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Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího 
orgánu OP VVV (dále jen „Komise“) 

 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 
 
16. 9. 2016 
 

Čas zahájení jednání 
 
9:00 
 

Místo konání 

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

Pořadí jednání Komise 4. 

 
Číslo výzvy 
 

02_16_010 

 
Prioritní osa 
 

PO3 

 
Vyhlašovatel 
 

ŘO OP VVV MŠMT 

 
Alokace výzvy v Kč 
 

700 000 000,00 Kč 

 
II. Složení Komise  

 
Předseda Komise 
 

Doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. 

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím 
právem 
 

Mgr. Bc. Jarmila Bučková  
Ing. Hana Čiháková, Ph.D.  
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 III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů  

Pořadové číslo  39. 

Název žadatele 
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, 
příspěvková organizace 

Název projektu 
Kolegiální podpora při rozvoji čtenářské gramotnosti s 
využitím formativního hodnocení 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000541 

Výsledný počet bodů 96,5 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

 X X X X 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Projekt neprojednáván – zařazen pro informaci 

Požadovaná výše finanční podpory 34 041 306,46 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

34 041 306,46 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

0,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

Komentář Komise 

 
Žádost o podporu byla zařazena na jednání Výběrové komise pro informaci z důvodu předložení 
Připomínek k podkladům v procesu schvalování žadatelem dne 26. 5. 2016 (dále pouze „Připomínky“). 
Přezkumná komise na svém jednání dne 9. 6. 2016 vyhodnotila Připomínky jako nedůvodné.  
Výsledek jednání Výběrové komise ze dne 23. 6. 2016, na kterém byla žádost o podporu projednána 
pod pořadovým číslem 2, zůstává beze změny. 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následující položky rozpočtu: 
1.1.1.06.1.1 Tablety 
Komise považuje pořízení požadovaného vybavení za potřebné pro realizaci aktivit projektu. Z popisu projektu 
vyplývá, že členové IŠT budou zařízení využívat k realizaci výstupů projektu i mimo svůj úvazek na projektu. 
Komise upozorňuje žadatele, že pořízené vybavení nelze využívat pro aktivity mimo projekt, neboť v Pravidlech 
pro žadatele a příjemce - obecná část, je v kapitole 8.7 Způsobilé výdaje uvedeno: "Je-li zakoupený majetek, 
materiál nebo služba v projektu využity jen z části, způsobilým výdajem je pouze tato část". 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následujících položek rozpočtu: 
1.1.1.09.1.3 Zajištění zahraničních stáží - Finsko 
1.1.1.09.1.4 Zajištění zahraničních stáží - Holandsko 
1.1.1.09.1.5 Zajištění zahraničních stáží - Agnlie 
1.1.1.09.1.6 Zajištění zahraničních stáží - Polsko 
Komise nesouhlasí s navrhovaným krácením položek s ohledem na počet účastníků stáží a průměrné 
ceny v místě a čase obvyklé. 
 
Komise nenavrhuje žádné úpravy projektu. 
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Pořadové číslo  40. 

Název žadatele Společnost pro kvalitu školy, z. s. 

Název projektu Spoluprací k profesionalitě 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000516 

Výsledný počet bodů 90 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání 
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 48 183 976,44 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 42 224 767,92 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

5 959 208,52 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.04.1.1.2 Manažer KA2 26 600,00  48,00  1 276 800,00  -547 200,00  

1.1.1.04.1.1.3 Manažer KA3 26 600,00  48,00  1 276 800,00  -547 200,00  

1.1.1.04.1.1.4 Manažer KA4 26 600,00  48,00  1 276 800,00  -547 200,00  

1.1.1.04.1.1.5 Manažer KA5 26 600,00  48,00  1 276 800,00  -547 200,00  

1.1.1.04.1.2.01 Manažer KA2 0,00  0,00  0,00  -547 200,00  

1.1.1.04.1.2.03 Manažer KA3 0,00  0,00  0,00  -547 200,00  

1.1.1.04.1.2.07 Manažer KA4 0,00  0,00  0,00  -547 200,00  

1.1.1.04.1.2.09 Manažer KA5 0,00  0,00  0,00  -547 200,00  

1.1.1.04.2.1 Pojistné na 
sociální 
zabezpečení z 
platů a DPČ 

0,00  0,00  3 855 450,00  -1 094 400,00  

1.1.1.04.3.1 Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení z 
platů a DPČ 

