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

12. 1. 2017, 24. 1. 2017

Čas zahájení jednání

9:30

Místo konání

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

Pořadí jednání Komise

6.

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_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

Univerzita Palackého v Olomouci
Nový doktorský obor Religionistika na UP - příprava
akreditace a personálního zajištění
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002298

Název projektu
Registrační číslo
Členové Komise, kteří se Podjatí
neúčastní projednávání
projektu
Nepřítomni

---------

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení
Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
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Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

1

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení

Výsledný počet bodů

80

Požadovaná výše finanční podpory

7 915 443,20 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
5 101 443,20 Kč
Celková
minimální
výše
krácených
2 814 000,00 Kč
finančních prostředků
Požadované úpravy rozpočtu
Kód

Název položky

1.1.1.1.1.2

Administrátor
(úvazek 0,2)
Odborný řešitel
(úvazek 0,4)
Odborný garant (2
osoby, úvazek
0,3/osobu)
Koordinátor
vědecké, rozvojové a
propagační činnosti
(úvazek 0,3)
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a
DPČ
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a
DPČ
Paušální náklady

1.1.1.2.1.1
1.1.1.2.1.2

1.1.1.2.1.3

1.1.2.1

1.1.3.1

1.2

Jednotková
cena

Počet
jednotek

30 000,00

6,00

180 000,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-180 000,00

50 000,00

18,00

900 000,00

-300 000,00

45 000,00

24,00

1 080 000,00

-540 000,00

40 000,00

6,00

240 000,00

-480 000,00

660 000,00

1,00

660 000,00

-375 000,00

237 600,00

1,00

237 600,00

-135 000,00

1 457 555,20

-804 000,00

Celkem

Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami.
Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu 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 1.1.1 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
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
1.1.4.3 Ostatní jiné povinné výdaje
Na základě krácení v kapitole 1.1 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující
položky:
1.2 Paušální náklady
Projekt podporuje netechnické inovace, včetně inovací sociálních a inovací ve službách v souladu se
strategií RIS3. Dále se zaměřuje na kvalitu vzdělávání jako průřezový faktor jak pro rozvíjení domén
specializace a šířeji pro rozvoj inovačního podnikání, tak pro zlepšení kvality a výzkumu a vývoje rovněž
plně v souladu se strategií RIS3. Projekt rozvíjí experimentální výzkum a zavádění nových technologií
do společensko-vědního výzkumu. Projekt přispěje k naplnění cílů výzvy.
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Pořadové číslo

2.

Název žadatele

Univerzita Palackého v Olomouci
Nový doktorský obor Religionistika na UP - výzkumné
a technické zajištění
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002421

Název projektu
Registrační číslo
Členové Komise, kteří se Podjatí
neúčastní projednávání
projektu
Nepřítomni

----2

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení
Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
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Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

2

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení

Výsledný počet bodů

81

Požadovaná výše finanční podpory

21 097 999,91 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
19 412 275,31 Kč
Celková
minimální
výše
krácených
1 685 724,60 Kč
finančních prostředků
Požadované úpravy rozpočtu
Kód
1.1.1.2.1
1.1.1.4.7
1.1.1.4.8

1.1.1.4.9
1.1.1.5
1.1.2.1.1.1.1
1.1.2.1.1.1.3
1.1.2.1.1.1.5
1.1.2.1.2.1

1.1.2.1.3.1

1.2
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Název položky
Stavební úpravy
prostor
Systém na
telekonference
Interaktivní
ultrakrátká
projekce
Termokamera
Hardware a
osobní vybavení
Hlavní manažer
projektu
Administrátor
veřejných zakázek
Odborný
pracovník
Pojistné na
sociální
zabezpečení z
platů a DPČ
Pojistné na
zdravotní
zabezpečení z
platů a DPČ
Nepřímé náklady

