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

1. 2. 2017

Čas zahájení jednání

9:30

Místo konání

Oranžová zasedací místnost, 5. NP, Harfa Office
Park, Českomoravská 2420, Praha 9

Pořadí jednání Komise

2.
02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy
02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy

Číslo výzvy a název výzvy

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

Prioritní osa

02_16_017: PO1
02_16_015, 02_16_016, 02_16_018: PO2

Vyhlašovatel

ŘO OP VVV MŠMT

Alokace výzvy v Kč
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02_16_015: 3 500 000 000
02_16_016: 10 000 000 000
02_16_017: 3 500 000 000
02_16_018: 550 000 000

II. Projednávané Žádosti o podporu
Pořadové číslo

1.

Název žadatele

Česká zemědělská univerzita v Praze
Modernizace studia a studijních programů, kvalita a
poradenství na ČZU v Praze
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002386

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
89
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku 2. kroku věcného
hodnocení Žádosti o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

3

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory
249 999 967,08 Kč
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 1. kroku věcného
64 618 425,20 Kč
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
185 381 541,88 Kč
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 2. kroku věcného
2 525 846,40 Kč
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
182 855 695,48 Kč
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení
Požadované úpravy rozpočtu po 1. kroku věcného hodnocení
Kód
1.1.1.1.1.14

1.1.1.1.1.16

1.1.1.2.1.022

1.1.1.2.1.023

1.1.1.2.1.024
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Název položky
PEF Administrativní
pracovník - SAP UA KA2.2
PEF Administrativní
pracovník - KA2.3
Zvýšení kvalifikace
zaměstnanců
FAPPZ Odborný
pracovník II - nová
metoda Ergoterapie KA2.2
FAPPZ Odborný
pracovník II - nová
metoda
Hiporehabilitace KA2.2
FAPPZ Odborný
pracovník II - nová

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu

Jednotková
cena

Počet
jednotek

0,00

0,00

0,00

-330 000,00

0,00

0,00

0,00

-430 000,00

0,00

0,00

0,00

-153 600,00

0,00

0,00

0,00

-153 600,00

0,00

0,00

0,00

-153 600,00

Celkem

1.1.1.2.1.025

1.1.1.2.1.026

1.1.1.2.1.027

1.1.1.2.1.028

1.1.1.2.1.029

1.1.1.2.1.030

1.1.1.2.1.031

1.1.1.2.1.032

1.1.1.2.1.033

1.1.1.2.1.034

1.1.1.2.1.035

1.1.1.2.1.036
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metoda Canisterapie KA2.2
FAPPZ Odborný
pracovník II - nová
metoda Mlýnskopekařské technologie KA2.2
FAPPZ Odborný
pracovník II - nová
metoda Technologie
zpracování mléka KA2.2
FAPPZ Odborný
pracovník II - nová
metoda Technologie
zpracování masa KA2.2
FAPPZ Odborný
pracovník II - nová
metoda Technologie
na zpracování ovoce a
zeleniny - KA2.2
FAPPZ Odborný
pracovník II - nová
metoda Kvasný
technolog - KA2.2
FAPPZ Odborný
pracovník II - nová
metoda Kynopraxe KA3
FAPPZ Odborný
pracovník II - nová
metoda Olfaktologické
metody - KA2.2
FAPPZ Odborný
pracovník I - nová
metoda Prevence
chorob hospodářských
a zájmových zvířat KA2.2
FAPPZ Odborný
pracovník I - nová
metoda Výživa ve
zdraví a nemoci - KA2.2
FAPPZ Odborný
pracovník II - nová
metoda Hodnocení
kvality potravin - KA2.2
FAPPZ Odborný
pracovník I - nová
metoda Veterinární
praxe - KA2.2
FLD Odborný pracovník
I - nová metoda
Praktická výuka

