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

 
I. Identifikace Komise 

Datum jednání 11. 7. 2019 

Čas zahájení jednání 9:30 

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

Pořadí jednání Komise 8. 

Číslo a název výzvy 
02_18_067 Implementace strategie digitálního 
vzdělávání II 

Povinně volitelná aktivita 

Aktivita č. 3: Propojování formálního a 
neformálního vzdělávání ve spolupráci s 
kulturními/paměťovými institucemi, science centry 
a ekocentry 

Prioritní osa PO3 

Vyhlašovatel ŘO OP VVV MŠMT 

Alokace výzvy  500 000 000 Kč 

Dílčí alokace aktivity 110 000 000 Kč 

 
II. Složení Komise  

Předseda Komise Ing. Martina Houšková Beránková, Ph.D. 

Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
Mgr. Bc. Milan Chalupník 
doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-paedIGIP. 
Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D. 
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III. Projednávané žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele Techmania Science Center o.p.s. 

Název projektu Techmania - Digitální programy pro výuku 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012368 

Výsledný počet bodů 82 

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 

 4  0  0  0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením  

Požadovaná výše finanční podpory 4 480 922,50 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 4 471 120,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

9 802,50 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.2 Programátor 56 000,00  0,80  44 800,00  -3 200,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

224 025,00  1,00  224 025,00  -800,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

80 649,00  1,00  80 649,00  -288,00  

1.1.2.4.2 Operační systém Windows 0,00  0,00  0,00  -3 554,00  

1.2 Nepřímé náklady 894 224,00  1,00  894 224,00  -1 960,50  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.2 Programátor 
Žadatelem plánovaná sazba ve výši 60 000,- Kč u výše uvedené pozice překračuje maximální limit pro způsobilý 
příspěvek z OP VVV, který lze plánovat do rozpočtu projektu. Sazba odměny z platu, kterou lze uvést do rozpočtu 
projektu, nesmí překročit částku 56 000,- Kč za úvazek 1,0. Komise proto zavazuje žadatele ke krácení jednotkové 
ceny u této položky rozpočtu na 56 000,- Kč. 
 
1.1.2.4.2 Operační systém Windows 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Vzhledem k tomu, že 
operační systém je již součástí pořizovaného notebooku, shledala Komise tuto položku rozpočtu jako neúčelnou.  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek: 
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
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Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise upozorňuje žadatele, že v žádosti ani v jejích přílohách není explicitně uvedeno, že v rámci projektu bude 
vytvořena modifikace DVZ pro žáky se SVP, je zde pouze informace o jejím ověření. Komise upozorňuje žadatele, 
že je povinen dle bodu 3, str. 10 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část zařadit mezi vytvářené DVZ 
minimálně jeden specifický s uzpůsobením pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tento DVZ musí 
být označen tak, aby byl jednoznačně identifikovatelný. Za splnění této podmínky může být považováno vytvoření 
jiné verze již vytvořeného DVZ pouze s dílčím uzpůsobením pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  
  
Komise upozorňuje žadatele na významné riziko plynoucí z nastavení odborného týmu. V případě posuzovatele 
je zde personální překryv se subjektem tvořícím a ověřujícím DVZ. Komise doporučuje ŘO zvýšenou pozornost 
při kontrole nezávislosti odborných doporučujících posudků. 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Masarykova univerzita 

Název projektu Humanitní vědy dokořán 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012281 

Výsledný počet bodů 80 

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 

 4  0  0  0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena  

Požadovaná výše finanční podpory 14 883 050,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 14 883 050,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise nezavazuje žadatele k úpravám rozpočtu projektu. Komise konstatuje, že se jedná o velmi kvalitně 
připravený projekt a lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Západočeská univerzita v Plzni 

Název projektu Digitální stopy regionální historie 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012320 

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 

 4  0  0  0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 4 967 419,98 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 4 821 131,23 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

146 288,75 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet  

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

650 775,00  1,00  650 775,00  -26 031,00  

1.1.2.6.1.1 Tisk 0,00  0,00  0,00  -40 000,00  

1.1.2.6.1.2 Komentované prohlídky - 
archiv, muzea 

0,00  0,00  0,00  -36 000,00  

1.1.2.6.1.3 Webhosting 0,00  0,00  0,00  -15 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 964 226,25  1,00  964 226,25  -29 257,75  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 

1.1.2.6.1.1 Tisk 
1.1.2.6.1.3 Webhosting 

Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí těchto položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Dle Pravidel pro 
žadatele a příjemce – obecná část kap. 8.7.4.3 spadají svým charakterem výdaje spojené s těmito položkami 
rozpočtu do nepřímých nákladů. 

