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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 28. 5. 2020 

Čas zahájení jednání 9:30 

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

Pořadí jednání Komise 4. 

Číslo výzvy a název výzvy 
02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně 
vyloučené lokality II (SVL II)  

Prioritní osa 3 

Vyhlašovatel ŘO OP VVV MŠMT 

Alokace výzvy v Kč 700 000 000,00 
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II. Projednávané žádosti o podporu  

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele Město Písek 

Název projektu Inkluzivní vzdělávání pro školy zřízené městem Písek 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016923 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu  

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4  0 0  0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 62 

Požadovaná výše finanční podpory 43 314 029,50 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 34 599 028,74 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

8 715 000,76 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.1.1.11 Finanční manažer 
ZŠ J.Husa 

0,00  0,00  0,00  -201 600,00  

1.1.2.1.1.1.1.12 Finanční manažer 
ZŠ J.K.Tyla 

0,00  0,00  0,00  -216 000,00  

1.1.2.1.1.1.1.13 Finanční manažer 
ZŠ T. Šobra 

0,00  0,00  0,00  -162 000,00  

1.1.2.1.1.1.1.14 Finanční manažer 
ZŠ E. Beneše 

0,00  0,00  0,00  -201 600,00  

1.1.2.1.1.1.1.15 Finanční manažer 
ZŠ T. G. Masaryka 

0,00  0,00  0,00  -201 600,00  

1.1.2.1.1.1.1.16 Finanční manažer 
ZŠ Svobodná 

0,00  0,00  0,00  -151 200,00  

1.1.2.1.1.2.1.04 Pracovník pro 
poradenství a 
podporu rodičům 
a pedagogům ZŠ 
J. Husa - 1 

0,00  0,00  0,00  -212 800,00  

1.1.2.1.1.2.1.05 Pracovník pro 
poradenství a 
podporu rodičům 
a pedagogům ZŠ 
J. Husa - 2 

0,00  0,00  0,00  -212 800,00  

1.1.2.1.1.2.1.06 Pracovník pro 
poradenství a 

0,00  0,00  0,00  -212 800,00  
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podporu rodičům 
a pedagogům 12. 
MŠ (T. Šobra) - 1 

1.1.2.1.1.2.1.07 Pracovník pro 
poradenství a 
podporu rodičům 
a pedagogům 12. 
MŠ (T. Šobra) - 2 

0,00  0,00  0,00  -212 800,00  

1.1.2.1.1.2.1.08 Pracovník pro 
podporu rodičů a 
pedagogů ZŠ T. 
Šobra - 1 

0,00  0,00  0,00  -532 000,00  

1.1.2.1.1.2.1.09 Pracovník pro 
podporu rodičů a 
pedagogů ZŠ T. 
Šobra - 2 

0,00  0,00  0,00  -532 000,00  

1.1.2.1.1.2.3.01 Pracovník pro 
rozvoj 
prosociálních, 
kognitivních a 
emočních 
dovedností dětí 

280,00  1 344,00  376 320,00  -1 505 280,00  

1.1.2.1.1.2.3.02 Pracovník pro 
poradenství a 
podporu rodičům 
a pedagogům 
(předškolní 
vzdělávání) 

240,00  1 344,00  322 560,00  -483 840,00  

1.1.2.1.1.2.3.03 Pracovník pro 
spolupráci MŠ a 
ZŠ při přechodu 
dětí mezi stupni 
vzdělávání 

240,00  672,00  161 280,00  -672 000,00  

1.1.2.1.1.2.3.08 Pracovník pro 
poradenství a 
podporu rodičům 
a pedagogům (ZŠ) 

0,00  0,00  0,00  -376 320,00  

1.1.2.1.1.2.3.09 Pracovník pro 
spolupráci ZŠ a 
MŠ při přechodu 
dětí mezi stupni 
vzdělávání 

0,00  0,00  0,00  -430 080,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na 
sociální 
zabezpečení z 
platů a DPČ 

51 559,20  28,00  1 443 657,60  -767 642,40  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení z 
platů a DPČ 

18 711,00  28,00  523 908,00  -272 160,00  
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1.1.2.3.3.8 Pomůcky pro 
podporu rodičů 
při jednání 
s pedagogocické 
pracovníky, 
pracovníky soc. 
zdravotnických 
služeb a podporu 
pedagogů při 
jednání s rodiči a 
pracovníky 
sociálních a 
zdravotnických 
služeb 

0,00  0,00  0,00  -5 000,00  

1.1.2.3.3.9 Pomůcky pro 
spolupráci ZŠ a 
MŠ při přechodu 
dědí mezi stupni 
vzdělávání 

0,00  0,00  0,00  -20 000,00  

1.3 Nepřímé náklady 1 672 275,10  1,00  1 672 275,10  -1 133 478,36  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami. Žádost o podporu splnila minimální 
bodovou hranici 60 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. 
 