0,00

0,00

0,00

-198 400,00

0,00

0,00

0,00

-198 400,00

0,00

0,00

0,00

-198 400,00

0,00

0,00

0,00

-198 400,00

0,00

0,00

0,00

-198 400,00

0,00

0,00

0,00

-153 600,00

0,00

0,00

0,00

-153 600,00

0,00

0,00

0,00

-129 600,00

0,00

0,00

0,00

-259 200,00

0,00

0,00

0,00

-153 600,00

0,00

0,00

0,00

-259 200,00

0,00

0,00

0,00

-669 600,00

1.1.1.2.1.037

1.1.1.2.1.038

1.1.1.2.1.039

1.1.1.2.1.040
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s využitím výukové
laboratoře vizualizace
a virtuální reality - 3D
jeskyně, Praktická
výuka s využitím
Výukové laboratoře
anatomie a fyziologie
rostlin, Praktická výuka
s využitím výukové
laboratoře z…
FLD Odborný pracovník
I - nová metoda
Praktické výuky
s využitím Výukové
laboratoře ekologie
lesa, nová metoda
praktické výuky s
využitích otevřeného
výukového prostoru na
střeše pavilonu
FLD Odborný pracovník
II - nová
metodaPraktická výuka
s využitím výukové
laboratoře vizualizace
a virtuální reality - 3D
jeskyně, Praktická
výuka s využitím
výukové laboratoře
zpracování dat GIS a
DPZ ? výpočetního
zázemí 3D jesykně a
speciální PC učebny
FLD Odborný pracovník
I - nová metoda
Praktická výuka
s využitím Výukové
laboratoře dronů,
Praktická výuka
s využitím skenovací
elektronové
mikroskopie, Praktická
výuka s využitím
Výukové laboratoře
entomologie a
Praktická výuka
s využitím Výukové
labora…
FLD Odborný pracovník
I - nová metoda
Praktická výuka
s využitím Výukové
sdružené laboratoře
ergonomických studií,
Praktická výuka
s využitím Výukové

0,00

0,00

0,00

-167 400,00

0,00

0,00

0,00

-694 400,00

0,00

0,00

0,00

-502 200,00

0,00

0,00

0,00

-334 800,00

1.1.1.2.1.041

1.1.1.2.1.042

1.1.1.2.1.043

1.1.1.2.1.044
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laboratoře 3D
modelování, Praktická
výuka s využitím
Výukové laboratoře
protipožárních
vlastností materiá…
FLD Odborný pracovník
II - nová metoda
Praktická výuka
s využitím Výukové
laboratoře
konstrukčních prvků
dřevostaveb , Praktická
výuka s využitím
Výukové laboratoře 3D
modelování, Praktická
výuka s využitím
Výukové laboratoře
protipožárních
vlastností mat…
FLD Odborný pracovník
I - nová metoda
Praktická výuka
s využitím Výukové
sdružené laboratoře
ergonomických studií,
Praktická výuka
s využitím Výukové
laboratoře 3D
modelování, Praktická
výuka s využitím
Výukové laboratoře
taxidermie a
konzervace přírodni…
FLD Odborný pracovník
I - nová metoda
Praktická výuka
s využitím Výukové
sdružené laboratoře
ergonomických studií,
Praktická výuka
s využitím skenovací
elektronové
mikroskopie a
Praktická výuka
s využitím transmisní
elektronové
mikroskopie,
Praktická…
FLD Odborný pracovník
II - nová metoda
Praktická výuka
s využitím Výukové
laboratoře taxidermie
a konzervace
přírodnin, Praktická

0,00

0,00

0,00

-496 000,00

0,00

0,00

0,00

-167 400,00

0,00

0,00

0,00

-334 800,00

0,00

0,00

0,00

-198 400,00

1.1.1.2.1.045

1.1.1.2.1.046

1.1.1.2.1.047

1.1.1.2.1.048

1.1.1.2.1.049
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výuka s využitím
Výukové laboratoře
zobrazovacích metod
v zoologii, Praktická
výuka s využitím
Výukové sdružené
laboratoře…
FLD Odborný pracovník
I - nová metoda
Praktická výuka
s využitím skenovací
elektronové
mikroskopie, Praktická
výuka s využitím
Výukové laboratoře
chemické ekologie
hmyzu, Praktická výuka
s využitím Výukové
laboratoře taxidermie
a konzervace přírodnin
FLD Odborný pracovník
II - nová metoda
Praktická výuka
s využitím Výukové
laboratoře ekologie
lesa a Praktická výuka
s využitím výukové
laboratoře vizualizace
a virtuální reality - 3D
jeskyně
FLD Odborný pracovník
II - nová metoda
Praktická výuka
s využitím Výukové
sdružené laboratoře
ergonomických studií KA2.2
FLD Odborný pracovník
I - nová metoda
Praktická výuka s
využitím Výukové
laboratoře
fyziologických a
ekofyziologických
procesů živočichů a
Praktická výuka
skladování vzorků pro
krátkodobé,
střednědobé a
dlouhodobé
uskladnění. Výuka
systematiky při
ukládán…
FLD Odborný pracovník
I - nová metoda
Praktická výuka s

