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

3. 3. 2017, 14. 3. 2017

Čas zahájení jednání

9:30, 9:00

Místo konání

Fialová zasedací místnost, 6. NP, Harfa Office
Park, Českomoravská 2420, Praha 9

Pořadí jednání Komise

19.

Číslo výzvy a název výzvy

02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro
vzdělávací účely – budování či modernizace
02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených
programů

Prioritní osa

02_16_017: PO1
02_16_018: PO2

Vyhlašovatel

ŘO OP VVV MŠMT

Alokace výzvy v Kč

02_16_017: 3 500 000 000,- Kč
02_16_018: 550 000 000,- Kč
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II. Projednávané Žádosti o podporu
Pořadové číslo

1.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Vznik doktorského studijního programu Provoz a
řízení letecké dopravy na ČVUT Fakultě dopravní
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002189

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
59
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení
Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
5

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

1

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nedoporučena k postupu do 2. kroku hodnocení

Požadovaná výše finanční podpory

1 563 710,40 Kč

Komentář Komise
Komise nedoporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení.
Mezi slabé stránky žádosti patří především zcela nedostatečný popis a vymezení cílových skupin,
chybí jejich kvantifikace a není zřejmý přínos projektu pro cílové skupiny, dále pak nepřiměřeně
dlouhý harmonogram projektu a jednoznačná absence kvantifikace výstupů projektu.
Žádost o podporu nesplnila minimální bodovou hranici kombinovaných kritérií 2.3 Vymezení a
přiměřenost cílových skupin, 2.7 Harmonogram a logická provázanost aktivit projektu, 3.3
Specifikace výstupu projektu. Krácení na základě návrhů Komise činí 475 507,47 Kč, výsledná částka
po tomto krácení je ve výši 1 088 202,93 Kč a celkové způsobilé výdaje projektu tak nedosahují
minimální limit 1 500 000,00 Kč stanovený výzvou. Celkové bodové hodnocení žádosti nedosahuje
rovněž minimální bodové hranice pro postup do 2. kroku hodnocení.
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Pořadové číslo

2.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Modernizace a rozšíření Laboratoří K621 ČVUT
Fakulty dopravní
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002187

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
65
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení
Pro

Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení
Žádosti o podporu

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

5
1
0
0
Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení

Požadovaná výše finanční podpory

2 362 868,40 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků
Požadované úpravy rozpočtu

2 078 438,91 Kč

Kód
1.1.1.5
1.1.2.1.1.1.1
1.1.2.1.2.1

1.1.2.1.3.1

1.2

Název položky
Hardware a osobní
vybavení
Vedoucí řešitelského
týmu
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a
DPČ
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a
DPČ
Nepřímé náklady

284 429,49 Kč

Jednotková
cena

Počet
jednotek

0,00

0,00

1 048 176,00

Rozdíl konečné
částky a částky
ze žádosti o
podporu
-262 044,00

46 197,00

2,20

101 633,40

-14 526,60

56 408,35

1,00

56 408,35

-3 631,65

20 307,01

1,00

20 307,01

-1 307,39

0,00

0,00

45 712,55

-2 919,85

Celkem

Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami.
Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu, indikátorů a harmonogramu včetně jejich zdůvodnění jsou
uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.
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Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází k následujícím
úpravám:
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke
snížení následujících položek:
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení
v položkách v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.2.1.4 FKSP
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje dochází ke snížení následující položky:
1.2 Nepřímé náklady
Projekt je poměrně kvalitně zpracován, slabou stránkou projektu je rozpočet, který je v některých
položkách mírně nadhodnocen.
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Pořadové číslo

3.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Rozvoj a transformace doktorského studia na ČVUT
FEL
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002185

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
76
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení
Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
6

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena k jednání do 2. kroku hodnocení

Požadovaná výše finanční podpory

14 874 493,54 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků
Požadované úpravy rozpočtu

8 502 588,56 Kč

Kód
1.1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.2
1.1.1.1.1.3
1.1.1.2.1.1
1.1.1.2.1.2
1.1.1.2.1.3
1.1.1.2.2.1
1.1.1.2.3.1
1.1.2.1

1.1.3.1

1.2

Název položky
Projektový manažer
Finanční manažer
Administrativní
pracovník
Odborný garant
Odborný koordinátor
Odborní řešitelé
Odborní řešitelé
Odborní řešitelé
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a
DPČ
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a
DPČ
Paušální náklady

6 371 904,98 Kč

40 000,00
37 000,00
0,00

10,00
14,50
0,00

400 000,00
536 500,00
0,00

Rozdíl konečné
částky a částky
ze žádosti o
podporu
-160 000,00
-275 500,00
-168 000,00

