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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 18. 5. 2022 

Čas zahájení jednání 9:00 

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

Pořadí jednání Komise 27. 

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 680 000 000  
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II. Projednávané žádosti o podporu  

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele Městská část Praha 5 

Název projektu 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro MČ 
Praha 5 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023107 

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 1 555 337,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 1 555 337,00 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 průměrné úrovni. Za silnou stránku projektu lze považovat strukturu 
realizačního týmu. Slabší stránkou je zpracování analýzy rizik a stručný popis cílových skupin.  
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Město Židlochovice 

Název projektu 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP 
Židlochovice III 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023108 

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 1 930 000,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 1 930 000,00 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 velmi dobré úrovni bez výraznějších slabých stránek. Za silné stránky lze označit 
především zpracování analýzy rizik projektu, rozpočet a strukturu realizačního týmu. 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Město Otrokovice 

Název projektu MAP III ORP Otrokovice 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023109 

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 1 802 483,90 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 1 802 483,90 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 

1.1.1.1.2.1 Odborný konzultant PS 270,00  0,00  0,00  -324 000,00  

1.1.1.2 Odborný tým 270,00 1200,00 689 500,00  +324 000,00  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami, žádost o podporu splnila všechna 
vylučovací kritéria. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu a přílohy Realizační tým jsou uvedeny 
ve výsledné hodnoticí tabulce projektu. 
 
Projekt je připraven na průměrné úrovni. Silnou stránkou projektu jsou podrobně rozpracované 
aktivity. Slabšími stránkami projektu je redukovaný popis eliminace rizik souvisejících s nedostatečnou 
administrativní a finanční kapacitou žadatele a dále popis cílových skupin. Vzhledem k tomu, že není 
zřejmé, proč žadatel nevybral za jednu ze svých cílových skupin rovněž cílovou skupinu Pracovníci 
organizací působících ve vzdělávání, a to vzhledem ke skutečnosti, že aktivity projektu vyžadují 
zapojení této cílové skupiny, Komise žadatele zavazuje k doplnění této cílové skupiny do žádosti 
o podporu před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Místní akční skupina Šipka, z. s. 

Název projektu MAP III ORP Pelhřimov 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023110 

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 1 528 301,60 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 1 526 392,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

1 909,60 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení 

169 136,00  11,00 169 136,00  -1 364,00  

1.3 Paušální náklady 0,00  0,00  436 112,00  -545,60  

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. 
 
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. Za silné stránky projektu lze označit především zpracování analýzy 
rizik a popis cílových skupin. Slabší stránkou je popis realizačního týmu. 
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele Sdružení Mikroregion Rožnovsko 

Název projektu 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Rožnov 
p. R. 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023111 

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 2 067 461,20 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 2 067 461,20 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 napsán na dobré úrovni. Za silné stránky projektu lze označit zejména popis cílových skupin 
a správně sestavený rozpočet. Slabší stránkou projektu je zpracování analýzy rizik, v níž nejsou 
jednoznačně ošetřena všechna rizika. 
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele Místní akční skupina Svitava z. s. 

Název projektu MAP III ORP Svitavy 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023112 

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 2 020 575,20 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 2 020 575,20 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 

1.1.1.1.3.2 Evaluátor (250 Kč x 6 
hodin x 11 měsíců) - 
průměrná měsíční 
hodnota 

250,00  0,00  0,00  -16 500,00  

1.1.1.2 Odborný tým 250,00 66,00 710 212,00 +16 500,00 

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 průměrně připraven. Jako silnou stránku projektu lze uvést popis cílových skupin. Za slabou 
stránku projektu lze označit zpracování analýzy rizik, v níž nejsou jednoznačně ošetřena všechna možná 
rizika, a dále zpracování přílohy Realizační tým. 
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Pořadové číslo  7. 

Název žadatele Městská část Praha 4 

Název projektu 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ 
Praha 4 - MAP III 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023113 

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 2 246 748,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 2 246 748,00 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 rozpočtu a přílohy Realizační tým jsou uvedeny 
ve výsledné hodnoticí tabulce projektu. 
 
Projekt je připraven na dobré úrovni. Jako silnou stránku projektu lze uvést podrobně zpracovanou 
analýzu rizik. Za slabší stránku projektu lze označit stručný popis cílových skupin a zpracování přílohy 
Realizační tým. 
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Pořadové číslo  8. 