0,00

0,00

0,00

-334 800,00

0,00

0,00

0,00

-396 800,00

0,00

0,00

0,00

-99 200,00

0,00

0,00

0,00

-167 400,00

0,00

0,00

0,00

-99 200,00

1.1.1.2.1.052

1.1.1.2.1.053

1.1.1.2.1.054

1.1.1.2.1.055

1.1.1.2.1.056

1.1.1.2.1.057

1.1.1.2.1.058

1.1.1.2.1.059

1.1.1.2.1.062

1.1.1.2.1.063

1.1.1.2.1.064
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využitím Výukové
laboratoře
fyziologických a
ekofyziologických
procesů živočichů a
Praktická výuka
skladování vzorků pro
krátkodobé,
střednědobé a
dlouhodobé
uskladnění. Výuka
systematiky při
ukládán…
PEF Odborný pracovník
II - nová metoda SAP
UA - Katedra
informační technologií
- KA2.2
PEF Odborný pracovník
I - nová metoda Team
Academy - KA2.2
PEF Odborný pracovník
II - nová metoda SAP
UA - Katedra
informačního
inženýrství - KA2.2
PEF Odborný pracovník
II - nová metoda SAP
UA - Katedra
systémového
inženýrství - KA2.2
PEF Odborný pracovník
II - nová metoda SAP
UA - Katedra statistiky
- KA2.2
PEF Odborný pracovník
II - nová metoda SAP
UA - Katedra řízení KA2.2
PEF Odborný pracovník
II - nová metoda SAP
UA - Katedra obchodu
a financí - KA2.2
PEF Odborný pracovník
I - nová metoda SAP
UA - Koordinátor SAP
UA - KA2.2
FAPPZ Odborný
pracovník II Ergoterapeut - KA2.3
FAPPZ Odborný
pracovník I - Lékař zoorehabilitace - KA2.3
FAPPZ Odborný
pracovník I - Lékař -

0,00

0,00

0,00

-633 600,00

0,00

0,00

0,00

-172 800,00

0,00

0,00

0,00

-633 600,00

0,00

0,00

0,00

-633 600,00

0,00

0,00

0,00

-633 600,00

0,00

0,00

0,00

-633 600,00

0,00

0,00

0,00

-633 600,00

0,00

0,00

0,00

-712 800,00

0,00

0,00

0,00

-656 000,00

0,00

0,00

0,00

-1 107 000,00

0,00

0,00

0,00

-1 134 000,00

1.1.1.2.1.065

1.1.1.2.1.066

1.1.1.2.1.067

1.1.1.2.1.068

1.1.1.2.1.069

1.1.1.2.1.070

1.1.1.2.1.073
1.1.1.2.1.074

1.1.1.2.1.075

1.1.1.2.1.076

1.1.1.2.1.077

1.1.1.2.1.078
1.1.1.2.1.079

1.1.1.2.1.080
1.1.1.2.1.081
1.1.1.2.1.082
1.1.1.2.1.083
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výživa ve zdraví a
nemoci - KA2.3
FAPPZ Odborný
pracovník II Technolog mlýnskopekařský - KA2.3
FAPPZ Odborný
pracovník II Technolog zpracování
mléka - KA2.3
FAPPZ Odborný
pracovník II Technolog zpracování
masa - KA2.3
FAPPZ Odborný
pracovník II Technolog na
zpracování ovoce a
zeleniny - KA2.3
FAPPZ Odborný
pracovník II - Kvasný
technolog - KA2.3
FAPPZ Odborný
pracovník I Veterinární lékař prevence chorob KA2.3
PEF GAELP Katedra
ekonomiky - KA2.4
PEF GAELP Katedra
ekonomických teorií KA2.4
PEF GAELP Katedra
humanitních věd KA2.4
PEF GAELP Katedra
informačního
inženýrství - KA2.4
PEF GAELP Katedra
informačních
technologií - KA2.4
PEF GAELP Katedra
jazyků - KA2.4
PEF GAELP Katedra
obchodu a financí KA2.4
PEF GAELP Katedra
práva - KA2.4
PEF GAELP Katedra
psychologie - KA2.4
PEF GAELP Katedra
řízení - KA2.4
PEF GAELP Katedra
statistiky - KA2.4