0,00  0,00  1 387 962,00  -393 984,00  

1.1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  5 824 105,92  -93 224,52  

Komentář Komise 

 
Žádost o podporu byla opětovně zařazena na jednání Výběrové komise z důvodu předložení Připomínek 
k podkladům v procesu schvalování žadatelem dne 4. 7. 2016 (dále pouze „Připomínky“). Připomínky 
byly na jednání Přezkumné komise dne 28. 7. 2016 vyhodnoceny jako částečně důvodné. 
 
Výběrová komise opětovně projednala celou žádost o podporu se zohledněním hodnocení obou 
hodnotitelů a opravného hodnotitele. Výsledek jednání Výběrové komise ze dne 15. 7. 2016, na kterém 
byla daná žádost o podporu projednána s poř. č. 1, je nahrazen následujícím výsledkem: 



 

4 
 

Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.1.04.1.1.2 Manažer KA2 
1.1.1.04.1.1.3 Manažer KA3 
1.1.1.04.1.1.4 Manažer KA4 
1.1.1.04.1.1.5 Manažer KA5 
1.1.1.04.1.2.01 Manažer KA2 
1.1.1.04.1.2.03 Manažer KA3 
1.1.1.04.1.2.07 Manažer KA4 
1.1.1.04.1.2.09 Manažer KA5 
Vzhledem k  popsaným pracovním náplním a rozsahu činností se jeví navrhované pracovní úvazky jako 
nadhodnocené a zároveň dochází k částečnému překrývání pracovních náplní (popis pracovní náplně 
pozic Manažer KA2-5 a DPČ Manažer KA2-5). Komise zavazuje žadatele k úpravě položek na základě 
neprokázané potřebnosti výše úvazků uvedených pozic pro realizaci klíčových aktivit projektu 
a na základě porovnání žádostí projednávaných danou Výběrovou komisí mezi sebou. 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.1.09.1.02 KA2 a KA5 Stáže zahraniční 
1.1.1.10.1 Mzdové příspěvky účastníkům zahraniční stáže 
Komise upozorňuje žadatele, že výdaje z těchto položek mohou být čerpány pouze pro účastníky cílové 
skupiny. V rámci výzvy je možné poskytovat mzdové příspěvky zaměstnavateli cílové skupiny. Mzdové 
příspěvky se mohou týkat pouze cílových skupin specifikovaných ve výzvě, tato náhrada se vyplácí 
zaměstnavateli pouze za dobu (v hodinách), kdy se jeho zaměstnanci skutečně účastnili aktivit projektu 
namísto vykonávání sjednané práce, přičemž cesta na místo realizace aktivity a zpět se do této doby 
nezapočítává. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení u následujících položek: 
1.1.1.04.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.1.04.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2 Nepřímé náklady (na základě provedeného krácení dochází rovněž ke změně procentní sazby 
nepřímých nákladů). 
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Pořadové číslo  41. 

Název žadatele Muzeum Říčany 

Název projektu 
Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém 
vzdělávání 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000531 

Výsledný počet bodů 89 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání 
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 15 767 762,03 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

13 500 280,36 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

2 267 481,67 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.04.1.1.1 Odborný koordinátor 
KA 1 a KA2 - MŠ 

