Oprava zápisu z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV
Datum jednání: 17. 9. 2019
Číslo výzvy: 02_18_054
II. Projednávané žádosti o podporu
Pořadové číslo

14.

Název žadatele

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Název projektu

Posílení strategického řízení vědy a výzkumu ve VÚRV, v.v.i.

Registrační číslo

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014700

Výsledný počet bodů

99

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

32 802 898,77 Kč

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

26 956 988,27 Kč

Kód

Název položky

Modul pro SW OK Base (web
1.1.1.3.1
portál, docházka, nábor,
licence + implementace)
Modul pro SW OK Base
(tvorba uživatelských sestav
1.1.1.3.2
a integrace na sw třetích
stran)
Odborný pracovník 1.1.2.1.1.1.07
Personalista junior
1.1.2.1.1.1.08 IT specialista
Pojistné na sociální
1.1.2.1.2.1
zabezpečení z platů a DPČ
Pojistné na zdravotní
1.1.2.1.3.1
zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.3.1.02
PC monitor
1.1.2.3.1.03
PC klávesnice
1.1.2.3.1.04
PC myš
1.1.2.3.1.05
Židle kancelářská
1.1.2.3.1.06
Stůl kancelářský
1

5 845 910,50 Kč

Jednotková
Počet
cena jednotek

Celkem

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu

0,00

0,00

0,00

-423 500,00

0,00

0,00

0,00

-242 000,00

0,00

0,00

0,00

-1 260 000,00

45 000,00

14,40

648 000,00

-648 000,00

2 755 350,00

1,00

2 755 350,00

-477 000,00

991 926,00

1,00

991 926,00

-171 720,00

3 624,00
177,00
187,00
2 488,00
3 012,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

3 624,00
177,00
187,00
2 488,00
3 012,00

-377,00
-274,00
-214,00
-1 612,00
-2 588,00

1.1.2.3.1.08
1.1.2.3.1.09
1.1.2.3.1.10

POPULARIZACE PC monitor
POPULARIZACE PC klávesnice
POPULARIZACE PC myš
POPULARIZACE Židle
1.1.2.3.1.11
kancelářská
POPULARIZACE Stůl
1.1.2.3.1.12
kancelářský
PUBLIKACE Překlady do
1.1.2.6.1.01
anglického jazyka
PUBLIKACE Jazykové
1.1.2.6.1.21
korektury
POPULARIZACE Tisk letáků,
1.1.2.6.1.23
brožur, grafické práce
Jednotkové náklady
1.2
související s volitelnou
podaktivitou č. 5.2.
1.3
Nepřímé náklady
Komentář Komise

3 624,00
177,00
187,00

1,00
1,00
1,00

3 624,00
177,00
187,00

-377,00
-274,00
-214,00

2 488,00

1,00

2 488,00

-1 612,00

3 012,00

1,00

3 012,00

-2 588,00

242 000,00

1,00

242 000,00

-484 000,00

180,00

1 815,00

326 700,00

-108 900,00

0,00

0,00

0,00

-544 500,00

3 907 764,50

1,00

3 907 764,50

-689 605,50

3 515 983,29

1,00

3 515 983,29

-786 555,00

Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.1.3.1 Modul pro SW OK Base (web portál, docházka, nábor, licence + implementace)
1.1.1.3.2 Modul pro SW OK Base (tvorba uživatelských sestav a integrace na sw třetích stran)
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí těchto položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Položky nejsou jasně
provázány s popisem KA 3 a nejsou plně v souladu s podporovanými aktivitami dle výzvy.
1.1.2.1.1.1.07 Odborný pracovník - Personalista junior
Komise zavazuje žadatele k vyřazení těchto položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Dle Pravidel pro
žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3 výdaje svým charakterem spadají do nepřímých nákladů projektu.
1.1.2.1.1.1.08 IT specialista*
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu o 50 %. Náplň práce této pozice
částečně obsahuje činnosti, které dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3 svým
charakterem spadají do nepřímých nákladů projektu.
*Původní část Zápisu je nahrazena takto:
1.1.2.1.1.1.08 IT specialista
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu o 50 %. Náplň práce této pozice
částečně obsahuje činnosti, které dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3 svým
charakterem spadají do nepřímých nákladů projektu.
1.1.2.3.1.02 PC monitor
1.1.2.3.1.03 PC klávesnice
1.1.2.3.1.04 PC myš
1.1.2.3.1.05 Židle kancelářská
1.1.2.3.1.06 Stůl kancelářský
1.1.2.3.1.08 POPULARIZACE PC monitor
1.1.2.3.1.09 POPULARIZACE PC klávesnice
1.1.2.3.1.10 POPULARIZACE PC myš
1.1.2.3.1.11 POPULARIZACE Židle kancelářská
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1.1.2.3.1.12 POPULARIZACE Stůl kancelářský
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení hodnotitelů ve fázi věcného hodnocení na základě návrhu ŘO ke
krácení jednotkové ceny u výše uvedených položek rozpočtu tak, aby byly v souladu s aktuální verzí dokumentu
Seznam obvyklých cen vybavení, účinného od 1. 7. 2019.

1.1.2.6.1.01 PUBLIKACE Překlady do anglického jazyka
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 1, a to z důvodu nedostatečného
podložení počtu žadatelem plánovaných jednotek potřebných pro realizaci projektu a naplnění jeho cílů.
1.1.2.6.1.21 PUBLIKACE Jazykové korektury
Komise zavazuje žadatele ke krácení celkové částky této položky o 25 %. Žadatel v žádosti o podporu ani jejích
přílohách nezdůvodnil potřebnost korektur v požadovaném rozsahu. Komise dále zavazuje žadatele ke stanovení
ceny jednotky této položky na 180,- Kč v celkovém počtu jednotek 1815.
1.1.2.6.1.23 POPULARIZACE Tisk letáků, brožur, grafické práce
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Komise nepovažuje tisk
letáků a podobné činnosti za účinný způsob realizace popularizačních aktivit a plánované výdaje shledala jako
neúčelné a nehospodárné.
1.2 Jednotkové náklady
Komise zavazuje žadatele ke krácení výdajů na tuto položku minimálně o 15 %. S ohledem na dodržení principu
„3E“ shledala Komise rozsah plánovaných stáží v rámci podaktivity 5.2 Rozvoj mezinárodní spolupráce se
zahraničními výzkumnými organizacemi a dalšími subjekty zabývajícími se výzkumem vzhledem k popsanému
účelu jako nepřiměřeně dlouhý, případně se stáží účastní nepřiměřeně velký tým žadatele. Komise ponechává na
uvážení žadatele, jaké stáže a v jakém rozsahu pokrátí.
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
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách
v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.2.1.4 FKSP
1.1.2.1.5 Jiné povinné výdaje
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:
1.3 Nepřímé náklady
Komise upozorňuje žadatele, že dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4.3. Volitelné
aktivity projektu v rámci aktivity č. 8 Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje jsou stavební
úpravy způsobilým výdajem pouze ve spojení s dovybavením či upgradem expozic, které slouží k popularizaci VaV
návštěvnických center výzkumných organizací.
V Praze dne 13. 1. 2020

Digitálně

Podpis zástupce ŘO
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