Nad rámec hodnocení kritéria V4.1 uvedeného ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází ke 
krácení položky rozpočtu 1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ. Z důvodu zrušení 
tzv. karenční doby byl novelizován zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti. Na základě této novely došlo s platností od 1. 7. 2019 ke snížení sazby 
pojistného na nemocenské pojištění. U zaměstnavatele činí nyní sazba pojistného na sociální 
zabezpečení včetně nemocenského pojištění 24,8 % z vyměřovacího základu namísto původních 25 %.  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek:   
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v 
položkách v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:  
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje dochází ke snížení následující položky:  
1.3 Nepřímé náklady 
 
Projekt je připraven na průměrné úrovni, avšak po zapracování návrhů dle Komise lze předpokládat 
jeho úspěšnou realizaci. Silnou stránkou projektu je dopad na všechny subjekty pracující s dětmi a 
žáky ze sociálně vyloučených lokalit. Slabou stránkou je celková roztříštěnost a nepřehlednost 
zpracování, která však neohrožuje proveditelnost projektu.  
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Statutární město Chomutov 

Název projektu Společnou cestou 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu  

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Výsledný počet bodů 70 

Požadovaná výše finanční podpory 32 847 599,61 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 32 380 142,55 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

467 457,06 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.2.1.5 Koordinátor inkluze 
pro obec - SMCH 
0,8 

30 575,00  28,00  856 100,00  -151 900,00  

1.1.2.1.1.2.1.6 Metodik asistentů 
pedagoga a 
školních asistentů - 
SMCH 0,8 

30 575,00  28,00  856 100,00  -151 900,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

1 404 528,16  1,00  1 404 528,16  -75 342,40  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

509 707,80  1,00  509 707,80  -27 342,00  

1.3 Nepřímé náklady 1 571 308,25  1,00  1 571 308,25  -60 972,66  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami. Žádost o podporu splnila minimální 
bodovou hranici 60 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 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek:  
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ  
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 



 

6 
  

 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v 
položkách v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:  
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje dochází ke snížení následující položky:  
1.3 Nepřímé náklady 
 
Projekt je velmi dobře připraven a lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. Silnou stránkou projektu 
je zdůvodnění potřebnosti, popis aktivit a zpracování rozpočtu. Slabou stránkou projektu je popis a 
vymezení cílových skupin. 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele MAS Frýdlantsko, z.s. 

Název projektu Na jedné lodi II 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016954 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu  

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 74 

Požadovaná výše finanční podpory 22 172 209,20 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 21 583 582,36 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

588 626,84 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.1.1.1 Manažer projektu 14 400,00  29,00  417 600,00  -278 400,00  

1.1.2.1.1.2.1.4 Lektor kroužků 36 052,00  36,25  1 306 885,00  -70 615,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

2 242 213,88  1,00  2 242 213,88  -105 336,12  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

813 706,65  1,00  813 706,65  -31 411,35  

1.1.2.3.3.2 KA4 materiál pro 
kroužky 

10 000,00  24,00  240 000,00  -30 000,00  

1.3 Nepřímé náklady 2 009 616,83  1,00  2 009 616,83  -72 864,37  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami. Žádost o podporu splnila minimální 
bodovou hranici 60 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. 
 
Nad rámec hodnocení kritéria V4.1 uvedeného ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází ke 
krácení položky rozpočtu 1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ. Z důvodu zrušení 
tzv. karenční doby byl novelizován zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti. Na základě této novely došlo s platností od 1. 7. 2019 ke snížení sazby 
pojistného na nemocenské pojištění. U zaměstnavatele činí nyní sazba pojistného na sociální 
zabezpečení včetně nemocenského pojištění 24,8 % z vyměřovacího základu namísto původních 25 %.  
 



