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Pořadové číslo   1.  

Název žadatele  Moravskoslezský kraj  

Název projektu  Smart akcelerátor RIS 3 strategie 

Registrační číslo  CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000294 

Výsledný počet bodů  89,0 

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 63 794 509,55 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

54 481 858,02 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

9 312 651,53 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.3.1 
Facilitátor workshopů 

(mapování) 
390,00 64,00 24 960,00 -7 040,00 

1.1.2.1.1.3.5 
Lektor kurzů specifických 

kompetencí (24x delší 
kurz) 

390,00 384,00 149 760,00 -42 240,00  

1.1.2.1.1.3.6 
Lektor kurzů specifických 

kompetencí (4x kratší 
kurz) 

390,00 32,00 12 480,00 -3 520,00 

1.1.2.1.1.3.7 
Facilitátor workshopu k 

marketing. strategii 
390,00 80,00 31 200,00 -8 800,00 

1.1.2.1.1.3.8 
Odborný konzultant 

inovačních platforem 
(18x) 

390,00 288,00 112 320,00 -31 680,00 

1.1.2.6.1.14 Marketingová kampaň  9 075 000,00 1,00 9 075 000,00 -9 075 000,00 

1.2 Nepřímé náklady 0,00 0,00 6 690 754,49 -144 371,53 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu u následujících položek: 
1.1.2.1.1.3.1 – Facilitátor workshopů (mapování) 
1.1.2.1.1.3.5 – Lektor kurzů specifických kompetencí (24x delší kurz) 
1.1.2.1.1.3.6 – Lektor kurzů specifických kompetencí (4x kratší kurz) 
1.1.2.1.1.3.7 – Facilitátor workshopu k marketing. strategii  
1.1.2.1.1.3.8 – Odborný konzultant inovačních platforem (18x) 
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Jednotkové sazby osobních nákladů u výše uvedených položek přesahují horní limity OP VVV 
stanovené pro dané pozice. Z důvodu zajištění přiměřenosti a hospodárnosti dochází ke snížení 
hodinové sazby z 500,- Kč/hod. na 390,- Kč/hod. 
  
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu u následující položky:  
1.1.2.6.1.14 – Marketingová kampaň  
 
V žádosti o podporu ani v jejích přílohách není detailněji popsáno, co bude součástí marketingové 
kampaně, na koho bude zamířena, zda bude vedena v zahraničí a proč tvoří více jak čtvrtinu rozpočtu 
projektu. Stanovení celkové výše marketingové kampaně není podloženo průzkumem trhu či 
zkušenostmi žadatele. Vzhledem k výše uvedenému dochází ke snížení celkových nákladů na tuto 
položku o polovinu.  
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položek rozpočtu Pojistné na sociální zabezpečení z DPP 
(1.1.2.1.2.2), Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP (1.1.2.1.3.2) a Pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatele (1.1.2.1.5.1) dle krácení v položkách v kapitole 1.1.1 (je-li relevantní).  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke změně sazby nepřímých nákladů 
na 14 % a ke snížení následující položky: 
1.2 – Nepřímé náklady minimálně o 144 371,53 Kč.  
 
V případě krácení položek rozpočtu Pojistné na sociální zabezpečení z DPP (1.1.2.1.2.2), Pojistné na 
zdravotní zabezpečení z DPP (1.1.2.1.3.2) a Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (1.1.2.1.5.1) bude 
celková výše nepřímých nákladů dále odpovídajícím způsobem snížena.  
 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci výstupu aktivity Mapování v období udržitelnosti – Zpráva 
vyhodnocující efekty realizovaných intervencí a dále zavazuje žadatele zajistit jedno vyhodnocení efektů 
realizovaných intervencí za celé období udržitelnosti. V příloze Žádosti o podporu nejsou tyto výstupy 
dostatečně specifikovány.  
 
Komise zavazuje žadatele k doplnění cílových skupin zapojených do realizace aktivity „Pilotní 
ověřování“.  
 
Komise zavazuje žadatele k vysvětlení stanovení cílové hodnoty u indikátoru 6 00 00, a to v návaznosti 
na indikátor 2 08 10 a doporučuje zvážit případné navýšení hodnoty indikátoru 6 00 00 v souladu s 
plánovaným rozsahem aktivit projektu.  
 
Komise shledala následující nedostatky:  
– žadatel v žádosti o podporu nespecifikoval položky rozpočtu 1.1.2.6.1.03 podkladová studie – 

mapování technologických trendů a 1.1.2.6.1.04 podkladová studie – mapování hodnotových 
řetězců; Komise zavazuje žadatele ke zdůvodnění potřebnosti těchto položek před vydáním 
právního aktu a doporučuje ŘO OP VVV věnovat při kontrole monitorovacích zpráv těmto položkám 
zvýšenou pozornost,  

– žadatel uvádí nedostatečný popis finálního stavu po ukončení realizace projektu,  
– plánovaná zadávací řízení nejsou dostatečně popsána, jedná se však pouze o dílčí nedostatek, 

který nemá vliv na proveditelnost projektu.  
 

 


