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

 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 
 
11. 2. 2020 
 

Čas zahájení jednání 
 
9:30 
 

Místo konání 

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

Pořadí jednání Komise 7. 

 
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 Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. 

Název projektu Spolu v (ne)formě 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016567 

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 32 

Požadovaná výše finanční podpory 2 636 375,68 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 2.4. Zhodnocení rizik je 
provedeno nedostatečným způsobem. Dopady projektu zůstávají v rovině předpokladů, nejsou blíže zdůvodněny. 
Oslovení cílových skupin není provedeno adekvátně vzhledem k plánovanému dopadu projektu. Struktura 
administrativního týmu je nadsazená. Na základě výše uvedeného je žádost o podporu z dalšího procesu 
schvalování vyloučena. 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele MAS Hrubý Jeseník, z.s. 

Název projektu Neseď doma, pojď s námi ! 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016568 

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 

Výsledný počet bodů 38 

Požadovaná výše finanční podpory 6 291 856,80 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 6 206 067,72 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

85 789,08 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 

219 628,80  1,00  219 628,80  -55 321,20  

1.1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení  
z platů a DPČ 

79 704,00  1,00  79 704,00  -19 278,00  

1.3 Paušální náklady 209 869,92  1,00  209 869,92  -11 189,88  

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 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 
 
Projekt je dobře zpracovaný. Silnou stránkou projektu je specifikace činnosti jednotlivých partnerů. K slabým 
stránkám projektu patří struktura rozpočtu a popis cílových skupin. 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele MAS Hornolidečska, z.s. 

Název projektu 
MAS Hornolidečska - pomáháme zvyšovat kvalitu neformálního 
vzdělávání 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016569 

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 

Výsledný počet bodů 42 

Požadovaná výše finanční podpory 4 334 557,56 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 4 331 912,72 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

2 644,84 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu  

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení  
z platů a DPČ 

285 138,00  1,00  285 138,00  -2 299,68  

1.1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
z platů a DPČ 

103 477,50  1,00  103 477,50  -0,18  

1.3 Paušální náklady 231 479,18  1,00  231 479,18  -344,98  

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. Silnou stránkou je specifikace činnosti jednotlivých partnerů a tematické 
zaměření projektu. Slabší stránkou je zpracování rozpočtu a nesoulad v jednotlivých přílohách projektu. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele SERENDIPITY z.s. 

Název projektu Akcelerátor neformálního vzdělávání romské komunity v ČR 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016571 

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 33 

Požadovaná výše finanční podpory 9 990 857,65 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování. Projekt nesplnil minimální bodovou hranici  
35 bodů stanovených výzvou. V žádosti o podporu jsou podány zmatečné informace k administrativnímu týmu, 
které znemožňují jeho relevantní posouzení. Popis problému je podán v obecné rovině, nemá oporu v příslušné 
dokumentaci. Motivace k zapojení všech cílových skupin do projektu není dostatečně prokázána.  Podle informací 
v jedné z příloh vyplývá, že žadatel se zaměřil na odstranění chyb z předchozí žádosti, avšak nedoložil všechny 
informace nutné k hodnocení žádosti. Na základě výše uvedeného je žádost o podporu z dalšího procesu 
schvalování vyloučena. 
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele MAS Podlipansko, o.p.s. 

Název projektu Podpora neziskových organizací ve Středních Čechách 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016572 

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 Zařazena do Zásobníku náhradních projektů 

Výsledný počet bodů 45 

Požadovaná výše finanční podpory 9 919 438,40 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 9 273 184,40 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

646 254,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu  

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.1.1.1.4 Asistentka projektové manažerky 0,00  0,00  0,00  -420 000,00  

1.1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení  
z platů a DPČ 353 400,00  1,00  353 400,00  -104 160,00  

1.1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení  
z platů a DPČ 128 250,00  1,00  128 250,00  -37 800,00  

1.3 Paušální náklady 323 339,40  1,00  323 339,40  -84 294,00  

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 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 velmi dobře zpracovaná a je podložena přílohami, které ji dále rozvíjejí a konkretizují. Silnou stránkou je 
vymezení cílových skupin a jejich oslovení. Slabší stránkou je mírně nadhodnocený administrativní tým. 
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 

Název projektu Chceme vědět, umět, znát! 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016573 

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 Zařazena do Zásobníku náhradních projektů 

Výsledný počet bodů 38 

Požadovaná výše finanční podpory 2 177 278,30 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 2 050 335,55 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

