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

 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 
 
23. 1. 2020 
 

Čas zahájení jednání 
 
9:30 
 

Místo konání 

 
Modrá zasedací místnost, 3. NP, Harfa Office Park, 
Českomoravská 2420, Praha 9 
 

Pořadí jednání Komise 4. 

 
Číslo a název výzvy 
 

02_18_071 Zvyšování kvality neformálního 
vzdělávání 

 
Prioritní osa 
 

PO3 

 
Vyhlašovatel 
 

ŘO OP VVV MŠMT 

 
Alokace výzvy v Kč 
 

300 000 000,00 
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II. Projednávané žádosti o podporu 

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele NAD ORLICÍ, o.p.s. 

Název projektu Podpora neziskových organizací v Královéhradeckém kraji 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013392 

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 

Výsledný počet bodů 45 

Požadovaná výše finanční podpory 16 594 824,95 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 15 757 468,55 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

837 356,40 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu  

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.1.1.1.2 Projektový manažer 15 000,00  36,00  540 000,00  -540 000,00  

1.1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z 
platů a DPČ 

562 464,00  1,00  562 464,00  -139 536,00  

1.1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
z platů a DPČ 

204 120,00  1,00  204 120,00  -48 600,00  

1.3 Paušální náklady 564 956,55  1,00  564 956,55  -109 220,40  

Komentář Komise 

 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami. Žádost o podporu splnila minimální bodovou 
hranici 35 bodů stanovených výzvou a zároveň splnila minimální bodovou hranici všech kombinovaných kritérií  
a rovněž všechna vylučovací kritéria. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu včetně zdůvodnění jsou uvedeny  
ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1.1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek: 
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 1.1.1 Osobní výdaje dochází ke snížení následující položky: 
1.3 Paušální náklady 
 
Projekt je velmi dobře zpracovaný a po navrhovaných úpravách lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. Silnou 
stránkou projektu je dobře zpracovaná potřebnost projektu. Drobným nedostatkem je naddimenzovaný úvazek 
člena administrativního týmu. 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Naše Montessa, z.s. 

Název projektu Pracujeme s úsměvem 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0014886 

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 

Výsledný počet bodů 42 

Požadovaná výše finanční podpory 1 358 460,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 1 130 760,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

227 700,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu  

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.1.2.3.1 Manažer implementace (300 
hod./rok * 3 roky * 220,-/hod.) 

0,00  0,00  0,00  -198 000,00  

1.3 Paušální náklady 51 948,00  1,00  51 948,00  -29 700,00  

Komentář Komise 

 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami. Žádost o podporu splnila minimální bodovou 
hranici 35 bodů stanovených výzvou a zároveň splnila minimální bodovou hranici všech kombinovaných kritérií  
a rovněž všechna vylučovací kritéria. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu včetně zdůvodnění jsou uvedeny  
ve výsledné hodnoticí tabulce projektu. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Osobní výdaje dochází ke snížení následující položky: 
1.3 Paušální náklady 
 
Žádost je dobře zpracovaná. Silnou stránkou je popis rizik. Mezi slabší stránky projektu patří především popis 
cílových skupin a chybné zařazení odborného týmu do rozpočtu projektu. 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Nová škola, o.p.s. 

Název projektu 
Dobrovolníci ve veřejné knihovně jako místě neformálního 
vzdělávání dětí a žáků 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016205 

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 Nedoporučena 

Výsledný počet bodů 29 

Požadovaná výše finanční podpory 1 866 740,25 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování. Projekt nesplnil minimální bodovou hranici  
35 bodů stanovených výzvou a dále minimální bodovou hranici kombinovaných kritérií 2.1, 2.2 a 2.4. Projekt se 
zaměřuje pouze na vzdělávání dobrovolníků bez zahrnutí dopadu tohoto vzdělávání. Předložená argumentace není 
doložena z ověřitelných zdrojů. Není jednoznačně doložena potřebnost a přínos navrženého řešení vzhledem  
k potřebám dětí a žáků. Zhodnocení rizik vykazuje zásadní nedostatky. Na základě výše uvedeného je žádost  
o podporu z dalšího procesu schvalování vyloučena. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Studio Experiment z.s. 