0,00

0,00

0,00

-793 600,00

0,00

0,00

0,00

-793 600,00

0,00

0,00

0,00

-793 600,00

0,00

0,00

0,00

-297 600,00

0,00

0,00

0,00

-297 600,00

0,00

0,00

0,00

-194 400,00

5 000,00

4,00

20 000,00

-195 000,00

5 000,00

4,00

20 000,00

-195 000,00

5 000,00

4,00

20 000,00

-195 000,00

5 000,00

4,00

20 000,00

-195 000,00

5 000,00

4,00

20 000,00

-195 000,00

5 000,00

4,00

20 000,00

-195 000,00

5 000,00

4,00

20 000,00

-195 000,00

5 000,00

4,00

20 000,00

-195 000,00

5 000,00

4,00

20 000,00

-195 000,00

5 000,00

4,00

20 000,00

-195 000,00

5 000,00

4,00

20 000,00

-195 000,00

1.1.1.2.1.084

1.1.1.2.1.093

1.1.1.2.1.094
1.1.1.2.1.095
1.1.1.2.1.096

1.1.1.2.1.097

1.1.1.2.1.098

1.1.1.2.1.099

1.1.1.2.1.100

1.1.1.2.1.101

1.1.1.2.1.102

1.1.1.2.1.103

1.1.1.2.1.176

PEF GAELP Katedra
systémového
inženýrství - KA2.4
PEF Koordinátor
vzdělávání pracovníků
a e-learningu - KA2.3,
KA2.4
PEF Garant předmětu KA2.4
PEF Odborný pracovník
II - KA2.4
FAPPZ Odborný
pracovník II Ergoterapeut - KA3
FAPPZ Odborný
pracovník I - Lékař
(zoorehabilitace) - KA3
FAPPZ Odborný
pracovník II Hiporehabilitační
pracovník - KA3
FAPPZ Odborný
pracovník II Canisterapeut - KA3
FAPPZ Odborný
pracovník I - Lékař výživa ve zdraví a
nemoci - KA3
FAPPZ Odborný
pracovník II na
kynopraxe - KA3
FAPPZ Odborný
pracovník II na
fyziologii - KA3
FAPPZ Odborný
pracovník II na kvalitu
potravin a výživu - KA3
FAPPZ Lékař - výživa ve
zdraví a nemoci - KA6.4

5 000,00

4,00

20 000,00

-195 000,00

0,00

0,00

0,00

-345 600,00

0,00

0,00

0,00

-2 808 000,00

0,00

0,00

0,00

-1 664 000,00

0,00

0,00

0,00

-230 400,00

0,00

0,00

0,00

-388 800,00

0,00

0,00

0,00

-230 400,00

0,00

0,00

0,00

-230 400,00

0,00

0,00

0,00

-388 800,00

0,00

0,00

0,00

-614 400,00

0,00

0,00

0,00

-614 400,00

0,00

0,00

0,00

-614 400,00

0,00

0,00

0,00

-1 782 000,00

1.1.1.2.2.27

FAPPZ Odborný
pracovník II - KA4

0,00

0,00

0,00

-268 800,00

1.1.1.2.2.28

FTZ Odborný pracovník
II - KA4

0,00

0,00

0,00

-422 400,00

1.1.1.2.2.29

FŽP Odborný pracovník
II - KA4

0,00

0,00

0,00

-422 400,00

1.1.1.2.2.30

IVP Odborný pracovník
II - KA4

0,00

0,00

0,00

-211 200,00

1.1.1.2.2.31

PEF Odborný pracovník
II - KA4

0,00

0,00

0,00

-1 056 000,00

1.1.1.2.2.32

TF Odborný pracovník
II - KA4

0,00

0,00

0,00

-211 200,00

1.1.1.2.3

DPP

1 000 000,00

1,00

1 000
000,00

-1 155 870,00
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Požadované úpravy rozpočtu po 2. kroku věcného hodnocení
1.1.1.2.1.177
1.1.1.2.1.178
1.1.2.1

1.1.3.1

1.2

REKTORÁT
Koordinátor KA6.3
REKTORÁT Odborný
pracovník II – KA6.3
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a
DPČ
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a
DPČ
Paušální náklady

0,00

0,00

0,00

-194 400,00

0,00

0,00

0,00

-1 782 000,00

0,00

0,00

23 883
960,00

-8 732 150,00

0,00

0,00

8 598
225,60

-3 143 574,00

0,00

0,00

52 244
484,42

-19 184 077,60

Komentář Komise po 1. kroku věcného hodnocení
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami. Konkrétní návrhy
na úpravy rozpočtu a indikátorů včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce
projektu.
Projekt je poměrně kvalitně zpracován a lze předpokládat úspěšnou realizaci. Jeho slabou stránkou je
nadhodnocený rozpočet.

Komentář Komise po 1. kroku věcného hodnocení
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku
hodnocení. Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele
v rámci komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení navrhuje další následující úpravy
projektu:
Krácení položek 1.1.1.2.1.177 KA63 a 1.1.1.2.1.178 KA63 o 100 % v souvislosti s nepodpořením
komplementárního projektu reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002531 v rámci 1. kroku věcného
hodnocení na základě uvedených informacích v příloze č. 8 Materiálně-technické zabezpečení str. 67
a v příloze č. 9 Přehled aktivit výzvy a jejich provázanost s rozpočtem str. 81 a dále.
Vzhledem k tomu, že nebylo možné jednoznačně identifikovat veškeré možné vazby položek rozpočtu
projednávaných komplementárních projektů, v souladu s kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce
– specifická část zavazuje Komise žadatele nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1. /2. kroku
hodnocení redukovat veškeré výdaje související s nepodpořeným komplementárním projektem reg.
č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002531 před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.
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
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Komise dále zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení
v položkách v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.4.4 FKSP
Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován některý z komplementárních projektů
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1. /2. kroku
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická
část:





ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena
k financování komplementární ESF žádost o podporu;
ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu,
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost;
ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže
být doporučena k financování;
Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná.
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Pořadové číslo

2.