56 000,00
56 000,00
46 197,00
267,00
267,00
0,00

7,50
7,50
53,34
350,00
588,00
0,00

420 000,00
420 000,00
2 464 147,98
93 450,00
156 996,00
1 083 524,50

-420 000,00
-420 000,00
-1 803 052,02
-66 550,00
-111 804,00
-828 275,50

0,00

0,00

390 068,82

-298 179,18

0,00

0,00

2 429 311,02

-1 820 544,28

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem
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Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami.
Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu, indikátorů a harmonogramu včetně jejich zdůvodnění jsou
uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.
Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází k následujícím
úpravám:
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 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení
následující položky:
1.2 Paušální náklady
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v
položkách v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.4.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
1.1.4.4 FKSP
Projekt je poměrně kvalitně zpracován, největší slabinou je jeho zásadně naddimenzovaný rozpočet
především v osobních nákladech. I přes relativně vysoké krácení ve výši 43 % z celkových způsobilých
výdajů projektu HK považuje projekt za realizovatelný a doporučuje ho k postupu do 2. kroku
hodnocení.
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Pořadové číslo

4.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Výzkumná infrastruktura pro doktorské studijní
programy na ČVUT FEL
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002280

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
67
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení
Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení
Žádosti o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

5

1

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení

Požadovaná výše finanční podpory

381 525 482,52 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků
Požadované úpravy rozpočtu

199 977 031,25 Kč

Kód
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.2.1.1.1.1
1.1.2.1.1.1.2
1.1.2.1.1.1.3
1.1.2.1.1.1.4

1.1.2.1.1.1.5
1.1.2.1.1.1.6
1.1.2.1.1.1.7
1.1.2.1.1.1.8
1.1.2.1.1.2.1
1.1.2.1.1.3.1
1.1.2.1.2.1

Název položky
Stroje a zařízení
Hardware a osobní
vybavení
Nehmotný
investiční majetek
Projektový
manažer
Finanční manažer
Administrativní
pracovník
Vedoucí
přístrojového
centra
Koordinátor
veřejných zakázek
Právník
Odborný řešitel
Laborant
Odborní řešitelé
Odborní řešitelé
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů
a DPČ

181 548 451,27 Kč

Jednotková
cena

Počet
jednotek

0,00
0,00

0,00
0,00

178 222 786,00
10 150 000,00

Rozdíl konečné
částky a částky
ze žádosti o
podporu
-76 381 194,00
-4 350 000,00

0,00

0,00

2 688 000,00

-1 152 000,00

45 000,00

13,33

599 850,00

-520 150,00

42 000,00
25 610,00

13,33
6,67

559 860,00
170 818,70

-560 140,00
-129 181,30

35 000,00

6,67

233 450,00

-326 550,00

0,00

0,00

0,00

-560 000,00

56 000,00
46 197,00
30 000,00
267,00
267,00
1 176
690,68

10,80
37,33
24,00
350,00
588,00
1,00

604 800,00
1 724 534,01
720 000,00
93 450,00
156 996,00
1 176 690,68

-739 200,00
-2 755 465,99
-31 680 000,00
-66 550,00
-111 804,00
-9 334 309,32

Celkem
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1.1.2.1.3.1

1.1.2.6.1.1
1.1.2.6.1.2

1.2

Pojistné na
zdravotní
zabezpečení z platů
a DPČ
Externí právní
poradenství
Nezbytné náklady
na služby
související s
provozem
infrastruktur
Nepřímé náklady

423 608,64

1,00

423 608,64

-3 360 351,36

0,00

0,00

0,00

-2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

-40 000 000,00

0,00

0,00

1 059 162,42

-7 521 555,30

Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami.
Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu, indikátorů a harmonogramu včetně jejich zdůvodnění jsou
uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.
Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází k následujícím
úpravám:
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke
snížení následujících položek:
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v
položkách v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.2.1.4 FKSP
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje dochází ke snížení následující položky:
1.2 Nepřímé náklady
Přes všechny nedostatky považuje HK projekt za smysluplný a potřebný, proto ho i přes výrazné
krácení ve výši 47 % z celkových způsobilých výdajů projektu doporučuje do 2. kroku hodnocení.
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Pořadové číslo

5.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Inovace doktorského studijního programu Strojní
inženýrství
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002618

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
91
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení
Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
5

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

1

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení

Požadovaná výše finanční podpory

14 377 381,20 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků
Požadované úpravy rozpočtu