1.1.2.6.1.2 vstupné, komentovaná prohlídka v muzeu archivu 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Dle Pravidel pro žadatele 
a příjemce – specifická část, str. 15 není možné zpoplatnit ověření DVZ pro děti a žáky. Přístup k materiálům má 
být po celou dobu projektu i ověřování plně zdarma. 

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
V rozpočtu projektu došlo u této položky k překročení maximálního zákonného odvodu na sociální zabezpečení 
z platů a DPČ (25 % z platů a DPČ). Z toho důvodu Komise zavazuje žadatele ke krácení této položky o 26 031,- Kč. 

Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 

1.2 Nepřímé náklady 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Muzeum hlavního města Prahy 

Název projektu Langweilův model Prahy  jako školní historický pramen 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012327 

Výsledný počet bodů 72 

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 

 4  0  0  0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením  

Požadovaná výše finanční podpory 14 386 925,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 12 538 688,43 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 848 236,57 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.04 Lektoři - ověřovatelé DVZ 39 204,00  8,00  313 632,00  -46 368,00  

1.1.2.1.1.1.05 Garant technického řešení 
(ČVUT) - 0,1 úv. 

46 933,00  3,00  140 799,00  -75 201,00  

1.1.2.1.1.1.06 Projektant technického 
řešení (ČVUT) - 0,3 úv. 

46 933,00  9,00  422 397,00  -117 603,00  

1.1.2.1.1.1.07 Vývojář (ČVUT) - 5D 46 933,00  27,00  1 267 191,00  -82 809,00  

1.1.2.1.1.1.08 Vývojář (ČVUT) - VR 46 933,00  24,00  1 126 392,00  -73 608,00  

1.1.2.1.1.3.3 Řídící výbor projektu 
(garant didaktiky, 
supervisor obsahu,  
supervisor rozvoje MMP) 

0,00  0,00  0,00  -148 500,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

1 777 602,75  1,00  1 777 602,75  -98 897,25  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

639 936,99  1,00  639 936,99  -35 603,01  

1.1.2.6.1.2 Technické služby spojené 
se zpracováním 
didaktických výstupů DVZ - 
5D projekce a VR 

0,00  0,00  0,00  -800 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 2 507 737,69  1,00  2 507 737,69  -369 647,31  

Komentář Komise 

Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.04 Lektoři - ověřovatelé DVZ 
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice uvádí kód CZ-ISCO 23204. Komise zavazuje žadatele ke krácení sazby 
na horní limit Q3 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je stanoven k datu jednání Komise za poslední 
sledované období, tj. za rok 2018 ve výši 39 204,- za úvazek 1,0. 

http://www.ispv.cz/
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1.1.2.1.1.1.05 Garant technického řešení 
1.1.2.1.1.1.06 Projektant technického řešení 
1.1.2.1.1.1.07 Vývojář 5D 
1.1.2.1.1.1.08 Vývojář VR 
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice uvádí kód CZ-ISCO 2514. Komise zavazuje žadatele ke krácení sazby 
na horní limit Q3 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je stanoven k datu jednání Komise za poslední 
sledované období, tj. za rok 2018 ve výši 46 933,- za úvazek 1,0. 

1.1.2.1.1.1.09 Koordinátor vizuálního zpracování edukačního sw prostředí (DVZ) 
1.1.2.1.1.1.11 Grafik digitálních technologií a webových DVZ  
V příloze Realizační tým je u těchto pozic uveden kód CZ-ISCO 3432. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 23513. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit Q3 kódu 
23513 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 23513 v příloze Realizační tým 
před vydáním PA. 