Název žadatele

Česká zemědělská univerzita v Praze
Výukové centrum zpracování zemědělských produktů
(VCZZP)
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002532

Název projektu
Registrační číslo

Výsledný počet bodů
93
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku 2. kroku věcného
hodnocení Žádosti o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

3

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 1. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 2. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení

427 677 938,95 Kč
29 256 490,23 Kč
398 421 448,72 Kč
0,00 Kč
398 421 448,72 Kč

Komentář Komise
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 12. 12. 2016 (výzva č. 15/16).
Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a případné úpravě. Výpočet hodnoty
indikátoru musí odpovídat aktualizované definici v NČI. Výpočet zahrnuje pouze studenty
bakalářských a magisterských studijních programů.
Komise zavazuje žadatele ke kontrole veškerého pořizovaného vybavení s ohledem na řádné vykázání
včetně zařazení v indikátorech 3 06 00 Pořízené informační zdroje a 3 05 00 Počet pořízených
informačních systémů.
Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován některý z komplementárních projektů
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1. /2. kroku
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická
část:
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ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena
k financování komplementární ESF žádost o podporu;
ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu,
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost;
ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže
být doporučena k financování;
Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná.
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Pořadové číslo

3.

Název žadatele

Česká zemědělská univerzita v Praze
Vzdělávací infrastruktura pro ekonomické a
environmentální programy
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002524

Název projektu

Registrační číslo
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku 2. kroku věcného
hodnocení Žádosti o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

3

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Výsledný počet bodů

83

Požadovaná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 1. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 2. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení

87 597 588,14 Kč
22 966 235,20 Kč
64 631 352,94 Kč
0,00 Kč
64 631 352,94 Kč

Komentář Komise
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 12. 12. 2016 (výzva č. 15/16).
Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a případné úpravě. Výpočet hodnoty
indikátoru musí odpovídat aktualizované definici v NČI. Výpočet zahrnuje pouze studenty
bakalářských a magisterských studijních programů.
Komise zavazuje žadatele ke kontrole veškerého pořizovaného vybavení s ohledem na řádné vykázání
včetně zařazení v indikátorech 3 06 00 Pořízené informační zdroje a 3 05 00 Počet pořízených
informačních systémů.
Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován některý z komplementárních projektů
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1. /2. kroku
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická
část:
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ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena
k financování komplementární ESF žádost o podporu;
ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu,
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost;
ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže
být doporučena k financování;
Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná.
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Pořadové číslo

4.

Název žadatele

Česká zemědělská univerzita v Praze

Název projektu

Pavilon tropického zemědělství

Registrační číslo

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514

Výsledný počet bodů
89
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku 2. kroku věcného
hodnocení Žádosti o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

3

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 1. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 2. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení

363 890 683,30 Kč
34 850 944,75 Kč
329 039 738,55 Kč
0,00 Kč
329 039 738,55 Kč

Komentář Komise
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 12. 12. 2016 (výzva č. 15/16).
Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a případné úpravě. Výpočet hodnoty
indikátoru musí odpovídat aktualizované definici v NČI. Výpočet zahrnuje pouze studenty
bakalářských a magisterských studijních programů.
Komise zavazuje žadatele ke kontrole veškerého pořizovaného vybavení s ohledem na řádné vykázání
včetně zařazení v indikátorech 3 06 00 Pořízené informační zdroje a 3 05 00 Počet pořízených
informačních systémů.
Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován některý z komplementárních projektů
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1. /2. kroku
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická
část:
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ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena
k financování komplementární ESF žádost o podporu;
ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu,
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost;
ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže
být doporučena k financování;
Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná.
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Pořadové číslo

5.

Název žadatele

Česká zemědělská univerzita v Praze

Název projektu

High-tech technologicko-výukový pavilon FLD

Registrační číslo

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002471

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

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

3

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 1. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků po 2. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení

242 765 898,16 Kč
47 348 894,19 Kč
195 417 003,97 Kč
0,00 Kč
195 417 003,97 Kč

Komentář Komise
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 12. 12. 2016 (výzva č. 15/16).
Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a případné úpravě. Výpočet hodnoty
indikátoru musí odpovídat aktualizované definici v NČI. Výpočet zahrnuje pouze studenty
bakalářských a magisterských studijních programů.
Komise zavazuje žadatele ke kontrole veškerého pořizovaného vybavení s ohledem na řádné vykázání
včetně zařazení v indikátorech 3 06 00 Pořízené informační zdroje a 3 05 00 Počet pořízených
informačních systémů.
Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován některý z komplementárních projektů
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1. /2. kroku
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická
část:
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ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena
k financování komplementární ESF žádost o podporu;
ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu,
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost;
ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže
být doporučena k financování;
Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná.
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Pořadové číslo

6.

