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Oprava zápisu z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV  
Datum konání: 19. 12. 2016  
Číslo výzvy: 02_15_003 

III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  53. 

Název žadatele České vysoké učení technické v Praze 

Název projektu Robotika pro Průmysl 4.0 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000470 

Výsledný počet bodů 329 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 240 099 715,24 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 174 435 456,35 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

65 664 258,89 Kč 

Komentář Komise 

Z důvodu zjištění administrativního pochybení se tato část zápisu 
Komise zavazuje žadatele k úpravám následující položky: 
1.1.2.2 Cestovné 
Na základě porovnání položek v žádostech o podporu projednávaných danou Komisí mezi sebou Komise zavazuje 
krátit danou položku o 30 %. V žádosti o podporu nejsou dostatečně zdůvodněny vysoké náklady na mobilitu 
pracovníků projektu, cílem výzvy není vysílat členy realizačního týmu na dlouhodobé pobyty do zahraničí, úhrada cest 
pracovníků mezi zaměstnáním v projektu a jeho původním zaměstnáním z prostředků projektu není hospodárná, 
efektivní ani účelná, a ani nevede bezprostředně k naplnění cílů projektu. Zároveň není odůvodněn vysoký počet cest 
administrativního týmu.  

mění následujícím způsobem 
Komise zavazuje žadatele k úpravám následující položky: 
1.1.2.2.2 Zahraniční 
Na základě porovnání položek v žádostech o podporu projednávaných danou Komisí mezi sebou Komise zavazuje 
krátit danou položku o 30 %. V žádosti o podporu nejsou dostatečně zdůvodněny vysoké náklady na mobilitu 
pracovníků projektu, cílem výzvy není vysílat členy realizačního týmu na dlouhodobé pobyty do zahraničí, úhrada cest 
pracovníků mezi zaměstnáním v projektu a jeho původním zaměstnáním z prostředků projektu není hospodárná, 
efektivní ani účelná, a ani nevede bezprostředně k naplnění cílů projektu. Zároveň není odůvodněn vysoký počet cest 
administrativního týmu.  

Ostatní části zápisu zůstávají beze změny. 
 

Členové Komise byli o této administrativní úpravě informováni.  
 
 

V Praze dne 17. 2. 2017       Podpis zástupce ŘO OP VVV 
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