5 186 471,41

1,00

5 186 471,41

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-576 274,60

180 000,00

1,00

180 000,00

-40 000,00

80 000,00

1,00

80 000,00

-40 000,00

350 000,00

1,00

350 000,00
434 000,00

-150 000,00
-186 000,00

50 000,00

9,00

450 000,00

-305 000,00

35 000,00

3,10

108 500,00

-46 500,00

40 000,00

19,70

788 000,00

-98 500,00

760 625,00

1,00

760 625,00

-112 500,00

273 825,00

1,00

273 825,00

-40 500,00

621 600,90

-90 450,00

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami. Konkrétní návrhy
na úpravy rozpočtu a i indikátoru 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:
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
1.1.2.1.5.3 Ostatní jiné povinné výdaje
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje dochází ke snížení následující položky:
1.2 Nepřímé náklady
Silnou stránkou projektu je přidaná hodnota spočívající v rozvoji multidisciplinárního přístupu
ve výzkumu v oblasti religionistiky, v rámci projektu vznikne nová, inovativní forma výuky
v doktorském studijním programu, využívající moderní metody a technologie pro výzkum. Negativem
projektu je, že žadatel nestandardně rozdělil investiční záměr v jedné budově do několika žádostí o
podporu, aniž by identifikoval jednotlivé vazby mezi jednotlivými projekty včetně nespecifikování části
prostor, které mají projít rekonstrukcí pravděpodobně mimo OP VVV.
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Pořadové číslo

3.

Název žadatele

Univerzita Palackého v Olomouci
Modernizace doktorského studia fyziky, chemie a
biochemie na PřF UP
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002424

Název projektu
Registrační číslo
Členové Komise, kteří se Podjatí
neúčastní projednávání
projektu
Nepřítomni

---1

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení
Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
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Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

1

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení

Výsledný počet bodů

94

Požadovaná výše finanční podpory

8 304 644,04 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
7 789 231,80 Kč
Celková
minimální
výše
krácených
515 412,24 Kč
finančních prostředků
Požadované úpravy rozpočtu
Kód
1.1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.2
1.1.1.2.1.1

1.1.2.1

1.1.3.1

1.2

Název položky
Projektový manažer
Finanční manažer
Vedoucí realizačního
týmu - klíčový
pracovník
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a
DPČ
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a
DPČ
Paušální náklady

45 000,00
40 000,00
56 000,00

6,75
4,35
6,96

303 750,00
174 000,00
389 760,00

Rozdíl konečné
částky a částky
ze žádosti o
podporu
-33 750,00
-21 750,00
-219 240,00

1 022 377,50

1,00

1 022 377,50

-68 685,00

368 055,90

1,00

368 055,90

-24 726,60

2 225 494,80

-147 260,64

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami.
Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí
tabulce projektu.

Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází k následujícím
úpravám:
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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
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
Na základě krácení v kapitole 1.1 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující
položky:
1.2 Paušální náklady
Projektový záměr a stanovené cíle jsou formulovány jasně a jednoznačně, projekt je potřebný. Jedná
se o modernizaci stávajících a tvorbu nových DSP. Modernizace doktorských studií fyziky, chemie
a biochemie, a tím i rozvoj těchto oborů, plně korespondují s hlavními znalostními doménami Národní
strategie RIS3. V případě cílové skupiny existuje doložení zájmu o studium v doktorských oborech
zahrnutých do projektu, a to zejména u oborů, které se budou nově akreditovat, není však uvedeno
doložení zájmu ze strany zaměstnavatelů o absolventy těchto oborů. Projekt usiluje o posílení a
rozšíření praktických experimentálních dovedností cílové skupiny studentů v daných oborech.
Provázanost s doménami RIS3 je deklarována transparentně Poptávka cílové skupiny projektu tj.
Studentů po nových experimentálních technikách sledovaná dotazníkovým šetřením je doložena v
projektové dokumentaci.
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Pořadové číslo

4.

