Oprava zápisu z jednání Hodnoticí komise Řídicího orgánu OP VVV
Datum konání: 1. 2. 2017
Číslo výzvy: 02_16_018
III. Projednávané žádosti o podporu
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
1.1.1.1.2.1
1.1.1.1.2.2
1.1.1.2.1.2
1.1.1.2.1.3

Název položky

Projektový manager
Finanční manager
Koordinátor KA6
Odborný referent
KA6
1.1.1.2.1.4 Garant programu
KA6
1.1.1.2.2.01 Koordinátor KA3
1.1.1.2.2.02 Odborný garant
mezifakultního DSP
(TF)

1

2 958 208,12 Kč
11 983 398,84 Kč
4 682 589,80 Kč *
7 300 809,04 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

Celkem

1.1.1.2.2.03 Odborný garant
mezifakultního DSP
(FAPPZ)
1.1.1.2.2.04 Odborný garant
mezifakultního DSP
(PEF)
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

189,00

75 600,00

-18 900,00

400,00

189,00

75 600,00

-18 900,00

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
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Projektový manager
Finanční manager
Koordinátor KA6
Garant programu
KA6
Garant předmětu
KA6
Koordinátor KA5

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

586,00
756,00
0,00
0,00

187 520,00
219 240,00
0,00
0,00

-53 350,00
-74 760,00
-651 600,00
-367 200,00

0,00

0,00

0,00

-172 800,00

0,00

0,00

0,00

-420 000,00

1.1.1.2.2.12
1.1.1.2.2.13
1.1.1.2.2.14
1.1.1.2.2.16
1.1.1.2.2.22
1.1.2.1

1.1.3.1

1.2

Garant programu
KA5
Garant předmětu
KA5
Odborný konzultant
KA5
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

-546 000,00

0,00

0,00

0,00

-227 920,00

0,00

0,00

0,00

-162 060,00

0,00

0,00

0,00

-133 200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
963 422,50

-184 000,00
-1 018 230,00

0,00

0,00

346 832,10

-366 562,80

0,00

0,00

2 085 945,44

-2 183 085,12

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
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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.
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;
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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.
* V souvislosti s opravou chybně uvedeného krácení položky 1.1.1.1.2.2 Finanční manager ve 2. kroku
věcného hodnocení dochází k úpravě celkové minimální výše krácených finančních prostředků
po 2. kroku věcného hodnocení a maximální výsledné výše finanční podpory po 1. a 2. kroku věcného
hodnocení.
Členové Komise byli o této administrativní úpravě informováni.

Ing. Lenka
Menclová
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Digitálně podepsal Ing. Lenka
Menclová
Datum: 2017.04.28 10:57:11 +02'00'