9 704 216,55 Kč

Kód

Název položky

1.1.1.1.1.1

Referent doktorského
studia
Účetní
Personalista
Excelentní pracovníci
Klíčoví pracovníci
Odborní pracovníci
Zahraniční odborníci
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a
DPČ
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a
DPČ
Paušální náklady

1.1.1.1.1.4
1.1.1.1.1.5
1.1.1.2.1.1
1.1.1.2.1.2
1.1.1.2.1.3
1.1.1.2.3.1
1.1.2.1

1.1.3.1

1.2

4 673 164,65 Kč

35 000,00

10,00

350 000,00

Rozdíl konečné
částky a částky
ze žádosti o
podporu
-42 000,00

0,00
0,00
56 000,00
56 000,00
46 197,00
56 000,00
0,00

0,00
0,00
9,40
1,20
57,60
6,00
0,00

0,00
0,00
526 400,00
67 200,00
2 660 947,20
336 000,00
1 184 356,80

-341 600,00
-33 400,00
-1 372 000,00
-12 000,00
-564 652,80
-168 000,00
-591 413,20

0,00

0,00

426 368,45

-212 908,75

0,00

0,00

2 772 633,30

-1 335 189,90

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem
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Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami.
Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu, indikátorů a harmonogramu včetně jejich zdůvodnění jsou
uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.
Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází k následujícím
úpravám:
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 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení
následující položky:
1.2 Paušální náklady
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v
položkách v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.4.4 FKSP
1.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z DPP
1.1.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP
Projekt je poměrně kvalitně zpracován, rozpočet je nadhodnocen položkách osobních výdajů,
nicméně po navržených úpravách lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci.
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Pořadové číslo

6.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Výzkumná infrastruktura pro inovovaný doktorský
studijní program "Technické vědy ve strojním
inženýrství"
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002612

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
77
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení
Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
5

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

1

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nedoporučena do 2. kroku hodnocení

Požadovaná výše finanční podpory

424 254 442,00 Kč

Komentář Komise
Komise konstatuje, že není zřejmé, zdali požadovaný objem infrastruktury je přiměřený využití ve
výuce a zdali vůbec je v možnostech žadatele v dostatečné míře zajistit obsluhu pořizovaného
vybavení z personálního hlediska. Některé položky jsou silně nadhodnocené, u jiných nejsou
specifikovány požadované technické parametry s ohledem na potřeby cílové skupiny. Dochází k
překryvu a duplicitám v budované infrastruktuře s ohledem na dostupnost již instalovaných
obdobných zařízení nejen na pracovištích ČVUT Praha. Vzhledem k chybějícím specifikacím položek
není HK schopna zodpovědně posoudit efektivnost konkrétních položek a navrhnout jejich konkrétní
krácení, z tohoto důvodu přistoupila k plošnému krácení ve výši 75 %. Komise doporučuje žadateli
pro případné další výzvy lépe vyspecifikovat technické parametry požadované infrastruktury (kap.
1.1.1.4 Stroje a zařízení a kap. 1.1.1.6 Nehmotný investiční majetek) s ohledem na potřeby cílových
skupin, lépe zdůvodnit jednotlivé položky s ohledem na jejich efektivitu využití v rámci projektu a
lépe popsat jejich vazby. Technické parametry by měly reflektovat cenové nabídky, na základě
kterých žadatel stanovil požadované ceny pořizované infrastruktury, i cenu obvyklou vzhledem
k účelu jejího využití.
Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům žádost o podporu nesplnila minimální bodovou hranici
u kombinovaného kritéria 4.1 Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu
projektu (krácení na základě návrhů Komise je ve výši 74 %) a nemůže být doporučena do 2. kroku
hodnocení.
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Pořadové číslo

7.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze

Název projektu

Integrovaný testbed pro Průmysl 4.0

Registrační číslo

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002638

Výsledný počet bodů
67
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení
Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení
Žádosti o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

5

0

0

1

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nedoporučena do 2. kroku hodnocení

Požadovaná výše finanční podpory

345 457 449,75 Kč

Komentář Komise
Komise považuje projekt za velmi potřebný, avšak vykazující některé zásadní nedostatky, jako jsou
především jeho malá ambicióznost a absence vazby pořizované infrastruktury na cíle definované
v rámci Průmysl 4.0. Projekt se soustředí spíše než na faktické cíle (pokročilé automatické
vyhodnocovací a rozhodovací procesy, plně uzavřenou zpětnou vazbu apod.) na automatizaci
výroby. Komise konstatuje nízkou efektivitu projektu s ohledem na počet zapojených doktorandů a
nastavení hodnot indikátorů. Výraznou slabinou je rovněž rozpočet projektu, který je vysoce
nadhodnocený.
Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům žádost o podporu nesplnila minimální bodovou hranici
u kombinovaných kritérií 2.2 Dopad, hlavní přínosy a smysl projektu a 4.1 Přiměřenost a provázanost
rozpočtu k obsahové náplni (krácení bylo ve výši 53,5 % z celkových způsobilých výdajů projektu)
a rozsahu projektu a nemůže být doporučena do 2. kroku hodnocení.
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Pořadové číslo