Název žadatele

Univerzita Palackého v Olomouci
Modernizace výzkumných infrastruktur pro potřeby
doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na PřF
UP
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002480

Název projektu
Registrační číslo
Členové Komise, kteří se Podjatí
neúčastní projednávání
projektu
Nepřítomni

----1

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení
Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
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Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

1

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení

Výsledný počet bodů

92

Požadovaná výše finanční podpory

170 063 281,53 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
169 324 834,33 Kč
Celková
minimální
výše
krácených
738 447,20 Kč
finančních prostředků
Požadované úpravy rozpočtu

1.1.2.1.1.1.01

Vedoucí
realizačního
týmu/řešitel
projektu

56 000,00

3,00

168 000,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-255 500,00

1.1.2.1.1.1.03

Projektový
manažer

45 000,00

14,50

652 500,00

-72 500,00

1.1.2.1.1.1.06

Technik správy
budov

0,00

0,00

0,00

-105 000,00

1.1.2.1.1.1.07

Specialista na
veřejné zakázky

56 000,00

3,30

184 800,00

-46 200,00

1.1.2.1.2.1

Pojistné na sociální
zabezpečení z platů
a DPČ

867 175,00

1,00

867 175,00

-119 800,00

1.1.2.1.3.1

Pojistné na
zdravotní
zabezpečení z platů
a DPČ

312 183,00

1,00

312 183,00

-43 128,00

1.2

Nepřímé náklady

708 578,65

-96 319,20

Kód
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Název položky

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami.
Konkrétní návrhy na úpravy indikátoru a rozpočtu 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
Cíle projektu komplementárního s projektem ESF jsou v souladu s Národní strategií RIS3. Modernizace
doktorských studií fyziky, chemie a biochemie a tím i rozvoj těchto oborů plně koresponduje s hlavními
znalostními doménami Národní strategie RIS3. Projekt usiluje o posílení a rozšíření praktických
experimentálních dovedností cílové skupiny studentů v daných oborech, pro což je modernizace
stávajícího stavu technologického a přístrojového vybavení nezbytná. Poptávka cílové skupiny
projektu tj. studentů po nových experimentálních technikách sledovaná dotazníkovým šetřením je
doložena v projektové dokumentaci. Projekt naplňuje strategické cíle univerzity a splňuje podmínky
výzvy.
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Pořadové číslo

5.

Název žadatele

Univerzita Palackého v Olomouci

Název projektu

DSP Sociologie: Výuka pro výzkum, výzkum pro výuku

Registrační číslo

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002300

Členové Komise, kteří se Podjatí
neúčastní projednávání
projektu
Nepřítomni

----2

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

2

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení

Výsledný počet bodů

82

Požadovaná výše finanční podpory

4 345 484,08 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
3 484 400,08 Kč
Celková
minimální
výše
krácených
861 084,00 Kč
finančních prostředků
Požadované úpravy rozpočtu
Kód
1.1.1.1.1.2
1.1.1.2.1.2
1.1.1.2.1.3
1.1.2.1

1.1.3.1

1.2

Název položky
Administrátor
Metodik konzultant
Odborný pracovník
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a
DPČ
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a
DPČ
Paušální náklady

Jednotková
cena

Počet
jednotek

30 000,00
45 000,00
40 000,00
423 625,00

4,80
4,50
12,40
1,00

144 000,00
202 500,00
496 000,00
423 625,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-144 000,00
-135 000,00
-180 000,00
-114 750,00

152 505,00

1,00

152 505,00

-41 310,00

995 542,88

-246 024,00

Celkem

Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami. Konkrétní návrhy
na úpravy indikátoru a rozpočtu 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
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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
1.1.4.3 Ostatní jiné povinné výdaje
Na základě krácení v kapitole 1.1 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení
následující položky:
1.2 Paušální náklady
Přínos projektu spočívá v inovaci výuky doktorského studia s posílením aplikovaného výzkumu,
internacionalizace a výuky předmětů v anglickém jazyce. Zaměřené projektu Dopad na cílovou
skupinu studentů je zřejmý a konkrétní, skupiny získají nové poznatky a znalosti pro osobnostní
a odborný rozvoj. Oblast následného profesního uplatnění je ale specifikována poměrně obecně.
Obsah projektu je vhodně nastavený vzhledem k zaměření výzvy, také inovativnost projektu je
dostatečně prokázána. Slabou stránkou projektu je rozpočet, který je nadhodnocený.
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Pořadové číslo

6.

