730,13 Kč

Kód
1.1.1.1.1
1.1.1.2.1
1.1.1.3.1
1.1.6.1.2
1.1.6.1.3
1.2

Název položky
Platy
Pojistné na sociální zabezpečení z
platů a DPČ
Pojistné na zdravotní zabezpečení z
platů a DPČ
SEVER - Služby expertů
ČvT - Služby expertů
Nepřímé náklady

714 371,25 Kč

Jednotková
Počet
cena
jednotek

2 830 950,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-314 550,00

Celkem

707 737,50

1,00

707 737,50

-78 637,50

254 785,50

1,00

254 785,50

-28 309,50

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
1 331 946,03

-75 000,00
-75 000,00
-142 874,25

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.1.1.1 Platy
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedené kapitoly. Žadatel u pozic 1.1.1.1.1.2 SEVER Metodik a lektor
a 1.1.1.1.1.3 ČvT Metodik a lektor vzdělávání uvádí, že na těchto pozicích bude zaměstnáno několik pracovníků,
kteří budou spolupracovat napříč jednotlivými podaktivitami, společně tvořit metodiky, semináře atd. Komise
konstatuje, že se nejedná o dostatečně transparentní zapojení osob v projektu. Vzhledem k duplicitě pracovních
náplní a nadhodnocenému Realizačnímu týmu vzhledem k činnostem v projektu Komise zavazuje žadatele
ke krácení celé kapitoly 1.1.1.1.1 Platy o 10 % s tím, že je ponecháno na žadateli, které položky a jakou mírou
pokrátí.
1.1.6.1.2 SEVER - Služby expertů
1.1.6.1.3 ČvT - Služby expertů
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedených položek v plné výši, neboť není jasně odůvodněno plánování
finančních prostředků pro fakturaci těchto služeb expertů a dále zde dochází k duplicitě pracovních náplní
s pozicemi v Realizačním týmu projektu.
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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
Komise zavazuje žadatele k úpravě struktury rozpočtu výše uvedených položek dle metodiky uvedené
v Uživatelské příručce IS KP14+ – Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu, kapitola 5.14. Záložka
Rozpočet: „Do položek Pojistné na sociální zabezpečení a Pojistné na zdravotní zabezpečení uveďte do sloupce
Počet jednotek hodnotu „1“ a sloupce Cena jednotky hodnotu celé položky.“ Dále na základě krácení v kapitole
1.1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení výše uvedených položek.
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách
v kapitole 1.1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:
1.2 Nepřímé náklady
Komise nad rámec návrhů obou hodnotitelů zavazuje žadatele k vyjmutí indikátoru 5 10 17 Počet uspořádaných
jednorázových akcí. Tento indikátor nesouvisí s realizovanou aktivitou projektu (není v souladu s přílohou
č. 1 výzvy Indikátory).
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k doložení popisu dílčích výstupů programů tak, aby byl zřejmý soulad
tvorby a ověřování programů s veškerými podmínkami výzvy.
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.
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Pořadové číslo

5.

Název žadatele

Registrační číslo

Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s.
Občanský průkaz 4.0 - kompetence pro demokratickou
kulturu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008154

Výsledný počet bodů

85

Název projektu

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

5

-

-

-

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

19 996 581,00 Kč

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

17 301 124,50 Kč

Kód

Název položky

1.1.1.1.1.2
1.1.1.1.1.4
1.1.1.1.1.6
1.1.1.1.2.5
1.1.1.1.2.6
1.1.1.1.3.3
1.1.1.1.4
1.1.1.2.1
1.1.1.3.1
1.1.6.1.1
1.2

Odborný evaluační pracovník
Vývojář interaktivních úkolů
na internetu pro CS
Odborný pracovník projektu
Odborný garant programu pro
žáky SŠ
Odborný garant programu pro
učitele SŠ
Týmový manažer
Autorské příspěvky
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a DPČ
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a DPČ
Vývoj interaktivních úkolů na
internetu
Nepřímé náklady

2 695 456,50 Kč

35 000,00

9,60

336 000,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o
podporu
-224 000,00

40 000,00

9,60

384 000,00

-256 000,00

30 000,00

12,00

360 000,00

-90 000,00

350,00

900,00

315 000,00

-315 000,00

350,00

750,00

262 500,00

-262 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-216 000,00
-264 000,00

