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

 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 
 
25. 2. 2020 
 

Čas zahájení jednání 
 
9:30 
 

Místo konání 

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

Pořadí jednání Komise 9. 

 
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 POST BELLUM,  o.p.s. 

Název projektu Akademie Paměti národa 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016585 

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 40 

Požadovaná výše finanční podpory 3 012 287,55 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 3 010 804,21 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 483,34 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 

159 900,48  1,00  159 900,48  -1 289,77  

1.1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
z platů a DPČ 

58 028,40  1,00  58 028,40  -0,09  

1.3 Paušální náklady 129 403,33  1,00  129 403,33  -193,48  

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 o podporu je dobře zpracovaná. Silnou stránkou projektu je tematické zaměření a adekvátně nastavený 
administrativní tým. Slabší stránkou je kvantifikace a motivace cílových skupin. 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Medovníček, z.s. 

Název projektu Spolupráce dětských skupin na Moravě 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016586 

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 36 

Požadovaná výše finanční podpory 4 511 922,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 4 511 922,00 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 a indikátoru včetně zdůvodnění 
jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu. 
 
Žádost o podporu je průměrně zpracovaná. Žadatel měl více pozornosti věnovat zpracování rizik, popisu cílových 
skupin a jejich motivaci a sestavení rozpočtu.  
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Síť pro rodinu, z.s. 

Název projektu Kvalitně a neformálně 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016587 

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 4 890 739,40 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 4 743 701,01 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

147 038,39 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu  

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.1.1.2.2 Asistent projektu 12 946,00  36,00  466 056,00  -95 544,00  

1.1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

340 567,49  1,00  340 567,49  -23 716,51  

1.1.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

123 593,04  1,00  123 593,04  -8 598,96  

1.3 Paušální náklady 275 612,48  1,00  275 612,48  -19 178,92  

 
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 o podporu je průměrně zpracovaná. Silnou stránkou projektu je zpracování rizik. K slabým stránkám 
projektu patří obecné zdůvodnění potřebnosti, chybějící cílová skupina Účastníci neformálního vzdělávání  
a oslovení a motivace cílových skupin. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Název projektu 
Děti, mládež a myslivost - zvyšování environmentální citlivosti 
dětí a mládeže v ČR 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016588 

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 19 601 469,60 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 2.2 a 2.3. Projekt není 
zpracován komplexně a vykazuje řadu slabých stránek. Vzhledem k identifikovaným problémům volba jediné 
klíčové aktivity neodpovídá stanoveným cílům projektu. Popis cílové skupiny a způsob jejího oslovení a zapojení  
do projektu není dostatečný. Na základě výše uvedeného je žádost o podporu z dalšího procesu schvalování 
vyloučena.  
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele Asociace středoškolských klubů České republiky z.s. 

Název projektu 
Posuň se! Rozvoj aktivit neformálního vzdělávání pro 
středoškoláky 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016590 

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 37 

Požadovaná výše finanční podpory 19 973 570,60 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 17 868 629,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

2 104 941,60 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu  

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.1.1.1.4 Administrativní pracovník 0,00  0,00  0,00  -1 368 000,00  

1.1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z 
platů a DPČ 

602 640,00  1,00  602 640,00  -339 264,00  

1.1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
z platů a DPČ 

218 700,00  1,00  218 700,00  -123 120,00  

1.3 Paušální náklady 487 701,00  1,00  487 701,00  -274 557,60  

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 průměrně zpracovaná, je však podložena přílohami, které ji dále rozvíjejí a konkretizují. Slabší stránkou 
je nadhodnocený administrativní tým a ne zcela jasně doložený zájem cílových skupin o účast v projektu. 
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 

Název projektu Dobrodružství na dosah každému je učení se 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016591 

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 v Zásobníku náhradních projektů  

Výsledný počet bodů 37 

Požadovaná výše finanční podpory 7 011 972,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 7 007 583,60 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

4 388,40 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu  

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z 
platů a DPČ 

473 184,00  1,00  473 184,00  -3 816,00  

1.3 Paušální náklady 416 199,60  1,00  416 199,60  -572,40  

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 
 
Žádost je zpracována v souladu se zaměřením výzvy. Slabou stránkou projektu je zpracování rizik a celkově obecně 
pojaté zpracování projektu.  
 