Název žadatele

Registrační číslo

Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů
ČZU v Praze
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002734

Výsledný počet bodů

83

Členové Komise, kteří se Podjatí
neúčastní projednávání
projektu
Nepřítomni

---

Název projektu

---

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
3

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory
Celková
minimální
výše
krácených
finančních prostředků po 1. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková
minimální
výše
krácených
finančních prostředků po 2. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení
Požadované úpravy rozpočtu

14 941 606,96 Kč

Kód

Název položky

1.1.1.1.2.1
1.1.1.1.2.2
1.1.1.2.1.2
1.1.1.2.1.3

Projektový manager
Finanční manager
Koordinátor KA6
Odborný referent
KA6
Garant programu
KA6
Koordinátor KA3
Odborný garant
mezifakultního DSP
(TF)
Odborný garant
mezifakultního DSP
(FAPPZ)
Odborný garant
mezifakultního DSP
(PEF)

1.1.1.2.1.4
1.1.1.2.2.01
1.1.1.2.2.02

1.1.1.2.2.03

1.1.1.2.2.04
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2 958 208,12 Kč
11 983 398,84 Kč
4 951 889,60 Kč
7 031 509,24 Kč

Jednotková
cena

Počet
jednotek

320,00
290,00
65 000,00
0,00

651,00
840,00
9,05
0,00

208 320,00
243 600,00
588 250,00
0,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-32 550,00
-50 400,00
-63 350,00
-236 250,00

65 000,00

5,10

331 500,00

-35 700,00

400,00
400,00

744,00
189,00

297 600,00
75 600,00

-74 400,00
-18 900,00

400,00

189,00

75 600,00

-18 900,00

400,00

189,00

75 600,00

-18 900,00

Celkem

1.1.1.2.2.05 Garant programu
KA3
1.1.1.2.2.06 Garant předmětu
KA3
1.1.1.2.2.07 Koordinátor KA4
1.1.1.2.2.08 Garant programu
KA4
1.1.1.2.2.09 Garant předmětu
KA4
1.1.1.2.2.10 Odborný konzultant
KA4
1.1.1.2.2.11 Koordinátor KA5
1.1.1.2.2.12 Garant programu
KA5
1.1.1.2.2.13 Garant předmětu
KA5
1.1.1.2.2.14 Odborný konzultant
KA5
1.1.1.2.2.15 Odborný referent
KA5
1.1.1.2.2.16 Odborný konzultant
KA6
1.1.1.2.2.17 Koordinátor KA7
1.1.1.2.2.18 Garant programu
KA7
1.1.1.2.2.19 Garant předmětu
KA7
1.1.1.2.2.20 Odborný konzultant
KA7
1.1.1.2.2.21 Odborný referent
KA7
1.1.1.2.2.22 Koordinátor KA8

400,00

378,00

151 200,00

-37 800,00

310,00

308,00

95 480,00

-18 480,00

400,00
400,00

728,00
637,00

291 200,00
254 800,00

-72 800,00
-63 700,00

310,00

1 625,00

503 750,00

-97 500,00

310,00

500,00

155 000,00

-30 000,00

400,00
400,00

840,00
1 092,00

336 000,00
436 800,00

-84 000,00
-109 200,00

310,00

616,00

190 960,00

-36 960,00

310,00

438,00

135 780,00

-26 280,00

0,00

0,00

0,00

-94 500,00

310,00

360,00

111 600,00

-21 600,00

400,00
400,00

708,00
420,00

283 200,00
168 000,00

-70 800,00
-42 000,00

310,00

1 400,00

434 000,00

-84 000,00

310,00

810,00

251 100,00

-48 600,00

0,00

0,00

0,00

-52 500,00

400,00

368,00

147 200,00

-36 800,00

Požadované úpravy rozpočtu po 2. kroku věcného hodnocení
1.1.1.1.2.1
1.1.1.1.2.2
1.1.1.2.1.2
1.1.1.2.1.4
1.1.1.2.1.5
1.1.1.2.2.11
1.1.1.2.2.12
1.1.1.2.2.13
1.1.1.2.2.14
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Projektový manager
Finanční manager
Koordinátor KA6
Garant programu
KA6
Garant předmětu
KA6
Koordinátor KA5
Garant programu
KA5
Garant předmětu
KA5
Odborný konzultant
KA5

320,00
290,00
0,00
0,00

586,00
261,00
0,00
0,00

187 520,00
75 690,00
0,00
0,00

-53 350,00
-218 310,00
-651 600,00
-367 200,00

0,00

0,00

0,00

-172 800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-420 000,00
-546 000,00