8.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze

Název projektu

Letectví a kosmické technologie

Registrační číslo

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002666

Výsledný počet bodů
90
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení
Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení
Žádosti o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

4

0

2

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena k jednání do 2. kroku hodnocení

Požadovaná výše finanční podpory

14 915 698,07 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků
Požadované úpravy rozpočtu

9 196 615,93 Kč

Kód
1.1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.2
1.1.1.1.1.4
1.1.1.2.1.1
1.1.1.2.1.2
1.1.1.2.1.3
1.1.1.2.1.4
1.1.1.2.1.5
1.1.2.1

1.1.3.1

1.1.4.3.1
1.2

Název položky
Ředitel projektu
Administrátor
Personalista
Administrátor přípravy
studijního programu
Administrátor přípravy
studijního programu
Odborný garant
Odborný tým
Prof. O.
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a
DPČ
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a
DPČ
Zahraniční stáže Ph.D.
studentů
Paušální náklady

5 719 082,14 Kč

Jednotková
cena

Počet
jednotek

10 120,00
7 043,40
0,00
9 239,40

60,00
60,00
0,00
36,00

607 200,00
422 604,00
0,00
332 618,40

Rozdíl konečné
částky a částky
ze žádosti o
podporu
-1 140 000,00
-181 116,00
-44 148,00
-30 470,40

18 478,80

24,00

443 491,20

-40 627,20

4 200,00
110 872,80
0,00
0,00

60,00
24,00
0,00
0,00

252 000,00
2 660 947,20
0,00
1 205 417,70

-252 000,00
-243 763,20
-849 901,92
-695 506,68

0,00

0,00

433 950,37

-250 382,41

0,00

0,00

0,00

-357 142,86

0,00

0,00

2 627 604,55

-1 634 023,47

Celkem
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Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami.
Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu, indikátorů a harmonogramu včetně jejich zdůvodnění jsou
uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.
Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází k následujícím
úpravám:
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 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení
následující položky:
1.2 Paušální náklady
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v
položkách v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.4.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
1.1.4.4 FKSP
Projekt je kvalitně zpracován, rozpočet je mírně nadhodnocen položkách osobních výdajů, nicméně
po navržených úpravách lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci.
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Pořadové číslo

9.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Výzkumná infrastruktura pro letectví a kosmické
technologie
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002620

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
62
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení
Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení
Žádosti o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

5

0

1

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nedoporučena do 2. kroku hodnocení

Požadovaná výše finanční podpory

1 011 838 582,41 Kč

Komentář Komise
Zásadním nedostatkem projektu je silně poddimenzovaný odborný tým projektu, výrazně
nadhodnocený rozpočet, který nekoreluje s velikostí cílové skupiny zapojené do projektu, a celkově
mimořádně nízká efektivita projektu s ohledem na hodnotu indikátorů.
Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům žádost o podporu nesplnila minimální bodovou hranici
u kombinovaných kritérií 1.2 Struktura a velikost odborného týmu (úvazky včetně případného
externího zajištění), 3.2 Přiměřenost a reálnost výsledků a výstupů projektu a 4.1 Přiměřenost a
provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu projektu (krácení bylo téměř ve výši 90 %
z celkových způsobilých výdajů projektu), zároveň nedosáhla min. hranice 65 bodů a z tohoto
důvodu nemůže být doporučena do 2. kroku hodnocení.
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Pořadové číslo

10.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Řízení rizik a bezpečnost složitých technologických
objektů
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002649

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
66
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení
Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení
Žádosti o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

6

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení

Požadovaná výše finanční podpory

13 560 492,74 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků
Požadované úpravy rozpočtu

8 781 735,20 Kč

Kód

Název položky

1.1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.2
1.1.1.1.1.3
1.1.1.1.1.4
1.1.1.1.1.5

Projektový manažer
Asistent
Finanční manažer
PR manažer
Koordinátor realizace
DP
QA manažer
Asistenti realizace DP
pro jednotlivé fakulty (6
osob)
Odborný koordinátor a
řešitel
Odborný řešitel
Odborný řešitel
Odborný řešitel
Odborný řešitel
Odborný řešitel
autorské honoráře za 4
monografie v českém a
anglickém jazyce
Autorské honoráře za
vytvoření software a
další opory doktroského
programu