20 300,00  48,00  974 400,00  -417 600,00  

1.1.1.04.1.1.2 Odborný koordinátor 
KA 3 - ZŠ 

20 300,00  48,00  974 400,00  -417 600,00  

1.1.1.04.1.1.3 Metodik, konzultant 
pro oborový 
mentoring MŠ 

20 300,00  48,00  974 400,00  -417 600,00  

1.1.1.04.1.1.5 Manažer projektu - 
odborná část úvazku 

0,00  0,00  0,00  -364 800,00  

1.1.1.04.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

0,00  0,00  1 136 340,00  -404 400,00  

1.1.1.04.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

0,00  0,00  409 082,40  -145 584,00  

1.1.1.06.1.1 Tablet (natáčení 
sezení, využívání 
odborných výstupů 
OP VK) 

11 000,00  17,00  187 000,00  -55 000,00  

1.1.1.06.1.5 Externí disk pro 
konzultanty 

0,00  0,00  0,00  -8 400,00  

1.1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  2 700 056,07  -36 497,67  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.1.04.1.1.1 Odborný koordinátor KA 1 a KA2 - MŠ 
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1.1.1.04.1.1.2 Odborný koordinátor KA 3 - ZŠ 
1.1.1.04.1.1.3 Metodik, konzultant pro oborový mentoring MŠ 
1.1.1.04.1.1.5 Manažer projektu - odborná část úvazku 
Vzhledem k  popsaným pracovním náplním a rozsahu činností se jeví navrhované pracovní úvazky jako 
nadhodnocené a zároveň dochází k částečnému překrývání pracovních náplní (např. popis pracovní 
náplně pozic Odborný koordinátor, Manažer projektu – odborná část úvazku. Komise zavazuje žadatele 
k úpravě položek na základě neprokázané potřebnosti výše úvazků uvedených pozic pro realizaci 
klíčových aktivit projektu a na základě porovnání žádostí projednávaných danou Výběrovou komisí mezi 
sebou. 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravám následujících položek: 
1.1.1.04.1.2.1 Odborný konzultant pro mentoring - KA1 MŠ 
1.1.1.04.1.2.2 Odborný konzultant pro mentoring - KA3 ZŠ 
1.1.1.04.1.3.1 Konzultant pro oborový mentoring KA1 - MŠ 
1.1.1.04.1.3.2 Konzultant pro oborový mentoring KA3 – ZŠ 
Vzhledem ke zdůvodnění položek uvedenému v žádosti o podporu a s ohledem na potřebnost vůči 
klíčovým aktivitám projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.1.06.1.1 Tablet (natáčení sezení, využívání odborných výstupů OP VK) 
Žadatel v žádosti o podporu ani v souvisejících přílohách nezdůvodnil dostatečně potřebnost pořízení 
požadovaného počtu jednotek daného vybavení pro realizaci klíčových aktivit projektu. 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.1.06.1.3 Notebook pro konzultanty 
Vzhledem ke zdůvodnění položky uvedenému v žádosti o podporu a s ohledem na potřebnost vůči 
klíčovým aktivitám projektu a vůči dalšímu pořizovanému vybavení. 
 
Komise zavazuje žadatele k přesunu finančních prostředků položky 1.1.1.06.1.5 externí disky do položky 
1.1.2 Nepřímé náklady.  
Podle Definice nepřímých nákladů (kap. 8.7.4.3) nelze výše uvedené položky pořizovat v rámci přímých 
nákladů. 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.1.09.1.2 Odborné články do metodiky z pohledu řemeslníka 
Vzhledem ke zdůvodnění položky uvedenému v žádosti o podporu a s ohledem na potřebnost vůči 
klíčovým aktivitám projektu. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení u následujících položek: 
1.1.1.04.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.1.04.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.1.04.4 FKSP (je-li relevantní) 
1.1.1.04.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (je-li relevantní) 
1.1.2 Nepřímé náklady (na základě provedeného krácení dochází rovněž ke změně procentní sazby 
nepřímých nákladů). 
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Pořadové číslo  42. 

Název žadatele Společnost pro kvalitu školy, z. s. 