Název žadatele

Univerzita Palackého v Olomouci
Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro DSP
Sociologie: Výuka pro výzkum, výzkum pro výuku
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002630

Název projektu
Registrační číslo
Členové Komise, kteří se Podjatí
neúčastní projednávání
projektu
Nepřítomni

---2

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

2

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení

Výsledný počet bodů

79

Požadovaná výše finanční podpory

8 393 929,50 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
7 515 462,70 Kč
Celková
minimální
výše
krácených
878 466,80 Kč
finančních prostředků
Požadované úpravy rozpočtu
Kód
1.1.1.2.1
1.1.1.5.1

1.1.1.5.2

1.1.1.5.3

1.1.1.5.4

1.1.2.1.1.1.1
1.1.2.1.1.1.2
1.1.2.1.1.1.4
1.1.2.1.2.1
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Název položky
Stavební úpravy
prostor
Dataprojektor do
seminárních
pracoven vč.
teleskopického
držáku
Výkonný skener
do seminární
pracovny
Výkonné
multifunkční
zařízení
Ozvučení učebny
(scaler A/V
signálu, zesilovač,
reproduktory)
Hlavní manažer
projektu
Finanční manažer
Technický
specialista
Pojistné na
sociální

4 208 798,72

1,00

4 208 798,72

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-467 644,30

61 600,00

2,00

123 200,00

-52 800,00

67 900,00

1,00

67 900,00

-29 100,00

52 500,00

1,00

52 500,00

-22 500,00

35 700,00

2,00

71 400,00

-30 600,00

45 000,00

5,95

267 750,00

-51 750,00

35 000,00
35 000,00

5,95
9,40

208 250,00
329 000,00

-40 250,00
-80 500,00

227 125,00

1,00

227 125,00

-43 125,00

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

1.1.2.1.3.1

1.1.2.3.3.1
1.2

zabezpečení z
platů a DPČ
Pojistné na
zdravotní
zabezpečení z
platů a DPČ
Odborná
literatura
Nepřímé náklady

81 765,00

1,00

81 765,00

-15 525,00

90 000,00

1,00

90 000,00

-10 000,00

185 721,78

-34 672,50

Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami.
Konkrétní návrhy na úpravy indikátoru a rozpočtu 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:
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
1.1.2.1.5.3 Ostatní jiné povinné výdaje
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje dochází ke snížení následující položky:
1.2 Nepřímé náklady
Přínos projektu pro rozvoj studijních programů je zpracován přehledným způsobem, integrace
se strategickými dokumenty na národní úrovni RIS3 a místní úrovni, konkrétně se Strategickým
plánem rozvoje univerzity je zřejmá. Smysl a celkový kontext projektu je logický a přehledný, také
dopad na cílové skupiny je pozitivní, je dostatečně konkretizován a reaguje na potřeby zapojených
cílových skupin. Harmonogram aktivit i harmonogram výběrových řízení není příliš realistický, viz
hodnoticí kritéria. Negativem projektu je, že žadatel nestandardně rozdělil investiční záměr v jedné
budově do několika žádostí o podporu, aniž by identifikoval jednotlivé vazby mezi jednotlivými
projekty včetně nespecifikování části prostor, které mají projít rekonstrukcí pravděpodobně mimo OP
VVV.
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Pořadové číslo

7.

Název žadatele

Univerzita Palackého v Olomouci
Vznik doktorského studijního programu pro
inovativní výzkum v psychologii práce a organizace
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002313

Název projektu
Registrační číslo
Členové Komise, kteří se Podjatí
neúčastní projednávání
projektu
Nepřítomni

-----2

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

2

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení

Výsledný počet bodů

91

Požadovaná výše finanční podpory

14 775 492,93 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
10 046 701,73 Kč
Celková
minimální
výše
krácených
4 728 791,20 Kč
finančních prostředků
Požadované úpravy rozpočtu
Kód

