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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 14. 02. 2022 

Čas zahájení jednání 9:00 

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

Pořadí jednání Komise 4. 

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 Kraj Vysočina 

Název projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina III 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022987 

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 8 195 749,80 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 8 195 749,80 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

0,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.2.2.1 Excelentní odborný/á 
konzultant/ka 

315,00 1461,60 460 404,00 0,00 

1.1.1.2.3.1 Metodik/metodička 315,00 4914,00 1 547 910,00 0,00 

1.1.1.1.1.2 Finanční manažer/ka 
0,45 

18 948,60 21,00 397 920,60 -486 347,40 

1.1.1.1.1.3 Odborná asistentka 0,55 23 159,40 21,00 486 347,40 +486 347,40 

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. 
 
Projekt je připraven na velmi dobré úrovni. Silnou stránkou projektu je vhodně sestavený realizační 
tým s přiměřenými úvazky, identifikace všech relevantních rizik a navržený rozpočet. Slabší stránkou 
jsou dílčí nedostatky v popisu cílových skupin a obecnější popis některých opatření na eliminaci rizik. 

  



 

3 
  

Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Pardubický kraj 

Název projektu Rozvoj a aktualizace KAP 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023012 

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 8 819 025,60 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 8 819 025,60 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. Mezi silné stránky projektu patří především přehledně 
navržený rozpočet a dobře sestavený administrativní a odborný tým s podrobně popsanými náplněmi 
práce a přiměřenými úvazky. Za slabší stránku projektu lze označit obecnější popis cílových skupin 
v oblasti oslovení a kvantifikace a dále dílčí nedostatky v popisu rizik. 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Ústecký kraj 

Název projektu KAP III - Ústecký kraj 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023028 

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 a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 9 934 579,20 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 9 934 579,20 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

0,00 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 Odborný manažer I 0,00  0,00  0,00  -966 000,00  

1.1.1.1.1.4 Odborný manažer II 0,00  0,00  0,00  -483 000,00  

1.1.1.2 Odborný tým 0,00  0,00  3 252 000,00  +1 449 000,00  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami, žádost o podporu splnila všechna 
vylučovací kritéria. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce 
projektu. 
 
Projekt je připraven spíše na průměrné úrovni. Mezi silné stránky projektu patří především dobře 
sestavený administrativní a odborný tým s přiměřeně nastavenými úvazky. Za slabší stránku projektu 
lze označit obecný popis vnitřního kontrolního systému a nedostatky ve vymezení popisu cílových 
skupin. Žadatel neplánuje zapojení cílové skupiny Rodiče dětí a žáků, přestože je tato cílová skupina 
pro zlepšení situace v kraji důležitá. V žádosti není vysvětleno, proč nemá být tato cílová skupina 
zapojena, proto Komise doporučuje žadateli zvážit vzhledem k výše uvedené skutečnosti její zapojení. 
Motivace cílových skupin k zapojení a setrvání v projektu je řešena jen okrajově a obecnějším 
způsobem. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Karlovarský kraj 

Název projektu 
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského 
kraje III 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023037 

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 8 403 246,60 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 kritérium V2.3 Řízení rizik – připravenost 
na možná rizika a jejich řešení. Cílové skupiny projektu jsou popsány schematickým způsobem, bez 
konkrétních informací k dané cílové skupině. Kvantifikace cílových skupin není správně stanovena. Dále 
žadatel nepopisuje potřeby jednotlivých cílových skupin a způsob jejich zapojení do projektu. Dílčí 
rizika nejsou dostatečně konkretizována a popsána a není jim přiřazena standardní kvantifikace. 
Slučování dílčích kritérií do souhrnných skupin (se stejnou kvantifikací) neodpovídá realitě. Některé 
názvy skupin rizik nejsou uvedeny správně. 
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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_082/0022987 Kraj Vysočina Krajský akční plán Kraje Vysočina III 8 195 749,80 8 195 749,80 8 195 749,80 8 195 749,80 

2. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023012 Pardubický kraj Rozvoj a aktualizace KAP 8 819 025,60 17 014 775,40 8 819 025,60 17 014 775,40 

3. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023028 Ústecký kraj KAP III - Ústecký kraj 9 934 579,20 26 949 354,60 9 934 579,20 26 949 354,60 
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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_082/0023037 Karlovarský kraj 
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 

Karlovarského kraje III 
8 403 246,60 
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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 14. 02. 2022 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Volšová 
 
 

 

Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO  

 

 

 