2 160 375,00

1,00

2 160 375,00

-286 875,00

777 735,00

1,00

777 735,00

-103 275,00

50 000,00

6,00

300 000,00

-210 000,00

0,00

0,00

3 002 674,50

-467 806,50

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.1.1.1.2 Odborný evaluační pracovník
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedené položky. Pozice je svým rozsahem nadhodnocená, neboť není
jednoznačně specifikován rozsah výstupů činnosti, který by zdůvodnil potřebnost úvazku 0,5 po dobu 32 měsíců.
Komise zavazuje žadatele ke snížení úvazku na 0,3 úvazku po dobu 32 měsíců.
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1.1.1.1.1.4 Vývojář interaktivních úkolů na internetu pro CS
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedené položky. Náplň práce této pozice se překrývá s popisem
outsourcované služby 1.1.6.1.1 Vývoj interaktivních úkolů na internetu. Komise zavazuje žadatele ke snížení
úvazku u této pozice z 0,5 na úvazek 0,3 po dobu 32 měsíců.
1.1.1.1.1.6 Odborný pracovník projektu
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedené položky. Pozice je nadhodnocená vzhledem k počtu opakování
programů a velikosti cílové skupiny. Komise zavazuje žadatele ke snížení úvazku z 0,5 na úvazek 0,4 po dobu
30 měsíců.
1.1.1.1.2.5 Odborný garant programu pro žáky SŠ
1.1.1.1.2.6 Odborný garant programu pro učitele SŠ
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek u výše uvedených pozic. Komise konstatuje, že hodinová
dotace odborných garantů programu pro učitele a žáky je s ohledem na rozsah a obsah činností dalších
souvisejících pozic v realizačním týmu projektu (zejména pozice 1.1.1.1.1.3 Tvůrci programů a vzdělávacích
materiálů / pomůcek (pro žáky SŠ), 1.1.1.1.1.7 Tvůrci programů a vzdělávacích materiálů / pomůcek (pro učitele
SŠ), 1.1.1.1.2.7 Metodický pracovník pro programy určené pro žáky SŠ a 1.1.1.1.2.8 Metodický pracovník
pro programy určené pro učitele SŠ) značně nadhodnocena. Komise zavazuje žadatele ke snížení počtu hodin
o polovinu.
1.1.1.1.3.3 Týmový manažer
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedené položky v plné výši. Pozice svým obsahem částečně duplikuje
náplň pozic 1.1.1.1.1.1 Koordinátor ověřování programů a komunikace s CS (pro žáky SŠ) a 1.1.1.1.1.5 Koordinátor
ověřování programů a komunikace s CS (pro učitele SŠ). Dále není z popisu zřejmé, jak se náplň práce Týmového
manažera odlišuje od pozice Manažer klíčových aktivit v administrativním týmu projektu.
1.1.1.1.4 Autorské příspěvky
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedené položky v plné výši. Žadatele dostatečně neobjasnil, jak
se plnění této položky věcně liší od úhrad mezd tvůrcům programů, kteří budou autory obsahu vytvářených
programů.
1.1.6.1.1 Vývoj interaktivních úkolů na internetu
Komise zavazuje žadatele ke snížení jednotkové ceny u výše uvedené položky. Komise konstatuje, že cena
za poskytovanou službu je nadhodnocena, a to i v souvislosti s výše uvedených faktem, že součástí realizačního
týmu je pozice 1.1.1.1.1.4 Vývojář interaktivních úkolů na internetu pro CS, která svou náplní práce částečně
zajišťuje plnění cílů. Komise zavazuje žadatele ke snížení jednotkové ceny za jednu službu na 50 000,- Kč.
1.1.7.2 Náhrada mzdy
Komise upozorňuje žadatele, že ačkoliv si stanovil sazbu dle průměrné denní mzdy, tak dle Pravidel pro žadatele
a příjemce – obecná část, kapitola 8.7.2 Způsobilé výdaje dle druhu mohou být tyto příspěvky poskytovány
až do výše 100 % skutečně vyplacených mzdových výdajů, nejvýše však do výše číselně odpovídající trojnásobku
částky minimální mzdy platné v době konání aktivity projektu. Tato náhrada se vyplácí zaměstnavateli pouze
za dobu (v hodinách), kdy se jeho zaměstnanci skutečně účastnili aktivit projektu namísto vykonávání sjednané
práce.
Na základě krácení v kapitole 1.1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících
položek:
1.1.1.2.1Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ
1.1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ
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Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách
v kapitole 1.1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:
1.2 Nepřímé náklady
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k uvedení v soulad přílohy Harmonogram klíčových aktivit
se skutečným zahájením a ukončením realizace projektu.
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.

