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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 4. 4. 2022 

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 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 Středočeský kraj 

Název projektu KAP - krajské akční plánování ve Středočeském kraji II 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023074 

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 11 517 560,60 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování, žádost o podporu nesplnila vylučovací kritérium 
V2.1 Vymezení, přiměřenost a zapojení cílových skupin, kritérium V2.3 Řízení rizik – připravenost na 
možná rizika a jejich řešení a dále kritérium 4.1 Způsob zapojení partnera a jeho potřebnost. Závažným 
nedostatkem vzhledem k celkové koncepci projektu je nezapojení cílové skupiny Pracovníků organizací 
působících ve vzdělávání. Zvolené cílové skupiny projektu jsou popsány obecně a stručně, bez 
konkrétních informací k dané cílové skupině. Rizika spojená s cílovou skupinou jsou ošetřena 
nedostatečně, riziko spojené se zapojením partnera do projektu chybí zcela, tudíž i opatření k jeho 
prevenci a eliminaci. Opatření k prevenci a eliminaci dalších rizik jsou zpracována na obecné úrovni. 
Není zřejmé, v čem spočívá nezbytnost zapojení partnera pro dosažení cílů projektu a jaké konkrétní 
činnosti bude tento partner vykonávat. 
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Pořadové číslo  2. 

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_082/0023082 

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 8 403 246,60 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 8 403 246,60 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. Mezi silné stránky projektu patří především přehledně navržený 
rozpočet, popis cílových skupin a zpracování analýzy rizik. Za slabší stránku projektu lze označit 
obecnější zpracování některých částí žádosti o podporu (harmonogram, realizační tým, odkazy na 
strategické dokumenty).  
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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_082/0023082 Karlovarský kraj 
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 

Karlovarského kraje III 
8 403 246,60 8 403 246,60 8 403 246,60 8 403 246,60 
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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_082/0023074 Středočeský kraj KAP - krajské akční plánování ve Středočeském kraji II 11 517 560,60 
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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 projednanou 
žádost, která splnila všechna vylučovací kritéria.  
Žádost, které 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 4. 4. 2022 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Volšová 
 
 

 

Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO  

 

 

 


