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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 24. 8. 2021 

Čas zahájení jednání 9:00 

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

Pořadí jednání Komise 2. 

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

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 Jihomoravský kraj 

Název projektu KAP JMK III 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021969 

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 10 335 286,49 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování, žádost o podporu nesplnila vylučovací 
kritérium V2.1 Vymezení, přiměřenost a zapojení cílových skupin. Cílové skupiny projektu jsou 
popsány nedostatečným způsobem, chybí či není dostatečně konkrétně uvedena jejich velikost, 
zapojení cílových skupin do klíčových aktivit, potřebnost vzhledem k cílovým skupinám, motivace 
a způsob oslovení. Celkově se jedná o slabě zpracovaný projekt i v dalších kritériích. 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Moravskoslezský kraj 

Název projektu 
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 
Moravskoslezského kraje III 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022140 

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 10 704 456,00 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování, žádost o podporu nesplnila vylučovací kritérium 
V2.1 Vymezení, přiměřenost a zapojení cílových skupin. Cílové skupiny projektu jsou popsány 
nedostatečným způsobem, chybí jejich kvantifikace nebo alespoň kvalifikovaný odhad počtu 
relevantních osob, zapojení cílových skupin do klíčových aktivit, potřebnost vzhledem k cílovým 
skupinám rovněž způsob jejich motivace k účasti na projektových aktivitách není uveden. Celkově 
se jedná o málo propracovaný projekt ve více oblastech.  
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Olomoucký kraj 

Název projektu 
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého 
kraje III 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022475 

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 9 967 767,60 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 9 075 937,08 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

891 830,52 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 Finanční manažer 13 800,00  23,00  317 400,00  -476 100,00  

1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

971 391,20  1,00  971 391,20  -118 072,80  

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

352 521,00  1,00  352 521,00  -42 849,00  

1.3 Paušální náklady 2 593 124,88  1,00  2 593 124,88  -254 808,72  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami, žádost o podporu splnila všechna 
vylučovací kritéria. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu a přílohy Realizační tým jsou uvedeny 
ve výsledné hodnoticí tabulce projektu. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek:  
1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ  
1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Přímé osobní výdaje stanovené dle ISPV dochází ke snížení následující 
položky: 
1.3 Paušální náklady 
 
Projekt je připraven na dobré úrovni. Mezi silné stránky projektu patří především přehledně navržený 
rozpočet a náplně práce jednotlivých pozic. Za slabší stránku projektu lze označit obecněji zpracovanou 
analýzu rizik a obecnější popis cílových skupin. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Zlínský kraj 

Název projektu 
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území 
Zlínského kraje III 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022842 

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 10 908 767,52 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 10 908 767,52 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování bez úprav, žádost o podporu splnila všechna 
vylučovací kritéria.  
 
Projekt je připraven na dobré úrovni. Za silnou stránku projektu lze považovat popis cílových skupin. 
Slabší stránkou projektu je méně propracovaný vnitřní kontrolní systém.  
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele Jihočeský kraj 

Název projektu 
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském 
kraji III 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022871 

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 8 611 708,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 8 611 708,00 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 úpravu přílohy Realizační tým jsou uvedeny ve výsledné 
hodnoticí tabulce projektu. 
 
Projekt je připraven na velmi dobré úrovni. Silnou stránkou projektu je především struktura 
realizačního týmu a zpracování rozpočtu a rovněž popis cílových skupin. Slabší stránkou je obecněji 
zpracovaný harmonogram projektu.  
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele Královéhradecký kraj 

Název projektu 
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v 
Královéhradeckém kraji II 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022879 

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 8 096 978,40 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování, žádost o podporu nesplnila vylučovací kritérium 
V2.1 Vymezení, přiměřenost a zapojení cílových skupin a dále vylučovací kritérium V2.3 Řízení rizik, 
připravenost na možná rizika a jejich řešení. Cílové skupiny projektu jsou popsány nedostatečným 
způsobem, chybí jejich kvantifikace nebo alespoň kvalifikovaný odhad počtu relevantních osob, 
zapojení cílových skupin do klíčových aktivit, potřebnost vzhledem k cílovým skupinám, rovněž způsob 
jejich motivace k účasti na projektových aktivitách není uveden.  V doložené analýze rizik jsou 
nedostatky, které svědčí o nedostatečně popsaném vnitřního kontrolního systému, dále žadatel 
neidentifikoval všechna relevantní rizika. 
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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_082/0022475 Olomoucký kraj 
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 

Olomouckého kraje III 
9 967 767,60 9 967 767,60 9 075 937,08 9 075 937,08 

2. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022842 Zlínský kraj 
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro 

území Zlínského kraje III 
10 908 767,52 20 876 535,12 10 908 767,52 19 984 704,60 

3. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022871 Jihočeský kraj 
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v 

Jihočeském kraji III 
8 611 708,00 29 488 243,12 8 611 708,00 28 596 412,60 
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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) 

1. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021969 Jihomoravský kraj KAP JMK III 10 335 286,49 

2. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022140 Moravskoslezský kraj 
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 

Moravskoslezského kraje III 
10 704 456,00 

3. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022879 Královéhradecký kraj 
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v 

Královéhradeckém kraji II 
8 096 978,40 
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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.  
Žádosti, které nesplnily 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 24. 8. 2021 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Volšová 
 
 

 

Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO  

 

 

 

  