10

Pořadové číslo

Název projektu

6.
Regionální rozvojová agentura Vysočina, zájmové sdružení
právnických osob
Pojďme o sobě rozhodovat!

Registrační číslo

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008119

Výsledný počet bodů

83,5

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

5

-

-

-

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

4 474 821,25 Kč

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

4 447 321,25 Kč

Kód

Název položky

1.1.1.1.3.4
1.1.7.1
1.2

Odborní posuzovatelé s praxí (CZ-ISCO
2310)
Soutěže
Nepřímé náklady

27 500,00 Kč

Jednotková
Počet
cena
jednotek

Celkem

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu

500,00

300,00

150 000,00

-15 000,00

0,00

0,00

0,00
889 464,25

-7 000,00
-5 500,00

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.1.1.3.4 Odborní posuzovatelé s praxí (CZ-ISCO 2310)
Komise zavazuje žadatele nad rámec návrhů obou hodnotitelů na základě porovnání projektů projednávaných
danou Komisí mezi sebou ke snížení jednotkové sazby u výše uvedené pozice. Pozice je sice označena jako
klíčová/excelentní, ale žadatelem zvolená sazba maximální sazbu pro klíčového pracovníka dle metodiky OP VVV
překračuje. Komise zavazuje žadatele ke krácení sazby na 500,- Kč/hod., což je sazba, která je obvyklá u obdobných
pozic v projektech projednávaných danou Komisí.
1.1.7.1 Soutěže
Komise zavazuje žadatele nad rámec návrhů obou hodnotitelů na základě návrhu ŘO ke krácení výše uvedené
položky v plné výši. V příloze Komentář k rozpočtu žadatel uvádí, že se jedná o ceny do soutěží pro cílovou skupinu.
Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.8 Nezpůsobilé výdaje nelze mezi celkové způsobilé
výdaje projektu zařadit dary.
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.
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Pořadové číslo

7.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze

Název projektu

Informace pro rozvoj demokratické společnosti

Registrační číslo

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008181

Výsledný počet bodů

83,5

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

5

-

-

-

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

10 858 945,25 Kč

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

9 769 144,63 Kč

Kód

Název položky

1.1.1.1.1.1 Hlavní odborný garant projektu
1.1.1.1.1.4 Odborný expert pro práci s CS
Odborný asistent pro práci s
1.1.1.1.2.2
pedagogy
1.1.1.1.2.4 Evaluátor
Pojistné na sociální zabezpečení z
1.1.1.2.1
platů a DPČ
Pojistné na zdravotní zabezpečení
1.1.1.3.1
z platů a DPČ
1.1.3.1.05 KA 1 - externí disk pro RT
1.1.3.1.10 KA 1 - externí disk pro pedagogy
KA 2d - tablety pro studenty
1.1.3.1.12
(ověřování)
1.2
Nepřímé náklady

1 089 800,62 Kč

Jednotková
cena

Počet
jednotek

14 560,00
4 863,75

36,00
36,00

524 160,00
175 095,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-80 640,00
-175 095,00

4 863,75

36,00

175 095,00

-175 095,00

4 863,75

36,00

175 095,00

-175 095,00

1 056 588,75

1,00

1 056 588,75

-151 481,25

380 371,95

1,00

380 371,95

-54 534,25

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-18 900,00
-21 000,00

4 000,00

15,00

60 000,00

-20 000,00

1 953 828,93

-217 960,12

Celkem

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.1.1.1.1 Hlavní odborný garant projektu
Komise zavazuje žadatele nad rámec návrhů obou hodnotitelů na základě porovnání projektů projednávaných
danou Komisí mezi sebou ke snížení jednotkové sazby u výše uvedené pozice. Pozice je v souladu s pravidly
označená jako klíčová/excelentní a žadatelem zvolená sazba odpovídá sazbě pro excelentního pracovníka. Komise
konstatuje, že pro danou pozici postačí pracovník na úrovni klíčového (nikoliv excelentního) pracovníka, a to
i na základě porovnání s ostatními projekty projednávanými danou Komisí mezi sebou. Komise tedy vzhledem
k porovnání obdobných pozic u projektů projednávaných danou Komisí snižuje sazbu při 100% úvazku
na 72 800,- Kč, což je sazba dle metodiky OP VVV pro klíčového pracovníka.
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1.1.1.1.1.4 Odborný expert pro práci s CS
1.1.1.1.2.2 Odborný asistent pro práci s pedagogy
1.1.1.1.2.4 Evaluátor
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedených pozic. Vzhledem k popisu pracovních náplní, obsahu aktivit
a duplicitě činností u těchto pozic navzájem Komise zavazuje žadatele ke krácení jejich úvazku o polovinu.
1.1.3.1.05 KA 1 - externí disk pro RT
1.1.3.1.10 KA 1 - externí disk pro pedagogy
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí výše uvedených položek z kapitoly 1.1 Výdaje na přímé aktivity. Dle Pravidel
pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitoly 8.7.4.3 Definice nepřímých/paušálních 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.
1.1.3.1.12 KA 2d - tablety pro studenty (ověřování)
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedené položky. Žadatel uvádí, že programy bude ověřovat u 10–15
studentů. Počet 20 kusů tabletů tedy není odůvodněn a Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu tabletů
na 15 kusů.
Na základě krácení v kapitole 1.1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících
položek:
1.1.1.2.1Pojistné 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 tvorbě programů Knihovny jako zdroj primárních informací a Zájmové vzdělávání –
kroužky, kluby, družina výhradně v souladu s tematickým zaměřením aktivity č. 7 dle vymezení této aktivity v kap.
5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část a doložení jejich specifikace před podpisem PA.
Dále Komise zavazuje žadatele k tvorbě a ověření programů v souladu s veškerými podmínkami ve výzvě
a upozorňuje žadatele, že veškeré projektové aktivity musejí být zaměřeny výhradně na tvorbu
a ověřování vytvářených 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, a to včetně zahraničních.
Komise zavazuje žadatele k uvedení v soulad popis indikátoru 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny
systémovou intervencí, a přílohu Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF. U indikátoru 5 08 10
Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí, žadatel uvedl jmenovitě spolupráci 5 středních škol,
jednou z nich je Gymnázium F. X. Šaldy Liberec. Na jiných místech v žádosti o podporu (str. 6) je uvedeno
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec. Tato škola se objevuje také např. v příloze Přehled
klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF.
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Pořadové číslo