Název položky

1.1.1.1.1.2

Výkonný manažer
projektu

32 000,00

6,00

192 000,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-576 000,00

1.1.1.1.1.3

Metodik evaluace

0,00

0,00

0,00

-480 000,00

1.1.1.1.3.1

Pomocné
administrativní
práce

0,00

0,00

0,00

-140 000,00

1.1.1.2.1.1

Metodici tvorby
DSP

40 500,00

64,80

2 624 400,00

-1 150 200,00

1.1.1.2.1.3

Zahraniční
specialista

70 000,00

3,00

210 000,00

-210 000,00

1.1.2.1

Pojistné na
sociální
zabezpečení z
platů a DPČ

1 218 600,00

1,00

1 218 600,00

-604 050,00

1.1.3.1

Pojistné na
zdravotní
zabezpečení z
platů a DPČ

438 696,00

1,00

438 696,00

-217 458,00

1.2

Paušální náklady

2 870 486,21

-1 351 083,20
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Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami.
Konkrétní návrhy na úpravy indikátoru a rozpočtu 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
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
1.1.4.3.1 Sociální fond
Na základě krácení v kapitole 1.1 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující
položky:
1.2 Paušální náklady
Projekt vychází z obsahového zaměření výzvy. V rámci realizace projektu bude vytvořen doktorský
studijní program v oblasti psychologie práce a organizace. Silnou stránkou je propojení akademického
prostředí a výzkumu pro potřeby praxe. Řešená tématika vytváří potenciál pro uplatnění získaných
VaV výsledků v kvalitních publikačních výstupech. Profil absolventa doktorského studijního programu
se bude vyznačovat kvalifikovaným a atraktivním kompetenčním profilem pro uplatnění v praxi.
Slabou stránkou projektu je nastavení odborného týmu, které se promítá i do výsledné výše rozpočtu.
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Pořadové číslo

8.

Název žadatele

Univerzita Palackého v Olomouci
Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro
psychologii práce a organizace
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425

Název projektu
Registrační číslo
Členové Komise, kteří se Podjatí
neúčastní projednávání
projektu
Nepřítomni

----2

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

2

Výsledný počet bodů

83

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení

Požadovaná výše finanční podpory

34 420 257,45 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
28 132 541,38 Kč
Celková
minimální
výše
krácených
6 287 716,07 Kč
finančních prostředků
Požadované úpravy rozpočtu
Kód
1.1.1.2.1

1.1.1.4.1
1.1.1.4.2
1.1.1.4.3
1.1.1.4.4
1.1.1.4.5
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.2.1.1.1.2
1.1.2.1.1.1.6
1.1.2.1.1.3.1
1.1.2.1.2.1

1.1.2.1.2.2
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Název položky
Stavební úpravy,
rekonstrukce
výukových prostor
Osobní automobil
Eyetracker brýle
Profesionální 3D
tiskárna
Termovizní kamera
Nábytek investiční
(kuchyňka)
Hardware a osobní
vybavení
Nehmotný investiční
majetek
Výkonný manažer
projektu
Evaluátor
Pomocné
administrativní práce
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a
DPČ
Pojistné na sociální
zabezpečení z DPP

9 269 658,64

1,00

9 269 658,64

Rozdíl konečné
částky a částky
ze žádosti o
podporu
-1 179 962,07

490 000,00
588 000,00
80 500,00

1,00
1,00
1,00

490 000,00
588 000,00
80 500,00

-210 000,00
-252 000,00
-34 500,00

350 000,00
0,00

1,00
0,00

350 000,00
0,00

-250 000,00
-129 470,00

2 149 700,00

-921 300,00

3 367 000,00

-1 443 000,00

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

32 000,00

24,00

768 000,00

-192 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-192 000,00
-140 000,00

1 205 000,00

1,00

1 205 000,00

-96 000,00

0,00

0,00

0,00

-35 000,00

1.1.2.1.3.1

1.1.2.1.3.2
1.1.2.3.3.1
1.1.2.3.3.2
1.1.2.4
1.2

Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a
DPČ
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z DPP
Psychodiagnostické
metody tužka-papír
Spotřební materiál
výzkumného centra
Nehmotný majetek
Nepřímé náklady