126 942,75 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu  

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.1.1.1.1 Administrativní pracovník 0,00  0,00  0,00  -82 500,00  

1.1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení  
z platů a DPČ 

110 484,00  1,00  110 484,00  -20 460,00  

1.1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení  
z platů a DPČ 

40 095,00  1,00  40 095,00  -7 425,00  

1.3 Paušální náklady 119 444,55  1,00  119 444,55  -16 557,75  

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 1.1.1.1.1.1 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. Silnou stránkou projektu je tematické zaměření projektu. Slabší stránkou projektu 
jsou nejasnosti v oslovení a zapojení cílové skupiny a nadhodnocený administrativní tým projektu.  
 

 

  



 

8 
 

Pořadové číslo  7. 

Název žadatele Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. 

Název projektu 
Moderní metody v neformálním vzdělávání na území MAS 
Brána Brněnska 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016574 

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 Zařazena do Zásobníku náhradních projektů 

Výsledný počet bodů 38 

Požadovaná výše finanční podpory 2 587 279,02 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 2 303 886,82 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

283 392,20 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu  

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.1.1.3.1 Manažer, administrátor 0,00  0,00  0,00  -246 400,00  

1.1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení  
z platů a DPČ 

72 912,00  1,00  72 912,00  -28,00  

1.3 Paušální náklady 96 151,02  1,00  96 151,02  -36 964,20  

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 dobře zpracovaná a je podložena přílohami, které ji dále rozvíjejí a konkretizují. Silnou stránkou projektu 
je konkrétní popis klíčových aktivit a cílových skupin. Mezi slabé stránky projektu patří naddimenzovaný 
administrativní tým a dílčí nesoulad údajů v rozpočtu a příloze Realizační tým.  
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Pořadové číslo  8. 

Název žadatele Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s. 

Název projektu Neformální vzdělávání v environmentální výchově 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016576 

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 Zařazena do Zásobníku náhradních projektů 

Výsledný počet bodů 41 

Požadovaná výše finanční podpory 9 179 586,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 9 103 143,38 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

76 442,62 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu  

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.1.1.1.1 Věcný manažer 12 420,00  36,00  447 120,00  -49 680,00  

1.1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z 
platů a DPČ 

358 371,36  1,00  358 371,36  -12 320,64  

1.1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
z platů a DPČ 

130 060,80  1,00  130 060,80  -4 471,20  

1.3 Paušální náklady 377 101,22  1,00  377 101,22  -9 970,78  

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 1.1.1.1.1.1 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 velmi dobře zpracovaná. Silnou stránkou projektu je tematické zaměření a popis rizik. Slabší stránkou 
jsou nejasnosti v doložení zájmu cílových skupin a drobné nedostatky ve zpracování rozpočtu.  
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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_071/0016568 
MAS Hrubý Jeseník, 

z.s. 
Neseď doma, pojď s námi ! 6 291 856,80 6 206 067,72 38 

2. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016569 
MAS Hornolidečska, 

z.s. 
MAS Hornolidečska - pomáháme zvyšovat kvalitu 

neformálního vzdělávání 
4 334 557,56 4 331 912,72 42 
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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) 

V
ýs

le
d

n
ý 

p
o

če
t 

b
o

d
ů

 

1. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016567 
Centrum pro pomoc dětem a 

mládeži o.p.s. 
Spolu v (ne)formě 2 636 375,68 32 

2. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016571 SERENDIPITY z.s. Akcelerátor neformálního vzdělávání romské komunity v ČR 9 990 857,65 33 
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V. 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_071/0016572 MAS Podlipansko, o.p.s. 
Podpora neziskových organizací  

ve Středních Čechách 
9 919 438,40 9 273 184,40 45 

2. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016573 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. Chceme vědět, umět, znát! 2 177 278,30 2 050 335,55 38 

3. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016574 Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. 
Moderní metody v neformálním 

vzdělávání na území MAS Brána Brněnska 
2 587 279,02 2 303 886,82 38 

4. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016576 
Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího 

vzdělávání, o.p.s. 
Neformální vzdělávání v  

environmentální výchově 
9 179 586,00 9 103 143,38 41 
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VI. 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. 
Pro zbývající projekty, na které nevystačila alokace výzvy, navrhuje Hodnoticí komise vytvoření 
Zásobníku náhradních projektů, kde budou projekty seřazeny sestupně dle pořadí, v jakém byly 
podány žádosti o podporu. 

 

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 11. 2. 2020 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Slimáková 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 