8.

Název žadatele

Registrační číslo

Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého
Programy pro školy - rozvoj kompetencí pro demokratickou
kulturu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008149

Výsledný počet bodů

81

Název projektu

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

5

-

-

-

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena

Požadovaná výše finanční podpory

7 911 370,00 Kč

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

7 911 370,00Kč

Kód

Název položky

Jednotková
cena

Komentář Komise
Komise nenavrhuje žádné úpravy projektu.
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0,00 Kč

Počet
jednotek

Celkem

Rozdíl konečné částky a
částky ze žádosti o
podporu

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. 7 Kompetence pro demokratickou kulturu 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 63 286 291,84 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.
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 31. 1. 2018
Zápis vyhotovil: Mgr. Jakub Krátký

Ing. Hana
Čiháková,
Ph.D.

Digitálně podepsal Ing.
Hana Čiháková, Ph.D.
Datum: 2018.03.15
19:14:11 +01'00'

Podpis předsedy Komise
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Ing. Lenka
Menclová

Digitálně podepsal Ing. Lenka Menclová
DN: cn=Ing. Lenka Menclová,
givenName=Lenka, sn=Menclová, c=CZ,
title=Vrchní ministerský rada - vedoucí
oddělení, o=Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, ou=Sekce IV,
serialNumber=ICA - 10419363
Datum: 2018.03.16 09:51:46 +01'00'

Podpis zástupce ŘO

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_032/0008118

Základní škola a mateřská
škola Svitavy - Lačnov

Demokracie ve školách

7

13 228 782,50

13 228 782,50

12 633 432,50

12 633 432,50

96,5

2.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008093

CEDU - Centrum pro
demokratické učení, o.p.s.

Demokracie zážitkem

7

3 327 298,75

16 556 081,25

3 327 298,75

15 960 731,25

91,0

3.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008273

Multikulturní centrum Praha,
z.s.

Participace žáků na
rozhodovacím procesu

7

6 596 251,65

23 152 332,90

6 311 596,65

22 272 327,90

88,5

4.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008129

Středisko ekologické výchovy
SEVER Horní Maršov, o.p.s.

UBUNTU - škola
demokratického občanství

7

7 374 101,38

30 526 434,28

6 659 730,13

28 932 058,03

85,0

5.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008154

Centrum pro studium
demokracie a kultury, o.p.s.

Občanský průkaz 4.0 kompetence pro
demokratickou kulturu

7

19 996 581,00

50 523 015,28

17 301 124,50

46 233 182,53

85,0

6.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008119

Regionální rozvojová
agentura Vysočina, zájmové
sdružení právnických osob

Pojďme o sobě rozhodovat!

7

4 474 821,25

54 997 836,53

4 447 321,25

50 680 503,78

83,5

7.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008181

České vysoké učení technické
v Praze

Informace pro rozvoj
demokratické společnosti

7

10 858 945,25

65 856 781,78

9 769 144,63

60 449 648,41

83,5

8.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008149

Salesiánský klub mládeže, z.s.
Dům Ignáce Stuchlého

Programy pro školy - rozvoj
kompetencí pro
demokratickou kulturu

7

7 911 370,00

73 768 151,78

7 911 370,00

68 361 018,41

81,0

16