433 800,00

1,00

433 800,00

-34 560,00

0,00

0,00

0,00

-12 600,00

2 500,00

100,00

250 000,00

-250 000,00

0,00

0,00

0,00

-600 000,00

840 000,00
983 807,52

-210 000,00
-105 324,00

Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami.
Konkrétní návrhy na úpravy indikátoru a rozpočtu 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
1.1.2.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z DPP
1.1.2.1.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP
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:
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
1.1.2.1.5.3.1 Sociální fond
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje dochází ke snížení následující položky:
1.2 Nepřímé náklady
Projektový záměr je dostatečně zdůvodněn. Problém je definován jasně a jednoznačně. Ukazuje
na vysokou potřebnost zajištění VaV infrastruktury pro WOP v rámci terciárního vzdělávání. Projekt
identifikuje důvody potřebnosti projektu, dokládá analýzu poptávky po odbornících WOP v praxi a na
jejich základě formuluje projektový cíl. Projektový záměr je komplementární s projektem ESF Vznik
WOP ve výzvě Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. Smyslem zajištění odpovídající
infrastruktury je podpořit realizaci projektu sledujícího vznik nového výzkumného studijního
programu podporovaného oboru Psychologie práce a organizace.
Slabou stránkou projektu je rozpočet projektu, který je nadhodnocen a obsahuje nezpůsobilý výdaj
související se stavební úpravou kuchyňky. Žadatel nestandardně rozdělil investiční záměr v jedné
budově do několika žádostí o podporu, aniž by identifikoval jednotlivé vazby mezi jednotlivými
projekty včetně nespecifikování části prostor, které mají projít rekonstrukcí pravděpodobně mimo OP
VVV.
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Pořadové číslo

9.

Název žadatele

Univerzita Palackého v Olomouci
Nový meziuniverzitní doktorský studijní program
"Molekulární a translační medicína"
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002647

Název projektu
Registrační číslo
Členové Komise, kteří se Podjatí
neúčastní projednávání
projektu
Nepřítomni

---2

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

2

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení

Výsledný počet bodů

73

Požadovaná výše finanční podpory

14 945 623,53 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
14 120 783,85 Kč
Celková
minimální
výše
krácených
824 839,68 Kč
finančních prostředků
Požadované úpravy rozpočtu
Kód

Název položky

1.1.1.1.2.1

Administrativní
pracovník OU
Manažer projektu
UPOL
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů
a DPČ
Pojistné na
zdravotní
zabezpečení z platů
a DPČ
Paušální náklady

1.1.1.2.1.1
1.1.2.1

1.1.3.1

1.2

0,00

0,00

0,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-103 680,00

56 000,00

12,00

672 000,00

-336 000,00

1 646 400,00

1,00

1 646 400,00

-109 920,00

592 704,00

1,00

592 704,00

-39 571,20

4 034 509,67

-235 668,48

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami.
Konkrétní návrhy na úpravy indikátoru a rozpočtu 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
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1.1.3.1 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 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.4.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
1.1.4.3 Ostatní jiné povinné výdaje
Na základě krácení v kapitole 1.1 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující
položky:
1.2 Paušální náklady
Hlavním cílem projektu je akreditovat nový meziuniverzitní doktorský program a na něj navázat
doktorskou školu. V rámci komplementárního projektu je pak hlavní cíl zajistit vhodnou infrastrukturu
pro tento obor. V žádosti o podporu nejsou uvedeny nedostatky a potřeby cílové skupiny ve vazbě na
formulované aktivity projektu. Rizikem projektu je možné nedosažení hodnot indikátorů ve vazbě na
studenty prvních ročníků oboru.
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Pořadové číslo

10.