Název žadatele Statutární město Brno 

Název projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023117 

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 3 744 680,91 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 3 740 457,36 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

4 223,55 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

377 103,00  1,00  374 086,18  -3 016,82  

1.3 Paušální náklady 0,00  0,00  1 068 702,10  -1 206,73  

Komentář Komise 

 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami, žádost o podporu splnila všechna 
vylučovací kritéria. Konkrétní návrhy na úpravu rozpočtu a přílohy Realizační tým jsou uvedeny 
ve výsledné hodnoticí tabulce projektu. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Přímé osobní výdaje stanovené dle ISPV dochází ke snížení následující 
položky:  
1.3. Paušální náklady 
 
Projekt je napsán na velmi dobré úrovni. Silnou stránkou projektu je popis cílových skupin, zpracování  
analýzy rizik a struktura odborného týmu. Slabší stránkou projektu jsou dílčí nedostatky v nastavení 
rozpočtu.  
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Pořadové číslo  9. 

Název žadatele MAS Vladař o.p.s. 

Název projektu MAP3 Podbořansko-Žatecko 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023118 

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 1 891 585,50 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování, žádost o podporu nesplnila následující 
vylučovací kritéria – V1.1 Struktura a velikost administrativního a odborného týmu (úvazky včetně 
případného externího zajištění), V2.1 Vymezení, přiměřenost a zapojení cílových skupin, V2.3 Řízení 
rizik – připravenost na možná rizika a jejich řešení a dále V3.1 – Přiměřenost a provázanost rozpočtu 
k obsahové náplni a rozsahu projektu a posouzení obecné způsobilosti výdajů. Realizační tým je 
nastavený způsobem, který neodpovídá potřebám projektu, velikost administrativního týmu je 
předimenzovaná vzhledem k náplni práce pracovních pozic a rozsahu aktivit projektu, naopak velikost 
odborného týmu je značně poddimenzovaná. Část cílových skupin je popsána velmi redukovaně, ani 
jedna z cílových skupin není kvantifikována. Žadatel neidentifikoval všechna relevantní rizika 
potenciálně ohrožující realizaci projektu, nevěnoval se rizikům, která souvisejí s problémy při realizaci 
klíčových aktivit a harmonogramu a výběrových řízení. Vnitřní kontrolní systém není spolehlivě 
nastaven, nelze tedy posoudit nastavení z hlediska dodržování pravidel realizace projektů. Jednotlivé 
pozice rozpočtu nejsou dostatečně provázány s aktivitami projektu, rozpočet je zpracovaný 
nedostatečně.  
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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_082/0023107 Městská část Praha 5 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání III 

pro MČ Praha 5 
1 555 337,00  1 555 337,00 1 555 337,00 1 555 337,00 

2. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023108 Město Židlochovice 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO 

ORP Židlochovice III 
1 930 000,00  3 485 337,00 1 930 000,00 3 485 337,00 

3. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023109 město Otrokovice MAP III ORP Otrokovice 1 802 483,90  5 287 820,90 1 802 483,90 5 287 820,90 

4. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023110 
Místní akční skupina 

Šipka, z. s. 
MAP III ORP Pelhřimov 1 528 301,60  6 816 122,50 1 526 392,00 6 814 212,90 

5. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023111 
Sdružení Mikroregion 

Rožnovsko 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v 

ORP Rožnov p. R. 
2 067 461,20  8 883 583,70 2 067 461,20 8 881 674,10 

6. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023112 
Místní akční skupina 

Svitava z. s. 
MAP III ORP Svitavy 2 020 575,20  10 904 158,90 2 020 575,20 10 902 249,30 

7. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023113 Městská část Praha 4 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na 

území MČ Praha 4 - MAP III 
2 246 748,00  13 150 906,90 2 246 748,00 13 148 997,30 

8. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023117 Statutární město Brno 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve 

městě Brně III 
3 744 680,91  16 895 587,81 3 740 457,36 16 889 454,66 
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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_082/0023118 MAS Vladař o.p.s. MAP3 Podbořansko-Žatecko 1 891 585,50 Kč 
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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 všechny 
projednané žádosti, které splnily všechna vylučovací kritéria.  
Žádost, která nesplnila vylučovací kritéria, 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 18. 5. 2022 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Volšová 
 
 

 

Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO  

 

 

 

  


