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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 26. 5. 2021 

Čas zahájení jednání 9:00 

Místo konání 
On-line prostřednictvím MS Teams vzhledem k aktuální 
situaci související s epidemií koronaviru 

Pořadí jednání Komise 5. 

Číslo výzvy a název výzvy 02_20_082 Akční plánování v území (aktivita A) 

Prioritní osa 3 

Vyhlašovatel ŘO OP VVV MŠMT 

Alokace výzvy v Kč 600 000 000  
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II. Projednávané žádosti o podporu  

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele Město Litomyšl 

Název projektu 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP 
Litomyšl III 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019594 

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 

Požadovaná výše finanční podpory 2 771 389,60 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 2 771 389,60 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování, žádost o podporu splnila všechna vylučovací 
kritéria.  
 
Projekt je připraven na velmi dobré úrovni. Mezi silné stránky projektu patří promyšlený plán realizace 
klíčových aktivit, způsob zapojení cílových skupin  a hospodárně nastavený rozpočet. Slabší stránkou 
je popis opatření na eliminaci rizik. 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. 

Název projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019710 

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 

Požadovaná výše finanční podpory 2 700 997,18 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 2 700 997,18 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování, žádost o podporu splnila všechna vylučovací 
kritéria. 
 
Projekt je připraven na dobré úrovni. Mezi silné stránky projektu patří především nastavení 
realizačního týmu a struktura rozpočtu. Slabší stránkou projektu je popis cílových skupin. 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Městská část Praha 11 

Název projektu Místní akční plán vzdělávání III pro Prahu 11 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019935 

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 

Požadovaná výše finanční podpory 2 856 658,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 2 856 658,00 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 všechna 
vylučovací kritéria. Konkrétní návrhy na úpravy přílohy Realizační tým jsou uvedeny ve výsledné 
hodnoticí tabulce projektu. 
 
Projekt je připraven na velmi dobré úrovni. Silnou stránkou projektu projektu je zapojení většiny škol 
v území, dále specifikace cílových skupin a nastavení realizačního týmu projektu.  
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele MAS Pobeskydí, z. s. 

Název projektu Místní akční plán Frýdek-Místek III 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019969 

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 

Požadovaná výše finanční podpory 3 257 499,99 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 3 257 499,99 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování, žádost o podporu splnila všechna vylučovací 
kritéria. 
 
Projekt je připraven na velmi dobré úrovni. Za silnou stránku projektu lze považovat zkušený a dobře 
popsaný realizační tým, správně nastavený rozpočet a dobře připravenou analýzu rizik. Projekt je bez 
výrazně slabých stránek, pouze kvantifikace cílových skupin je poněkud neurčitá. 
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele Místní akční skupina Podřipsko, z.s. 

Název projektu MAP III ORP KRALUPY NAD VLTAVOU 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019989 

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 Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 3 536 379,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování, žádost o podporu nesplnila vylučovací kritéria 
V1.1 Struktura a velikost administrativního a odborného týmu (úvazky včetně případného externího 
zajištění) a V2.3 Řízení rizik – připravenost na možná rizika a jejich řešení. Projekt obsahuje závažné 
nedostatky ve struktuře realizačního týmu, neboť navržená kapacita úvazků administrativního týmu 
podstatně převyšuje kapacitu odborného týmu, což nekoresponduje s rozsahem zvolených klíčových 
aktivit specifikovaných v žádosti na základě Postupů MAP III. Dále v oblasti zpracování rizik žadatel 
neidentifikoval relevantní rizika potencionálně ohrožující realizaci projektu, zcela opomenul možné 
riziko dvojího financování, riziko provozní kapacity, případně rizika související s realizací klíčových 
aktivit. Vzhledem k tomu, že žadatel nedefinoval všechna zásadní rizika, která mohou mít vliv na 
realizaci projektu, není možné tato rizika adekvátně vyhodnotit.  
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele Region HANÁ, z. s. 

Název projektu MAP III ORP Prostějov 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019991 

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 

Požadovaná výše finanční podpory 3 809 499,40 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 3 809 499,40 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 všechna 
vylučovací kritéria. Konkrétní návrhy na úpravu přílohy Realizační tým jsou uvedeny ve výsledné 
hodnoticí tabulce projektu. 
 
Projekt je připraven na dobré úrovni. Silnou stránkou projektu je popis motivace cílových skupin 
k účasti na projektu a dobře sestavený realizační tým. Slabou stránkou je chybějící kvantifikace 
některých 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) 

1. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019594 Město Litomyšl 
Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání na území ORP Litomyšl 
III 

2 771 389,60 2 771 389,60 2 771 389,60 2 771 389,60 

2. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019710 MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. 
Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání III 
2 700 997,18 5 472 386,78 2 700 997,18 5 472 386,78 

3. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019935 Městská část Praha 11 
Místní akční plán vzdělávání III pro 

Prahu 11 
2 856 658,00 8 329 044,78 2 856 658,00 8 329 044,78 

4. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019969 MAS Pobeskydí, z. s. Místní akční plán Frýdek-Místek III 3 257 499,99 11 586 544,77 3 257 499,99 11 586 544,77 

5. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019991 Region HANÁ, z. s. MAP III ORP Prostějov 3 809 499,40 15 396 044,17 3 809 499,40 15 396 044,17 
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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) 

Požadovaná výše finanční 

podpory kumulativně 

(v Kč) 

1. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019989 Místní akční skupina Podřipsko, z.s. MAP III ORP KRALUPY NAD VLTAVOU 3 536 379,00 3 536 379,00 
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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.    
 
Do Seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV navrhuje Komise zařadit projednané 
žádosti, které splnily všechna vylučovací kritéria.  
Žádost, která nesplnila některá z vylučovacích kritérií, navrhuje Komise zařadit do Seznamu 
nedoporučených projektů k podpoře z OP VVV. 
 
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 26. 5. 2021 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Slimáková 
 
 

 

Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO  

 

 

  