0,00

0,00

0,00

-227 920,00

0,00

0,00

0,00

-162 060,00

1.1.1.2.2.16
1.1.1.2.2.22
1.1.2.1

1.1.3.1

1.2

Odborný konzultant
KA6
Koordinátor KA8
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a
DPČ
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a
DPČ
Paušální náklady

0,00

0,00

0,00

-133 200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
927 535,00

-184 000,00
-1 054 117,50

0,00

0,00

333 912,60

-379 482,30

0,00

0,00

2 009 002,64

-2 260 027,92

Komentář Komise po 1. kroku věcného hodnocení
Komise doporučuje projekt k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy
rozpočtu včetně zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu. Projekt je poměrně
kvalitně zpracován a lze předpokládat naplnění cílů projektu.

Komentář Komise po 2. kroku věcného hodnocení
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení navrhuje následující úpravy projektu:
- 1.1.1.2.1.2 Koordinátor KA6 - krácení o 100 %. Krácení položky Komise navrhuje v souvislosti
s nepodpořením komplementárního projektu reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002651, ve
kterém je přímá vazba na krácenou položku uvedena v příloze č. 12 Materiálně-technické a
infrastrukturní zabezpečení projektu.
- 1.1.1.2.1.4 Garant programu KA6 - krácení o 100 %. Krácení položky Komise navrhuje
v
souvislosti
s
nepodpořením
komplementárního
projektu
reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002651, ve kterém je přímá vazba na krácenou položku
uvedena v příloze č. 12 Materiálně-technické a infrastrukturní zabezpečení projektu.
- 1.1.1.2.1.5 Garant předmětu KA6 - krácení o 100 %. Krácení položky Komise navrhuje
v
souvislosti
s
nepodpořením
komplementárního
projektu
reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002651, ve kterém je přímá vazba na krácenou položku
uvedena v příloze č. 12 Materiálně-technické a infrastrukturní zabezpečení projektu.
- 1.1.1.2.1.11 Koordinátor KA5 - krácení o 100 %. Krácení položky Komise navrhuje v souvislosti
s nepodpořením komplementárního projektu reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002651, ve
kterém je přímá vazba na krácenou položku uvedena v příloze č. 12 Materiálně-technické a
infrastrukturní zabezpečení projektu.
- 1.1.1.2.1.12 Garant programu KA5 - krácení o 100 %. Krácení položky Komise navrhuje
v
souvislosti
s
nepodpořením
komplementárního
projektu
reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002651, ve kterém je přímá vazba na krácenou položku
uvedena v příloze č. 12 Materiálně-technické a infrastrukturní zabezpečení projektu.
- 1.1.1.2.1.13 Garant předmětu KA5 - krácení o 100 %. Krácení položky Komise navrhuje
v
souvislosti
s
nepodpořením
komplementárního
projektu
reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002651, ve kterém je přímá vazba na krácenou položku
uvedena v příloze č. 12 Materiálně-technické a infrastrukturní zabezpečení projektu.
- 1.1.1.2.1.14 Odborný konzultant KA5 - krácení o 100 %. Krácení položky Komise navrhuje
v
souvislosti
s
nepodpořením
komplementárního
projektu
reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002651, ve kterém je přímá vazba na krácenou položku
uvedena v příloze č. 12 Materiálně-technické a infrastrukturní zabezpečení projektu.
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-

-

-

-

1.1.1.2.1.16 Odborný konzultant KA6 - krácení o 100 %. Krácení položky Komise navrhuje
v
souvislosti
s
nepodpořením
komplementárního
projektu
reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002651, ve kterém je přímá vazba na krácenou položku
uvedena v příloze č. 12 Materiálně-technické a infrastrukturní zabezpečení projektu.
1.1.1.2.1.22 Koordinátor KA8 - krácení o 100 %. Krácení položky Komise navrhuje v souvislosti
s nepodpořením komplementárního projektu reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002651, ve
kterém je přímá vazba na krácenou položku uvedena v příloze č. 12 Materiálně-technické a
infrastrukturní zabezpečení projektu.
1.1.1.1.2.1 Projektový manager – krácení o 10 %. Krácení položky je navrženo odborným
odhadem v souvislosti s nižší administrativní náročností projektu s ohledem na snížení počtu
aktivit projektu.
1.1.1.1.2.2 Finanční manager - krácení o 10 %. Krácení položky je navrženo odborným
odhadem v souvislosti s nižší administrativní náročností projektu s ohledem na snížení počtu
aktivit projektu.