1.1.2.1.1.3.2 Lektor - tvůrce edukačních programů 
Komise u této položky rozpočtu identifikovala nesoulad mezi počtem jednotek uvedeným v příloze Realizační tým 
(300 hodin) a v příloze Komentář k rozpočtu (500 hodin). Komise považuje počet jednotek ve výši 500 hodin, který 
je též uveden v rozpočtu projektu, za přiměřený s ohledem na skutečnost, že jde o návrhy pro 5 programů, které 
tvoří 5 osob.  Komise proto zavazuje žadatele pouze k uvedení do souladu přílohy Realizační tým s rozpočtem 
projektu. 

1.1.2.1.1.3.3 Řídící výbor projektu 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu, a to vzhledem 
k obecnému popisu činnosti, ze kterého dostatečně nevyplývá její potřebnost pro realizaci projektu. 

1.1.2.6.1.2 Technické služby spojené se zpracováním didaktických výstupů DVZ - 5D projekce a VR 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Žadatel v žádosti 
o podporu ani v jejích přílohách dostatečně neprokázal potřebnost této položky vzhledem k realizaci projektu, 
a proto ji Komise shledala jako neúčelnou. 

Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2.1.3.1 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 vyjmutí indikátoru 5 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím 
programem, indikátor neodpovídá obsahu zvolené aktivity č. 2 Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů. 

Komise zavazuje žadatele ke zvolení indikátoru 5 21 06 (Počet produktů polytechnického vzdělávání) do žádosti 
a ke stanovení jeho cílové hodnoty na hodnotu 3 s ohledem na počet ucelených finálních digitálních vzdělávacích 
zdrojů uvedených v žádosti a jejích přílohách a k uvedení popisu stanovené cílové hodnoty tohoto indikátoru. 

Komise upozorňuje žadatele, že v žádosti ani v jejích přílohách není explicitně uvedeno, že v rámci projektu bude 
vytvořena modifikace DVZ pro žáky se SVP, je zde pouze informace o jejím ověření. Komise upozorňuje žadatele, 
že je povinen dle bodu 3, str. 10 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část zařadit mezi vytvářené DVZ 
minimálně jeden specifický s uzpůsobením pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tento DVZ musí 
být označen tak, aby byl jednoznačně identifikovatelný. Za splnění této podmínky může být považováno vytvoření 
jiné verze již vytvořeného DVZ pouze s dílčím uzpůsobením pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

http://www.ispv.cz/
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele 
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková 
organizace 

Název projektu Panoráma starého Mostecka 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012378 

Výsledný počet bodů 71 

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 

 4  0  0  0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením  

Požadovaná výše finanční podpory 8 694 310,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 8 688 060,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

6 250,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné částky a 
částky ze žádosti o 

podporu 

1.1.2.3.1.3 Úložiště dat 0,00  0,00  0,00  -5 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 1 737 612,00  1,00  1 737 612,00  -1 250,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.3.1.3 Úložiště dat  
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Dle Pravidel pro 
žadatele a příjemce – obecná část, kapitoly 8.7.4.3 spadají veškeré nosiče a úložiště dat do nepřímých nákladů, 
a to bez ohledu na jejich využití v projektu, tj. zda jsou nezbytné pro administraci projektu či jsou určeny pro 
práci s cílovou skupinou.  

Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele k doplnění popisu hodnot všech indikátorů v žádosti o podporu. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že v žádosti ani v jejích přílohách není explicitně uvedeno, že v rámci projektu bude 
vytvořena modifikace DVZ pro žáky se SVP, je zde pouze informace o jejím ověření. Komise upozorňuje žadatele, 
že je povinen dle bodu 3, str. 10 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část zařadit mezi vytvářené DVZ 
minimálně jeden specifický s uzpůsobením pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tento DVZ 
musí být označen tak, aby byl jednoznačně identifikovatelný. Za splnění této podmínky může být považováno 
vytvoření jiné verze již vytvořeného DVZ pouze s dílčím uzpůsobením pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami.  
  
Komise upozorňuje žadatele na nesoulad počtů ověřujících žáků v žádosti a v přílohách. 
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele POST BELLUM,  o.p.s. 