Název žadatele

Univerzita Palackého v Olomouci
Infrastrukturní
zabezpečení
nového
meziuniverzitního doktorského studijního programu
"Molekulární a translační medicína"
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002629

Název projektu
Registrační číslo
Členové Komise, kteří se Podjatí
neúčastní projednávání
projektu
Nepřítomni

---2

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

2

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nedoporučena k postupu do 2. kroku hodnocení

Výsledný počet bodů

62

Požadovaná výše finanční podpory

78 039 158,04 Kč

Komentář Komise
Komise nedoporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení.
Hlavním cílem je infrastrukturou podpořit vznik nového doktorského oboru z komplementárního
projektu. Potřebnost projektu není dostatečně prokázána neboť přibližně 90% veškerého investičního
přístrojového vybavení nakoupeno od roku 2015. Velikost cílové skupiny není přiměřená realizaci
projektu. Doktorský program má vzniknout společně s Ostravskou univerzitou, ale studenti a
akademičtí pracovníci z Ostravské univerzity nejsou v cílových skupinách zahrnuti. Harmonogram
aktivit a výběrových řízení vykazuje zásadní nedostatky z pohledu časové návaznosti. Nedostatečně
jsou také popsány výstupu projektu. Z výše uvedených důvodů žádost o podporu nesplnila minimální
bodovou hranici u kombinovaných kritérií 2.1, 2.3, 2.6 a 3.3. Zároveň žádost o podporu nesplnila
minimální bodovou hranici k postupu do 2. kroku věcného hodnocení.
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Pořadové číslo

11.

Název žadatele

Ostravská univerzita v Ostravě
Přístrojové zajištění výuky pro doktorský studijní
program "Molekulární a translační medicína" na
Ostravské univerzitě
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002653

Název projektu
Registrační číslo
Členové Komise, kteří se Podjatí
neúčastní projednávání
projektu
Nepřítomni

----2

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

2

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nedoporučena k postupu do 2. kroku hodnocení

Výsledný počet bodů

81

Požadovaná výše finanční podpory

34 396 104,40 Kč

Komentář Komise
Komise nedoporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení.
Cílová skupina není jasně a přiměřeně vymezena. Velikost cílové skupiny není přiměřená realizaci
projektu. Chybí popis zapojení a motivace k zapojení CS. Dále chybí objektivní doložení zájmu CS
o aktivity projektu. Doktorský program má vzniknout společně s Univerzitou Palackého v Olomouci,
studenti ani akademici Univerzity Palackého v Olomouci ale nejsou v cílových skupinách vůbec.
Studenti společného programu z Univerzity Palackého v Olomouci, tak nebudou moci využívat
přístrojovou základnu, která bude fyzicky na Ostravské univerzitě v Ostravě, tím je zpochybněno
fungování doctoral school. Opakovaně je uvedeno, že se bude jednat o studenty ze dvou silných fakult,
ale tomu neodpovídá kvantifikace 16 osob. Z výše uvedených důvodů žádost o podporu nesplnila
minimální bodovou hranici u kombinovaného kritéria 2.3.
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Pořadové číslo

12.

Název žadatele

Univerzita Palackého v Olomouci

Název projektu

Studijní program Migrační studia

Registrační číslo

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002299

Členové Komise, kteří se Podjatí
neúčastní projednávání
projektu
Nepřítomni

---2

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

2

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení

Výsledný počet bodů

82

Požadovaná výše finanční podpory

6 507 849,60 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
5 157 129,60 Kč
Celková
minimální
výše
krácených
1 350 720,00 Kč
finančních prostředků
Požadované úpravy rozpočtu
Kód

Název položky

1.1.1.1.1.2
1.1.1.2.1.1
1.1.1.2.1.2
1.1.2.1

Administrátor
Odborný řešitel
Odborný pracovník
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a
DPČ
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a
DPČ
Paušální náklady

1.1.3.1

1.2

Jednotková
cena

Počet
jednotek

30 000,00
50 000,00
40 000,00
675 000,00

6,00
12,00
42,00
1,00

180 000,00
600 000,00
1 680 000,00
675 000,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-180 000
-300 000
-240 000
-180 000

243 000,00

1,00

243 000,00

-64 800

1 473 465,60

-385 920

Celkem

Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami.
Konkrétní návrhy na úpravy indikátoru a rozpočtu 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
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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
1.1.4.3 Ostatní jiné povinné výdaje
Na základě krácení v kapitole 1.1 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující
položky:
1.2 Paušální náklady
Žadatel zpracoval popis potřeby realizace projektu přehledně, v projektu vystihuje danou
problematiku a poukazuje aktuální tématiku migrace a migračních procesů, která vyžaduje
i systematický vědecký výzkum. Potřebnosti projektu je velmi dobře odůvodněnou. Slabší stránkou
projektu je nastavení administrativního a odborného týmu, které má dopad i na finanční část projektu.
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Pořadové číslo

13.

