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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 13:00 

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

Pořadí jednání Komise 1. 

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

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 
Národní pedagogický institut České republiky 
(zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků) 

Název projektu Metodická podpora akčního plánování 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022875 

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 49 998 034,52 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování, žádost o podporu nesplnila následující 
vylučovací kritéria: V2.1 Vymezení, přiměřenost a zapojení cílových skupin, V2.2 Aktivita C – věcný 
obsah, relevantnost a logická provázanost a V3.1 Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové 
náplni a rozsahu projektu a posouzení obecné způsobilosti výdajů. Vymezení cílových skupin je 
nedostatečné, a to zejména z hlediska jejich kvantifikace. Dále není uveden plán k oslovení a zapojení 
cílových skupin do projektu, rovněž chybí podrobnosti k práci s motivací cílových skupin k účasti 
v projektu. Popis klíčových aktivit zcela postrádá jednoznačné ukazatele vztahující se k realizaci aktivit 
a dále kvantifikované výstupy dílčích činností. Organizace a průběh realizace klíčových aktivit jsou 
v žádosti zcela nekonkrétní. Vazba klíčových aktivit a položek rozpočtu je popsána v natolik obecné 
rovině, že není zřejmé, na základě čeho byl navržen rozsah jednotlivých položek rozpočtu.  
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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) 

1. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022875 

Národní pedagogický institut České republiky 

(zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků) 

Metodická podpora akčního plánování 49 998 034,52 
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IV. 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.    
 
Komise navrhuje projednanou žádost zařadit do Seznamu nedoporučených projektů k podpoře 
z OP VVV, neboť nesplnila některá z vylučovacích kritérií. 
 
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  

 

 

 

  