Název projektu 
Zvyšování kvality neformálního vzdělávání Studia Experiment 
z.s. 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016211 

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  

Výsledný počet bodů 45 

Požadovaná výše finanční podpory 1 568 748,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 1 566 926,40 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 821,60 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu  

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1 Osobní výdaje 650 016,00  1,00  650 016,00  -1 584,00  

1.1.1.1.1.2.1 Vedoucí projektu 12 000,00  36,00  432 000,00  -147 600,00  

1.1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z 
platů a DPČ 

107 136,00  1,00  107 136,00  107 136,00  

1.1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
z platů a DPČ 

38 880,00  1,00  38 880,00  38 880,00  

1.3 Paušální náklady 97 502,40  1,00  97 502,40  -237,60  

Komentář Komise 

 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami. Žádost o podporu splnila minimální bodovou 
hranici 35 bodů stanovených výzvou a zároveň splnila minimální bodovou hranici všech kombinovaných kritérií  
a rovněž všechna vylučovací kritéria. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu včetně zdůvodnění jsou uvedeny  
ve výsledné hodnoticí tabulce projektu. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Osobní výdaje dochází ke snížení následující položky: 
1.3 Paušální náklady 
 
Žádost je dobře zpracovaná a je podložena přílohami, které ji dále rozvíjejí a konkretizují. Silnou stránkou je popis 
cílových skupin a rizik projektu. Mezi slabší stránky projektu patří především chybějící popis inovativnosti projektu 
a struktura rozpočtu. 
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele KROUŽKY, o.p.s. 

Název projektu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání - KROUŽKY, o.p.s. 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016236 

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  

Výsledný počet bodů 42 

Požadovaná výše finanční podpory 15 657 490,10 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 14 562 319,80 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 095 170,30 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu  

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.1.1.1.3 Finanční manažer/ka 44 000,00  18,00  792 000,00  -380 160,00  

1.1.1.1.1.1.4 IT technik 45 000,00  10,80  486 000,00  -324 000,00  

1.1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z 
platů a DPČ 

1 084 752,00  1,00  1 084 752,00  -184 788,00  

1.1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
z platů a DPČ 

393 660,00  1,00  393 660,00  -63 374,00  

1.3 Paušální náklady 877 861,80  1,00  877 861,80  -142 848,30  

Komentář Komise 

 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami. Žádost o podporu splnila minimální bodovou 
hranici 35 bodů stanovených výzvou a zároveň splnila minimální bodovou hranici všech kombinovaných kritérií  
a rovněž všechna vylučovací kritéria. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu a indikátorů včetně zdůvodnění jsou 
uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1.1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek: 
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 1.1.1 Osobní výdaje dochází ke snížení následující položky: 
1.3 Paušální náklady 
 
Žádost je dobře zpracovaná a je podložena přílohami, které ji dále rozvíjejí a konkretizují. Silnou stránkou jsou 
dobře popsané cílové skupiny. Mezi slabší stránky projektu patří především navržená struktura administrativního 
týmu a popis rizik projektu. 
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele Region HANÁ, z. s. 

Název projektu Spolky společně 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016268 

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 Nedoporučena 

Výsledný počet bodů 30 

Požadovaná výše finanční podpory 9 977 974,00 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování. Projekt nesplnil minimální bodovou hranici  
35 bodů stanovených výzvou a dále minimální bodovou hranici kombinovaných kritérií 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4. Z popisu 
žádosti o podporu není zřejmé, na základě jakých potřeb a zájmu cílové skupiny žadatel vybral jednotky aktivit. 
Celkový popis je podán v obecné rovině, bez potřebné míry konkretizace. Žadatel zcela nedostatečně zpracoval 
rizika projektu a návrhy na jejich eliminaci. Na základě výše uvedeného je žádost o podporu z dalšího procesu 
schvalování vyloučena. 
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Pořadové číslo  7. 

Název žadatele Charlie Karlín, z.ú. 

Název projektu 
Ukotvení metody profesora Feuersteina v neformálním 
vzdělávání v ČR 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016278 

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 Nedoporučena 

Výsledný počet bodů 34 

Požadovaná výše finanční podpory 10 419 021,00 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování. Projekt nesplnil minimální bodovou hranici  
35 bodů stanovených výzvou a dále minimální bodovou hranici kombinovaného kritéria 2.3. V projektu je zcela 
pominuto zhodnocení zájmu dětí a žáků, nejsou doloženy dostatečné informace o oslovení této cílové skupiny. 
Nelze tedy zhodnotit, do jaké míry je pravděpodobné, že se děti a žáci budou účastnit plánovaných aktivit. Ačkoli 
žadatel s tímto rizikem pracuje, nejsou formulována příslušná opatření k jeho eliminaci. Na základě výše 
uvedeného je žádost o podporu z dalšího procesu schvalování vyloučena. 
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Pořadové číslo  8. 