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
Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu k úpravě cílových hodnot indikátorů, které
souvisí s nerealizovanými klíčovými aktivitami 5, 6 a 8.
Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován některý z komplementárních projektů
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1. /2. kroku
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická
část:





ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena
k financování komplementární ESF žádost o podporu;
ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu,
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost;
ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže
být doporučena k financování;
Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná.
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Pořadové číslo

7.

Název žadatele

Registrační číslo

Česká zemědělská univerzita v Praze
Výzkumná a vzdělávací infrastruktura pro podporu
národní iniciativy Průmysl 4,0
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002634

Výsledný počet bodů

82

Členové Komise, kteří se Podjatí
neúčastní projednávání
projektu
Nepřítomni

---

Název projektu

---

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
3

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory
Celková
minimální
výše
krácených
finančních prostředků po 1. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková
minimální
výše
krácených
finančních prostředků po 2. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení

67 973 265,45 Kč
2 922 105,60 Kč
65 051 159,85 Kč
0,00 Kč
65 051 159,85 Kč

Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 9. 12. 2016 (výzva č. 17/18).
Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován některý z komplementárních projektů
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1. /2. kroku
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická
část:





ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena
k financování komplementární ESF žádost o podporu;
ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu,
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost;
ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže
být doporučena k financování;
Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná.
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Pořadové číslo

8.

Název žadatele

Registrační číslo

Česká zemědělská univerzita v Praze
Vznik nových výzkumných studijních programů na
FLD
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002714

Výsledný počet bodů

93

Členové Komise, kteří se Podjatí
neúčastní projednávání
projektu
Nepřítomni

---

Název projektu

---

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
3

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory
Celková
minimální
výše
krácených
finančních prostředků po 1. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po1. kroku věcného hodnocení
Celková
minimální
výše
krácených
finančních prostředků po 2. kroku věcného
hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení

4 825 109,39 Kč
1 810 475,82 Kč
3 014 633,57 Kč
0,00 Kč
3 014 633,57 Kč

Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 9. 12. 2016 (výzva č. 17/18).
Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován některý z komplementárních projektů
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1. /2. kroku
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická
část:


ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena
k financování komplementární ESF žádost o podporu;
 ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu,
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost;
 ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže
být doporučena k financování;
Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná.

25

Pořadové číslo

9.

Název žadatele

Registrační číslo

Česká zemědělská univerzita v Praze
Vybudování zázemí a výzkumné podpory pro
výzkumně zaměřený vzdělávací program Protipožární
ochrana lesa, dřevěných materiálů a materiálů na
bázi dřeva
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002655

Výsledný počet bodů

86

Členové Komise, kteří se Podjatí
neúčastní projednávání
projektu
Nepřítomni

---

Název projektu

---

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
3

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených finančních
prostředků po 1. kroku věcného hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková minimální výše krácených finančních
prostředků po 2. kroku věcného hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení

13 864 926,79 Kč
0,00 Kč
13 864 926,79 Kč
0,00 Kč
13 864 926,79 Kč

Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 9. 12. 2016 (výzva č. 17/18).
Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován některý z komplementárních projektů
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1. /2. kroku
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická
část:


ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena
k financování komplementární ESF žádost o podporu;
 ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu,
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost;
 ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže
být doporučena k financování;
Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná.
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Pořadové číslo

10.

Název žadatele

Registrační číslo

Česká zemědělská univerzita v Praze
Vybudování zázemí a výzkumné podpory pro
výzkumně zaměřené vzdělávací programy Global
Change Forestry a Aplikovaná geoinformatika a DPZ v
lesnictví
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002657

Výsledný počet bodů

84

Členové Komise, kteří se Podjatí
neúčastní projednávání
projektu
Nepřítomni

---

Název projektu

---

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
3
Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory
9 982 730,62 Kč
Celková minimální výše krácených finančních
0,00 Kč
prostředků po 1. kroku věcného hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
9 982 730,62 Kč
po 1. kroku věcného hodnocení
Celková minimální výše krácených finančních
0,00 Kč
prostředků po 2. kroku věcného hodnocení
Maximální výsledná výše finanční podpory
9 982 730,62 Kč
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení

Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 9. 12. 2016 (výzva č. 17/18).
Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován některý z komplementárních projektů
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1. /2. kroku
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická
část:





ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena
k financování komplementární ESF žádost o podporu;
ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu,
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost;
ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže
být doporučena k financování;
Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná.
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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.
Zápis z jednání Hodnoticí komise byl schválen všemi členy Komise.

Neveřejná část zápisu:
Přílohy
1.
2.
3.
4.
5.

Seznam členů Komise
Prezenční listina
Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci
Výsledná hodnoticí tabulka projektů (zhotovena a uložena v MS 2014+)
Hlasovací archy členů Komise

V Praze dne 1. 2. 2017

Zápis vyhotovila: Mgr. Stanislava Podolková

Podpis předsedy Komise
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