Název projektu Dilematorium 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012347 

Výsledný počet bodů 63 

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 

 4  0  0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena k zařazení do Zásobníku náhradních projektů  

Požadovaná výše finanční podpory 14 964 083,75 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 11 982 416,25 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

2 981 667,50 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.1 Metodik neformálního 
vzdělávání 

39 500,00  18,00  711 000,00  -379 200,00  

1.1.2.1.1.1.4 Produkční/Koordináto
r/Dramaturg/průzkum 

43 700,00  14,00  611 800,00  -305 900,00  

1.1.2.1.1.1.6 Animátor/scénárista 2 0,00  0,00  0,00  -1 095 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

1 629 925,00  1,00  1 629 925,00  -445 025,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

586 773,00  1,00  586 773,00  -160 209,00  

1.2 Nepřímé náklady 2 396 483,25  1,00  2 396 483,25  -596 333,50  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.1 Metodik neformálního vzdělávání  
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této pozice rozpočtu na 18, tj. na měsíční úvazek ve výši 
0,5. Vzhledem k tomu, že Aktivita č. 3 této výzvy je zaměřena na propojování formálního a neformálního 
vzdělávání, neměl by Metodik neformálního vzdělávání mít výrazně vyšší pracovní úvazek než Metodik 
formálního vzdělávání. Komise proto považuje žadatelem plánovaný rozsah této pozice za nadhodnocený. 
 
1.1.2.1.1.1.4 Produkční/Koordinátor/Dramaturg/Průzkum 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek u této položky rozpočtu na 14, tj. na měsíční úvazek ve výši 
0,4. Náplní práce této pozice je mimo jiné i koordinování a motivování vývojového týmu, kdy tato náplň práce 
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spadá do činnosti administrativního týmu, která dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitoly 
8.7.4.3 svým charakterem spadá do nepřímých nákladů. 
 
1.1.2.1.1.1.6 Animátor/Scénárista 2  
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v celém rozsahu. Vzhledem k rozsahu 
projektu, kdy bude žadatel vytvářet v průběhu 36 měsíců v rámci DVZ 5 příběhů a současně využije část svých 
již dříve vytvořených digitálních materiálů a s ohledem na zapojení dalších pozic realizačního týmu s obdobnou 
náplní práce (1.1.2.1.1.1.5 Animátor/Scénárista 1 a 1.1.2.1.1.1.3 Režisér/Scénárista/Animátor/Střih 1), shledala 
Komise tuto pozici pro realizaci projektu jako nadbytečnou.   
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek: 
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2.1.3.1 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 ke snížení cílové hodnoty indikátoru 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny 
systémovou intervencí ze současné hodnoty 5 na cílovou hodnotu 3 s ohledem na počet škol, jejichž pedagogičtí 
pracovníci zvyšují své kompetence účastí při průběžném nebo finálním ověřování digitálních vzdělávacích zdrojů 
uvedených v žádosti a v příloze Seznam zapojených škol. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že by bylo vhodné upravit harmonogram tak, aby závěrečné ověřování mohlo být 
realizováno v době školního roku. 
 

Komise upozorňuje žadatele, že v žádosti a v jejích přílohách je nesoulad, pro které SVP budou DVZ 
přizpůsobeny. 
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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.    
 
Shrnutí výsledků jednání Komise včetně přehledu projednaných projektů zařazených do Seznamu 
(ne)doporučených projektů k podpoře z OP VVV, popř. do Zásobníku náhradních projektů (v případě 
vyčerpání finanční alokace určené pro aktivitu č. 3: Propojování formálního a neformálního vzdělávání ve 
spolupráci s kulturními/ paměťovými institucemi, science centry a ekocentry) budou součástí posledního 
zápisu z jednání Komise pro aktivitu č. 3.  
 
Zápis z jednání Komise byl schválen všemi členy Komise. 

 

Neveřejné přílohy zápisu: 

Prezenční listina 
Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci 
Hlasovací archy členů Komise 

 

V Praze dne 11. 7. 2019 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Stanislava Podolková 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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