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

 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 
 
18. 2. 2020 
 

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_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 MAS Litomyšlsko o.p.s. 

Název projektu 
Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání 
na území Litomyšlska 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016577 

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 Zařazena do Zásobníku náhradních projektů 

Výsledný počet bodů 49 

Požadovaná výše finanční podpory 4 559 265,05 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 4 559 017,80 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

247,25 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu  

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.1.1.3.1 Finanční a personální manažer 200,00  887,50  177 500,00  -100,00  

1.1.1.1.1.3.2 Manažer síťování a komunikace 
s partnery 

230,00  887,50  204 125,00  -115,00  

1.3 Paušální náklady 283 101,50  1,00  283 101,50  -32,25  

Komentář Komise 
 
Komise navrhuje zařadit žádost o podporu do Zásobníku náhradních projektů.  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 
 
Projekt je velmi dobře zpracovaný a kromě drobné nesrovnalosti v příloze Realizační tým nevykazuje slabší stránky. 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Svatojánci z.s. 

Název projektu Neformální vzdělávání kolem Zlaté stezky 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016578 

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 Zařazena do Zásobníku náhradních projektů 

Výsledný počet bodů 40 

Požadovaná výše finanční podpory 1 782 720,50 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 1 782 720,50 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise navrhuje zařadit žádost o podporu do Zásobníku náhradních projektů.  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. 
 
Projekt je dobře zpracovaný. Silnou stránkou projektu je jeho tematické zaměření. K slabým stránkám projektu 
patří oslovení a vymezení cílových skupin. 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele EDDA, z.ú. 

Název projektu NON FORMAL VBI 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016579 

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 27 

Požadovaná výše finanční podpory 1 283 445,00 Kč 

 
Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování. Projekt nesplnil minimální bodovou hranici  
35 bodů stanovených výzvou a dále minimální bodovou hranici kombinovaných kritérií 2.2, 2.3 a 2.4. Nedostatky 
vykazuje zejména vymezení a zapojení cílových skupin. Motivace k zapojení všech cílových skupin do projektu není 
dostatečně prokázána. Rizika jsou zpracována nedostatečným způsobem. Na základě výše uvedeného je žádost  
o podporu z dalšího procesu schvalování vyloučena.  
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele MAS Slavkovské bojiště, z.s. 

Název projektu NNO Slavkovské bojiště v přírodě 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016580 

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 Zařazena do Zásobníku náhradních projektů 

Výsledný počet bodů 47 

Požadovaná výše finanční podpory 7 044 071,80 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 6 855 979,87 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

188 091,93 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu  

1.1.1.2.1 
Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

530 124,80  1,00 530 124,80  -121 395,20  

1.1.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

192 384,00  1,00  192 384,00  -42 163,00  

1.3 Paušální náklady 431 822,59  1,00  431 822,59  -24 533,73  

Komentář Komise 
 
Komise navrhuje zařadit žádost o podporu do Zásobníku náhradních projektů.  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 indikátoru 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. Silnou stránkou je zpracování rizik a zapojení cílových skupin. Slabší stránkou 
jsou chybějící popisy hodnot indikátorů a obecněji popsané cíle projektu. 
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele MAS Střední Vsetínsko, z. s. 

Název projektu Valaši sa učija 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016581 

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 Zařazena do Zásobníku náhradních projektů 

Výsledný počet bodů 39 

Požadovaná výše finanční podpory 11 770 467,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 11 592 447,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

178 020,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu  

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.1.1.3.1 Facilitátor projektu 0,00  0,00  0,00  -150 000,00  

1.1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení  
z platů a DPČ 

595 200,00  1,00  595 200,00  265 200,00  

1.1.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení  
z DPP 

9 000,00  30,00  270 000,00  -270 000,00  

1.1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
z platů a DPČ 

216 000,00  1,00  216 000,00  97 200,00  

1.1.1.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
z DPP 

3 240,00  30,00  97 200,00  -97 200,00  

1.3 Paušální náklady 528 480,00  1,00  528 480,00  -23 220,00  

Komentář Komise 

 
Komise navrhuje zařadit žádost o podporu do Zásobníku náhradních projektů. 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 Osobní výdaje dochází ke snížení následující položky: 
1.3 Paušální náklady 