Název žadatele

Univerzita Palackého v Olomouci
Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro DSP
Migrační studia
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002631

Název projektu
Registrační číslo
Členové Komise, kteří se Podjatí
neúčastní projednávání
projektu
Nepřítomni

----2

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

2

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení

Výsledný počet bodů

83

Požadovaná výše finanční podpory

9 564 999,84 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
8 138 181,52 Kč
Celková
minimální
výše
krácených
1 426 818,32 Kč
finančních prostředků
Požadované úpravy rozpočtu
Kód
1.1.1.2.1
1.1.1.5.1
1.1.1.5.2

1.1.1.5.3

1.1.1.5.4
1.1.1.5.5
1.1.2.1.1.1.1
1.1.2.1.1.1.2
1.1.2.1.1.1.3
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Název položky
Stavební úpravy
prostor
Volný interiér kuchyňka
Dataprojektor do
seminárních
pracoven vč.
teleskopického
držáku
Ozvučení
seminární
pracovny (scaler
A/V signálu,
zesilovač,
reproduktory)
Digitální
zrcadlovka
Interaktivní
tabule
Hlavní manažer
projektu
Finanční manažer
Administrátor
veřejných zakázek

4 691 351,84

1,00

4 691 351,84

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-671 261,32

0,00

0,00

0,00

-129 470,00

50 000,00

2,00

100 000,00

-76 000,00

45 900,00

1,00

45 900,00

-56 100,00

0,00

0,00

0,00

-60 000,00

50 000,00

1,00

50 000,00

-16 000,00

45 000,00

4,80

216 000,00

-103 500,00

35 000,00
35 000,00

4,80
2,30

168 000,00
80 500,00

-80 500,00
-23 000,00

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

1.1.2.1.2.1

1.1.2.1.3.1

1.1.2.3.1.4
1.1.2.3.1.8
1.1.2.3.1.9
1.2

Pojistné na
sociální
zabezpečení z
platů a DPČ
Pojistné na
zdravotní
zabezpečení z
platů a DPČ
Diktafon
Objektiv 18-300
mm
Objektiv 10-24
mm
Nepřímé náklady

218 500,00

1,00

218 500,00

-51 750,00

78 660,00

1,00

78 660,00

-18 630,00

1 000,00
21 000,00

5,00
1,00

5 000,00
21 000,00

-55 000,00
-21 000,00

23 000,00

1,00

23 000,00

-23 000,00

178 787,28

-41 607,00

Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami.
Konkrétní návrhy na úpravy indikátoru a rozpočtu 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:
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
1.1.2.1.5.3 Ostatní jiné povinné výdaje
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje dochází ke snížení následující položky:
1.2 Nepřímé náklady
Žadatel popisuje potřeby zabezpečení studijního programu propracovaně a srozumitelně, tato část je
v projektové žádosti více rozpracována a zdůvodněna i v konkrétnější struktuře, jsou uvedeny i relevantní
důvody pro vznik takto koncipovaného studijního programu. Slabou stránkou projektu je rozpočet projektu,
který je nadhodnocen a obsahuje nezpůsobilý výdaj související se stavební úpravou kuchyňky. Žadatel
nestandardně rozdělil investiční záměr v jedné budově do několika žádostí o podporu, aniž by identifikoval
jednotlivé vazby mezi jednotlivými projekty včetně nespecifikování části prostor, které mají projít
rekonstrukcí pravděpodobně mimo OP VVV.
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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 byl odsouhlasen všemi
členy komise.
Jednání Komise dne 12. 1. 2017 byly projednány projekty s pořadovými čísly 1, 3, 4, 9, 10, 11
z časových důvodů přerušeno. Komise pokračovala v jednání dne 24. 1. 2017 ve stejném složení.

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 24. 1. 2017
Zápis vyhotovil: Ing. Tomáš Jeřábek
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