1.1.1.1.1.6
1.1.1.1.1.7

1.1.1.2.1.1
1.1.1.2.1.3
1.1.1.2.1.4
1.1.1.2.1.6
1.1.1.2.1.7
1.1.1.2.1.8
1.1.1.3.1

1.1.1.3.2

4 778 757,54 Kč

Jednotková
cena

Počet
jednotek

30 000,00
22 000,00
29 000,00
0,00
0,00

5,50
5,50
5,50
0,00
0,00

165 000,00
121 000,00
159 500,00
0,00
0,00

Rozdíl konečné
částky a částky
ze žádosti o
podporu
-225 000,00
-22 000,00
-217 500,00
-160 196,00
-330 600,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-304 500,00
-426 300,00

53 000,00

10,80

572 400,00

-57 240,00

45 000,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
0,00

10,80
9,00
7,20
9,00
7,20
0,00

486 000,00
405 000,00
324 000,00
405 000,00
324 000,00
0,00

-64 800,00
-54 000,00
-43 200,00
-54 000,00
-43 200,00
-160 000,00

0,00

0,00

0,00

-210 000,00

Celkem

16

1.1.2.1

1.1.3.1

1.1.4.3.1

1.2

Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a
DPČ
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a
DPČ
Cestovné zahraniční
(vložné + úhrada
dopravy + úhrada
ubytování + stravné) odhad
Paušální náklady

0,00

0,00

1 158 975,00

-500 634,00

0,00

0,00

417 231,00

-180 228,24

0,00

0,00

0,00

-360 000,00

0,00

0,00

2 509 067,20

-1 365 359,30

Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami.
Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu, indikátorů a harmonogramu včetně jejich zdůvodnění jsou
uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.
Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází k následujícím
úpravám:
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 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení
následující položky:
1.2 Paušální náklady
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v
položkách v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.4.4 FKSP
Slabou stránkou projektu je především jeho rozpočet, který je mírně nadhodnocen položkách
osobních výdajů, nicméně po navržených úpravách lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci.

17

Pořadové číslo

11.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze
Vytvoření infrastruktury pro inovované průřezové
doktorské studijní programy FSv ČVUT
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002624

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
51
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení
Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení
Žádosti o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

5

0

0

1

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nedoporučena k jednání do 2. kroku hodnocení

Požadovaná výše finanční podpory

6 852 548,71 Kč

Komentář Komise
S ohledem na vyřazení komplementárního projektu žadatele ve fázi kontroly přijatelnosti a
formálních náležitostí, předloženého do výzvy č. 02_16_018, bylo kritérium 2.4 Soulad aktivit
projektu vzhledem k ESF aktivitám komplementární výzvy žadatele nebo obdobným ESF aktivitám
minulého programového období hodnoceno u této žádosti jako nevyhověl a nemůže být
doporučena do 2. kroku hodnocení. Žádost však vykazuje značné nedostatky a nesplnila minimální
bodovou hranici u dalších kombinovaných kritérií: 1.2 Struktura a velikost odborného týmu (úvazky
včetně případného externího zajištění), 2.3 Vymezení a přiměřenost cílových skupin, 2.5 Věcný
obsah a relevantnost aktivit, 2.6 Harmonogram a logická provázanost aktivit projektu, 3.2
Přiměřenost a reálnost výsledků a výstupů projektu, 4.1 Přiměřenost a provázanost rozpočtu k
obsahové náplni a rozsahu projektu (krácení rozpočtu projektu bylo ve výši 43 % z celkových
způsobilých výdajů projektu). Vzhledem k identifikovaným nedostatkům žádost nedosáhla minimální
bodové hranice pro postup do 2. kroku hodnocení.
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III. 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 dne 3. 3. 2017
bylo z časových důvodů přerušeno. Komise pokračovala v projednávání dne 14. 3. 2017 od 9:00 hod.
ve stejném složení.
Zápis byl odsouhlasen všemi členy Komise.

Přílohy
1. Výsledná hodnoticí tabulka projektu (zhotovena a uložena v MS 2014+)
Neveřejná část zápisu:
Přílohy
1.
2.
3.
4.

Seznam členů Komise
Prezenční listina
Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci
Hodnoticí tabulky projednávaných projektů (podklad pro zpracování výsledné hodnoticí
tabulky v MS 2014+)
5. Hlasovací archy členů Komise

V Praze dne 21. 3. 2017
Zápis vyhotovila: Ing. Lenka Menclová

Podpis předsedy Komise:
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