 
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 
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Žádost je dobře zpracovaná a je podložena přílohami, které ji dále rozvíjejí a konkretizují. Silnou stránkou je 
zpracování rizik. Slabší stránkou je nadhodnocený administrativní tým a chybějící zaměření jednotlivých 
tematických variant. 
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele Spolek Hůrka Kutná Hora 

Název projektu 
Systém podpory profesního rozvoje zaměstnanců Spolku Hůrka 
Kutná Hora 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016582 

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 Zařazena v Zásobníku náhradních projektů 

Výsledný počet bodů 38 

Požadovaná výše finanční podpory 2 499 016,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 2 499 016,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise navrhuje zařadit žádost o podporu do Zásobníku náhradních projektů. 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 a je v souladu se zaměřením výzvy. Slabou stránkou projektu jsou nejasnosti v oslovení 
a zapojení cílové skupiny. 
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Pořadové číslo  7. 

Název žadatele AFS Mezikulturní programy, o.p.s. 

Název projektu 
Rozvoj programů neformálního vzdělávání v AFS mezikulturní 
programy, o.p.s. 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016583 

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 1 367 865,55 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 2.2. Nedostatky vykazuje 
vymezení a zapojení cílových skupin, žadatel je popisuje natolik nejasným způsobem, že není zřejmý rozdíl mezi 
cílovou skupinou Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání a v oblasti 
neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže a Účastníci neformálního vzdělávání. Na základě výše 

uvedeného je žádost o podporu z dalšího procesu schvalování vyloučena.  
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Pořadové číslo  8. 

Název žadatele Hnutí Brontosaurus 

Název projektu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Hnutí Brontosaurus 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016584 

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 Zařazena do Zásobníku náhradních projektů 

Výsledný počet bodů 49 

Požadovaná výše finanční podpory 7 589 118,95 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 7 585 657,91 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

3 461,04 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 

373 190,40  1,00  373 190,40  -3 009,60  

1.3 Paušální náklady 302 961,51  1,00  302 961,51  -451,44  

Komentář Komise 

 
Komise navrhuje zařadit žádost o podporu do Zásobníku náhradních projektů.  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 kromě drobné nesrovnalosti v rozpočtu nevykazuje slabší stránky.  
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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_071/0016579 EDDA, z.ú. NON FORMAL VBI 1 283 445,00 27 

2. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016583 AFS Mezikulturní programy, o.p.s. 
Rozvoj programů neformálního vzdělávání 

 v AFS mezikulturní programy, o.p.s. 
1 367 865,55 33 
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IV. Přehled projednaných projektů zařazených do Zásobníku náhradních 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_071/0016577 MAS Litomyšlsko o.p.s. 
Společnou cestou ke 

kvalitnějšímu neformálnímu 
vzdělávání na území Litomyšlska 

4 559 265,05 4 559 017,80 49 

2. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016578 Svatojánci z.s. 
Neformální vzdělávání kolem 

Zlaté stezky 
1 782 720,50 1 782 720,50 40 

3. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016580 MAS Slavkovské bojiště, z.s. NNO Slavkovské bojiště v přírodě 7 044 071,80 6 855 979,87 47 

4. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016581 MAS Střední Vsetínsko, z. s. Valaši sa učija 11 770 467,00 11 592 447,00 39 

5. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016582 Spolek Hůrka Kutná Hora 
Systém podpory profesního 
rozvoje zaměstnanců Spolku 

Hůrka Kutná Hora 
2 499 016,00 2 499 016,00 38 

6. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016584 Hnutí Brontosaurus 
Zvyšování kvality neformálního 

vzdělávání v Hnutí Brontosaurus 
7 589 118,95 7 585 657,91 49 
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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 vzhledem k alokaci výzvy k vytvoření Zásobníku náhradních 
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. V Zásobníku náhradních projektů budou 
projekty seřazeny sestupně dle pořadí, v jakém byly podány žádosti o podporu. 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 18. 2. 2020 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Slimáková 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 