 

8 
  

Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek:   
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v 
položkách v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:  
1.1.2.1.5.2 Ostatní jiné povinné výdaje 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje dochází ke snížení následující položky:  
1.3 Nepřímé náklady 
 
Projekt je velmi dobře připraven a lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. Silnou stránkou projektu 
je zdůvodnění potřebnosti projektu, šíře dopadu v regionu na cílové skupiny a zpracování klíčových 
aktivit. Slabší stránkou je drobný nesoulad v příloze Realizační tým.  
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Vzdělávací centrum Genesia, zapsaný spolek 

Název projektu Pokračujeme s podporou pro ZŠ, MŠ Vejprty 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016955 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu  

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4  0  0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 66 

Požadovaná výše finanční podpory 10 784 948,85 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 8 323 882,15 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

2 461 066,70 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.1.1.3 Organizační pracovník 
ZŠ,MŠ Vejprty - od 
8.2020 , 0,2 úvazek 

4 350,00  29,00  126 150,00  -42 050,00  

1.1.2.1.1.1.1.5 Finanční manager 
ZŠ,MŠ Vejprty, od 
9.2020, 0,2 úvazek 

0,00  0,00  0,00  -162 400,00  

1.1.2.1.1.1.1.6 Finanční manager 
MSSS Vejprty, od 
9.2020, 0,1 úvazek 

0,00  0,00  0,00  -81 200,00  

1.1.2.1.1.1.1.7 Asistent projektového 
managera VCG, z.s., 
od 9.2020, 0,4 úvazek 

0,00  0,00  0,00  -348 000,00  

1.1.2.1.1.2.1.4 KA č. 3,Pracovník 
doučovacího klubu 
MSSS Vejprty, 2 osoby, 
0,5 úvazek á osoba od 
9.2019 

12 500,00  8,00  100 000,00  -600 000,00  

1.1.2.1.1.2.3.2 KA č.5, Lektoři kroužků 
v ZŠ, od 2.2020,  25 
měsíců x 4 týdny, 13 
kroužků, frekvence 
setkávání 1,5h týdně, 
2h týdně, 2x2h týdně 
viz příloha. 

200,00  5 184,00  1 036 
800,00  

-463 200,00  

1.1.2.1.1.2.3.3 KA č.2,Lektorky 
motivačně 

200,00  384,00  76 800,00  -19 200,00  



 

10 
  

vzdělávacího 
programu pro rodiče, 
od 9.20, 4 osoby á 
akce, 1 akce á 
měsíc,24 měsíců, 1 
akce á 5 hodin 

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

566 308,00  1,00  566 308,00  -312 979,50  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

205 515,00  1,00  205 515,00  -111 028,50  

1.3 Nepřímé náklady 762 273,15  1,00  762 273,15  -321 008,70  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami. Žádost o podporu splnila minimální 
bodovou hranici 60 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. 
 
Nad rámec hodnocení kritéria V4.1 uvedeného ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází ke 
krácení položky rozpočtu 1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ. Z důvodu zrušení 
tzv. karenční doby byl novelizován zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti. Na základě této novely došlo s platností od 1. 7. 2019 ke snížení sazby 
pojistného na nemocenské pojištění. U zaměstnavatele činí nyní sazba pojistného na sociální 
zabezpečení včetně nemocenského pojištění 24,8 % z vyměřovacího základu namísto původních 25 %.  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek:   
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v 
položkách v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:  
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje dochází ke snížení následující položky:  
1.3 Nepřímé náklady 
 
Projekt je dobře připraven a po navrhovaných úpravách lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. 
Silnou stránkou projektu je zpracování klíčových aktivit a rovněž dopad na cílové skupiny daného 
regionu. Slabou stránkou je zpracování přílohy Realizační tým, nadhodnocený rozpočet v oblasti 
realizačního týmu a rovněž zpracování rizik.   
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele Město Velké Hamry 

Název projektu Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech II 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016959 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu  

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4  0  0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 70 

Požadovaná výše finanční podpory 10 532 280,70 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 10 380 937,70 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

151 343,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.3.1.01 Stolní PC včetně OS pro 
hlavního manažera 

0,00  0,00  0,00  -25 438,00  

1.1.2.3.1.02 Monitor k PC pro 
hlavního manažera 

0,00  0,00  0,00  -3 624,00  

1.1.2.3.1.03 Klávesnice k PC pro 
hlavního manažera 

0,00  0,00  0,00  -177,00  

1.1.2.3.1.04 Myš k PC pro hlavního 
manažera 

0,00  0,00  0,00  -187,00  

1.1.2.3.1.05 Notebook pro 
finančního a věcného 
manažera, manažera 
pro osvětové aktivity a 
koordinátora inkluze 
pro školu 