Název žadatele MAS Šternbersko o.p.s. 

Název projektu 
Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v 
Olomouckém kraji 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016279 

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 

Výsledný počet bodů 40 

Požadovaná výše finanční podpory 19 998 447,30 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 18 992 195,46 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 006 251,84 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu  

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.1.1.1.2 Projektový manažer 18 000,00  36,00  648 000,00  -648 000,00  

1.1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z 
platů a DPČ 

828 518,40  1,00  828 518,40  -168 681,60  

1.1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
z platů a DPČ 

300 672,00  1,00  300 672,00  -58 320,00  

1.3 Paušální náklady 832 011,06  1,00  832 011,06  -131 250,24  

Komentář Komise 

 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami. Žádost o podporu splnila minimální bodovou 
hranici 35 bodů stanovených výzvou a zároveň splnila minimální bodovou hranici všech kombinovaných kritérií a 
rovněž všechna vylučovací kritéria. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu a indikátorů včetně zdůvodnění jsou 
uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1.1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek: 
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 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:  
1.1.1.4.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Osobní výdaje dochází ke snížení následující položky: 
1.3 Paušální náklady 
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Žádost je dobře zpracovaná a je podložena přílohami, které ji dále rozvíjejí a konkretizují. Silnou stránkou projektu 
je dopad na celé území kraje a dále zpracování rizik. Mezi slabší stránky projektu patří mírně nadhodnocený 
administrativní tým a popis zapojení cílových skupin. 
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III. Přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV  
 

Poř. č. Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 
Požadovaná výše finanční 

podpory (v Kč) 
Maximální schválená výše 

finanční podpory (v Kč) 
Výsledný 

počet bodů 

1. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013392 NAD ORLICÍ, o.p.s. 
Podpora neziskových organizací v 

Královéhradeckém kraji 
16 594 824,95 15 757 468,55 45 

2. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0014886 Naše Montessa, z.s. Pracujeme s úsměvem 1 358 460,00 1 130 760,00 42 

3. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016211 Studio Experiment z.s. 
Zvyšování kvality neformálního 

vzdělávání Studia Experiment z.s. 
1 568 748,00 1 566 926,40 45 

4. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016236 KROUŽKY, o.p.s. 
Zvyšování kvality neformálního 

vzdělávání - KROUŽKY, o.p.s. 
15 657 490,10 14 562 319,80 42 

5. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016279 MAS Šternbersko o.p.s. 
Podpora zvyšování kvality 
neformálního vzdělávání v 

Olomouckém kraji 
19 998 447,30 18 992 195,46 40 

  



 

12 
 

IV. Přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu nedoporučených projektů k podpoře z OP VVV  
 

Poř. č. Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 
Požadovaná výše finanční 

podpory (v Kč) 
Výsledný počet bodů 

1. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016205 Nová škola, o.p.s. 
Dobrovolníci ve veřejné knihovně jako 

místě neformálního vzdělávání dětí a žáků 
1 866 740,25 29 

2. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016268 Region HANÁ, z. s. Spolky společně 9 977 974,00 30 

3. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016278 Charlie Karlín, z.ú. 
Ukotvení metody profesora Feuersteina v 

neformálním vzdělávání v ČR 
10 419 021,00 34 
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V. 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. 
 
Hodnoticí komise pověřuje ŘO vytvořením Seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV 
a navrhuje do něj zařadit všechny projednané žádosti, které splnily minimální bodovou hranici 
stanovenou výzvou a zároveň splnily minimální bodovou hranici všech kombinovaných kritérií a 
všechna vylučovací kritéria. Žádosti, které nesplnily minimální bodovou hranici 35 bodů 
stanovenou výzvou a dále minimální bodovou hranici kombinovaných kritérií, navrhuje Komise 
zařadit do Seznamu nedoporučených projektů k podpoře z OP VVV. 
 

 

Neveřejná část zápisu: 

Přílohy 

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

 
V Praze dne 23. 1. 2020 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Slimáková 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 


