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

 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 
 
29. 1. 2020 
 

Čas zahájení jednání 
 
9:30 
 

Místo konání 

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

Pořadí jednání Komise 5. 

 
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 

 

  

  



 

2 
 

II. Projednávané žádosti o podporu 

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele DW7, o.p.s. 

Název projektu Inovace Ateliéru Divadla na cucky 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016288 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 39 

Požadovaná výše finanční podpory 1 370 816,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 1 370 816,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

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.  
 
Projekt je dobře zpracovaný. Silnou stránkou projektu je tematické zaměření projektu. K slabým stránkám projektu 
patří nedostatky ve struktuře rozpočtu, popisy cílových skupin a volba šablon vzhledem k potřebám cílových 
skupin. 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. 

Název projektu Neformální vzdělávání v území MAS Lanškrounsko 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016304 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí 1 

Nepřítomni 1 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0 0 1 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Nedoporučena 

Výsledný počet bodů 35 

Požadovaná výše finanční podpory 3 432 462,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování. Projekt nesplnil minimální bodovou hranici kombinovaného 
kritéria 2.4. Zhodnocení rizik vykazuje zásadní nedostatky ohrožující realizaci projektu. Na základě výše uvedeného 
je žádost o podporu z dalšího procesu schvalování vyloučena. 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele MAS Česká Kanada o.p.s. 

Název projektu Neformální vzdělávání v České Kanadě 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016315 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 44 

Požadovaná výše finanční podpory 9 108 167,52 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 9 108 167,52 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

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. 
 
Žádost je dobře zpracovaná. Silnou stránkou je popis rizik. Mezi slabší stránky projektu patří nesoulad mezi údaji 
v rozpočtu a přílohou Realizační tým a doložení oslovení organizací. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Život v 21. století, z. s. 

Název projektu Neformální vzdělávání a speciální školství v Brně 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016332 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Nedoporučena 

Výsledný počet bodů 34 

Požadovaná výše finanční podpory 1 080 068,00 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 žádosti o podporu 
není dostatečně doložen zájem a motivace cílových skupin pro účast v projektu. Žadatel obecně popisuje pracovní 
náplně administrativního týmu, chybí finanční řízení projektu, problém a zdůvodnění potřebnosti projektu je 
podáno v obecné rovině. Zhodnocení rizik vykazuje rovněž nedostatky. Na základě výše uvedeného je žádost o 
podporu z dalšího procesu schvalování vyloučena. 
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele MAS Holicko, o.p.s. 

Název projektu Zájmové vzdělávání nás baví! 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016348 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 41 

Požadovaná výše finanční podpory 2 081 162,72 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 2 080 279,52 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

883,20 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu  

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.2.1 
Pojistné na sociální zabezpečení z 
platů a DPČ 

95 232,00  1,00     95 232,00  -768,00  

1.3 Paušální náklady 100 710,72  1,00 100 710,72 -115,20  

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 projektu 
je vymezení cílových skupin. Mezi slabší stránky projektu patří především obecnější tvrzení v popisu projektu  
a mírně poddimenzovaný administrativní tým vzhledem k počtu zapojených partnerů. 
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele nvias, z. s. 

Název projektu 
Neformální projektová výuka podnikavosti s využitím 
projektového dne Naše firmy a virtuálního prototypování s 
využitím hry Minecraft 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016371 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 39 

Požadovaná výše finanční podpory 3 406 671,51 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 3 404 954,79 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 716,72 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu  

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.2.1 
Pojistné na sociální zabezpečení  
z platů a DPČ 

185 107,20 1,00 185 107,20 -1 492,80  

1.3 Paušální náklady 150 272,71 1,00 150 272,71   -223,92  

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 projektu 
je tematické zaměření projektu. Mezi slabší stránky projektu patří dílčí nedostatky ve zpracování rozpočtu a 
nesourodé zdůvodnění potřebnosti projektu. 
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Pořadové číslo  7. 

Název žadatele Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s. 

Název projektu Učit se pro život - Šablony pro NNO 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016485 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 45 

Požadovaná výše finanční podpory 3 526 633,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 3 525 023,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 610,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu  

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.2.1 
Pojistné na sociální zabezpečení 
z platů a DPČ 

173 600,00 1,00 173 600,00 -1 400,00  

1.3 Paušální náklady 144 510,00 1,00 144 510,00   -210,00  

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 velmi dobře zpracovaná a je podložena přílohami, které ji dále rozvíjejí a konkretizují. Silnou stránkou 
projektu jsou dobře popsané cílové skupiny a zpracování rizik projektu. Mezi slabší stránky projektu patří mírně 
poddimenzovaný administrativní tým.  
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Pořadové číslo  8. 

Název žadatele Labyrint Brno, z.s. 

Název projektu Prostor pro sdílení 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016486 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Nedoporučena 

Výsledný počet bodů 33 

Požadovaná výše finanční podpory 1 839 760,90 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 2.1. V žádosti o podporu 
chybí relevantní analýza příčin problému a potřeb cílových skupin. Tvrzení nejsou doložena ověřitelnými zdroji 
nebo dokumentací. Přínos projektu není konkrétně specifikován. Na základě výše uvedeného je žádost o podporu 
z dalšího procesu schvalování vyloučena. 
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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) V
ýs

le
d

n
ý 

p
o

če
t 

b
o

d
ů

 

1. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016288 DW7, o.p.s. Inovace Ateliéru Divadla na cucky 1 370 816,00 1 370 816,00 39 

2. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016315 
MAS Česká Kanada 

o.p.s. 
Neformální vzdělávání v České Kanadě 9 108 167,52  9 108 167,52  44 

3. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016348 MAS Holicko, o.p.s. Zájmové vzdělávání nás baví! 2 081 162,72  2 080 279,52  41 

4. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016371 nvias, z. s. 

Neformální projektová výuka 
podnikavosti s využitím projektového 

dne Naše firmy a virtuálního 
prototypování s využitím hry Minecraft 

3 406 671,51  3 404 954,79  39 

5. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016485 
Kyjovské Slovácko v 

pohybu, z. s. 
Učit se pro život - Šablony pro NNO 3 526 633,00  3 525 023,00  45 
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III. 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) 

V
ýs

le
d

n
ý 

p
o

če
t 

b
o

d
ů

 

1. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016304 Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. 
Neformální vzdělávání v území MAS 

Lanškrounsko 
3 432 462,00 Kč 35 

2. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016332 Život v 21. století, z. s. 
Neformální vzdělávání a speciální 

školství v Brně 
1 080 068,00 Kč 34 

3. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016486 Labyrint Brno, z.s. Prostor pro sdílení 1 839 760,90 Kč 33 
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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. 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 29. 1. 2020 
 
Zápis vyhotovil: Mgr. Zuzana Slimáková 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 