27 657,00  2,00  55 314,00  -55 314,00  

1.1.2.3.1.06 Smartphone pro hl., fin 
a věc manažera a 
koordinátora inkluze 
pro školu 

4 982,00  1,00  4 982,00  -14 946,00  

1.1.2.3.3.01 Zajištění kanceláře RT 
(drobný materiál) 

0,00  0,00  0,00  -4 200,00  

1.1.2.4.1 Balíček MS office (hl, 
věc, fin manažeři, 
manažer pro osvětové 
aktivity, koordinátor 
inkluze pro školu) 

6 394,00  2,00  12 788,00  -19 182,00  
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1.1.2.6.1.02 Zajištění kanceláře RT 
(telefonní poplatky) 

0,00  0,00  0,00  -28 275,00  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami. Žádost o podporu splnila minimální 
bodovou hranici 60 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 velmi dobře připraven a lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. Silnou stránkou projektu 
je šíře dopadu v regionu na cílové skupiny a dobře sestavený realizační tým, provázanost aktivit s 
rozpočtem. Slabou stránkou je zpracování přílohy Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátoru 
projektu ESF a zpracování harmonogramu projektu.  
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele Rodina v centru, z.ú. 

Název projektu S rodinou k inkluzi II 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016961 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu  

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4  0  0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 67 

Požadovaná výše finanční podpory 6 678 895,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 6 251 676,90 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

427 218,10 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.1.1.4 PR specialistka 0,00  0,00  0,00  -114 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

815 176,00  1,00  815 176,00  -191 074,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

295 830,00  1,00  295 830,00  -66 420,00  

1.3 Nepřímé náklady 742 470,90  1,00  742 470,90  -55 724,10  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami. Žádost o podporu splnila minimální 
bodovou hranici 60 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 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek:  
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ  
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v 
položkách v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:  
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje dochází ke snížení následující položky:  
1.3 Nepřímé náklady 
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Projekt je dobře připraven a lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. Silnou stránkou projektu je 
zdůvodnění potřebnosti a popis problémů, které projekt řeší. Slabší stránkou je zpracování rizik, 
nadhodnocený administrativní tým a rovněž popis 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) 

Požadovaná výše 

finanční podpory 

kumulativně 

(v Kč) 

Maximální 

schválená 

výše finanční 

podpory (v 

Kč) 

Maximální 

schválená výše 

finanční podpory 

kumulativně 

(v Kč) 

Výsledný 

počet 

bodů 

1. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016923 Město Písek 
Inkluzivní vzdělávání pro 

školy zřízené městem Písek 
43 314 029,50 43 314 029,50 34 593 048,74  34 599 028,74     62 

2. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926 
Statutární město 

Chomutov 
Společnou cestou 32 847 599,61 76 161 629,11 32 380 142,55  66 979 171,29     70 

3. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016954 MAS Frýdlantsko, z.s. Na jedné lodi II 22 172 209,20 98 333 838,31 21 583 582,36  88 562 753,65     74 

4. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016955 
Vzdělávací centrum 

Genesia, zapsaný 
spolek 

Pokračujeme s podporou 
pro ZŠ, MŠ Vejprty 

10 784 948,85 109 118 787,16 8 323 882,15  96 886 635,80     66 

5. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016959 Město Velké Hamry 
Společné vzdělávání ve 

Velkých Hamrech II 
10 532 280,70 119 651 067,86 10 380 937,70  107 267 573,50     70 

6. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016961 Rodina v centru, z.ú. S rodinou k inkluzi II 6 678 895,00 126 329 962,86 6 251 676,90  113 519 250,40     67 
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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.    
 
Do Seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV navrhuje Komise zařadit všechny 
projednané žádosti, které splnily minimální bodovou hranici stanovenou výzvou a zároveň splnily 
minimální bodovou hranici všech kombinovaných kritérií a všechna vylučovací kritéria.  
 
Zápis z jednání Hodnoticí komise byl schválen všemi členy Komise. 
 
 

 

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 28. 5. 2020 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Slimáková 
 

 

 

Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO  

 

 

  

 