 

  



 

8 
 

Pořadové číslo  7. 

Název žadatele Česká tábornická unie, z.s. 

Název projektu 
Zlepšování kompetencí, znalostí a dovedností dobrovolníků 
pracujících s dětmi a mládeží v České tábornické unii 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016592 

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 v Zásobníku náhradních projektů 

Výsledný počet bodů 41 

Požadovaná výše finanční podpory 16 220 970,80 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 16 220 970,80 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 a indikátorů včetně zdůvodnění 
jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu. 
 
Žádost o podporu je dobře zpracovaná a je v souladu se zaměřením výzvy. Silnou stránkou projektu je popis 
cílových skupin a adekvátně nastavený administrativní tým. Slabší stránkou projektu je neuvedení tematických 
variant u relevantních šablon a popis rizik. 
 

 

  



 

9 
 

Pořadové číslo  8. 

Název žadatele JAHODA, z.ú. 

Název projektu Neformální vzdělávání v KRC Jahoda 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016593 

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 43 

Požadovaná výše finanční podpory 1 054 986,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 1 054 986,00 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 o podporu je dobře zpracovaná. Silnou stránkou projektu je adekvátně sestavený administrativní tým a 
zpracování rozpočtu, aktivity jsou vzhledem k cílům projektu zvoleny v odpovídající podobě. Slabší stránkou 
projektu je způsob prokázání oslovení cílových skupin a jejich motivace k účasti v projektu.  
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Pořadové číslo  9. 

Název žadatele KLUB PATHFINDER z.s. 

Název projektu Zkvalitňování práce s dětmi a mládeží v KP 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016595 

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 6 643 393,60 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 6 604 618,36 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

38 775,24 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 Koordinátor aktivit 12 100,00  36,00  435 600,00  -25 200,00  

1.1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z 
platů a DPČ 

422 294,40  1,00  422 294,40  -6 249,60  

1.1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
z platů a DPČ 

153 252,00  1,00  153 252,00  -2 268,00  

1.3 Paušální náklady 341 751,96  1,00  341 751,96  -5 057,64  

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 o podporu je velmi dobře zpracovaná. Silnou stránkou projektu je vymezení cílových skupin a jejich 
charakteristika. Slabší stránkou jsou chybějící tematické varianty jednotek aktivit u relevantních šablon a drobný 
nesoulad v rozpočtu.  

 

 



 

11 
 

 
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_071/0016588 Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 
Děti, mládež a myslivost - zvyšování environmentální 

citlivosti dětí a mládeže v ČR 
19 601 469,60 30 
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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_071/0016585 POST BELLUM, o.p.s. Akademie Paměti národa 3 012 287,55  3 010 804,21 40 

2. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016586 Medovníček, z.s. Spolupráce dětských skupin na Moravě 4 511 922,00  4 511 922,00 36 

3. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016587 Síť pro rodinu, z.s. Kvalitně a neformálně 4 890 739,40  4 743 701,01 38 

4. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016590 
Asociace středoškolských klubů 

České republiky z.s. 
Posuň se! Rozvoj aktivit neformálního 

vzdělávání pro středoškoláky 
19 973 570,60  17 868 629,00 37 

5. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016591 MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. Dobrodružství na dosah každému je učení se 7 011 972,00  7 007 583,60 37 

6. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016592 Česká tábornická unie, z.s. 
Zlepšování kompetencí, znalostí a dovedností 
dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží v 

České tábornické unii 
16 220 970,80  16 220 970,80 41 

7. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016593 JAHODA, z.ú. Neformální vzdělávání v KRC Jahoda 1 054 986,00  1 054 986,00 43 

8. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016595 KLUB PATHFINDER z.s. Zkvalitňování práce s dětmi a mládeží v KP 6 643 393,60  6 604 618,36 45 



 

13 
 

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 25. 2. 2020 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Slimáková 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 