Název projektu Výuka přírodních věd nově 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000520 

Výsledný počet bodů 83 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání 
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 32 991 030,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 22 852 665,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

10 138 365,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.06.1.1 Měřící sada pro CKP 36 000,00  126,00  4 536 000,00  -9 072 000,00  

1.1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  3 966 165,00  -1 066 365,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.1.06.1.1 Měřící sada pro CKP 
Krácený počet kusů odpovídá potřebám počtu Center kolegiální podpory projektu, vyšší počet kusů 
nebyl žadatelem v žádosti o podporu dostatečně zdůvodněn. Počet jednotek položek je krácen 
s ohledem na počet center kolegiální podpory a na základě porovnání žádostí projednávaných danou 
Výběrovou komisí mezi sebou. 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.1.09.1.8 Zahraniční stáže 
Vzhledem ke zdůvodnění položky uvedenému v žádosti o podporu a s ohledem na potřebnost vůči 
klíčovým aktivitám projektu. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení u následujících položek: 
1.1.2 Nepřímé náklady (na základě provedeného krácení dochází rovněž ke změně procentní sazby 
nepřímých nákladů). 
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Pořadové číslo  43. 

Název žadatele Univerzita Karlova v Praze 

Název projektu 
Zvyšování kvality matematického vzdělávání na 
středních školách: motivace ke studiu a příprava k 
matematickým soutěžím a olympiádám 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000512 

Výsledný počet bodů 76 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání 
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 5 364 004,25 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

5 012 587,25 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

351 424,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.04.1.1.1 Hlavní řešitel 350,00  1 032,00  361 200,00  -41 280,00  

1.1.1.04.1.1.2 Zástupce hlavního 
řešitele 

350,00  1 032,00  361 200,00  -41 280,00  

1.1.1.04.1.1.3 Řešitel projektu - 
odborný pracovník 

350,00  2 752,00  963 200,00  -27 520,00  

1.1.1.04.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

0,00  0,00  573 020,00  -27 520,00  

1.1.1.04.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

0,00  0,00  206 287,20  -9 907,20  

1.1.1.10.3 Odvody za mzdové 
náhrady pro cílovou 
skupinu 

0,00  0,00  0,00  -133 632,00  

1.1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  1 002 516,05  -70 284,80  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.1.04.1.1.1 Hlavní řešitel 
1.1.1.04.1.1.2 Zástupce hlavního řešitele 
1.1.1.04.1.1.3 Řešitel projektu - odborný pracovník 
Komise zavazuje žadatele k úpravě položek na základě porovnání žádostí projednávaných danou 
Výběrovou komisí mezi sebou a na základě návrhu arbitra.  
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Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.1.10.3 Odvody za mzdové náhrady pro cílovou skupinu 
Jedná se o nezpůsobilý výdaj. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že výdaje z položky 1.1.1.10.2 Mzdové náhrady za účast na vzdělávacích 
aktivitách mohou být čerpány pouze pro účastníky cílové skupiny. V rámci výzvy je možné poskytovat 
mzdové příspěvky zaměstnavateli cílové skupiny. Mzdové příspěvky se mohou týkat pouze cílových 
skupin specifikovaných ve výzvě, tato náhrada se vyplácí zaměstnavateli pouze za dobu (v hodinách), 
kdy se jeho zaměstnanci skutečně účastnili aktivit projektu namísto vykonávání sjednané práce, přičemž 
cesta na místo realizace aktivity a zpět se do této doby nezapočítává.  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení u následujících položek: 
1.1.1.04.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.1.04.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.1.04.4 FKSP (je-li relevantní) 
1.1.2 Nepřímé náklady 
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Pořadové číslo  44. 

Název žadatele 
Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420, 
příspěvková organizace 

Název projektu 
Interní mentoring a vzájemná podpora pedagogů v ZŠ 
Kunratice a spolupracujících školách 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000574 

Výsledný počet bodů 75 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 8 694 425,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

---- 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

---- 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

Komentář Komise 

 
S ohledem na kvalitu projektu a disponibilní alokaci výzvy Komise žádost o podporu nedoporučuje 
k podpoře. 
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Pořadové číslo  45. 

Název žadatele Scio škola - základní škola, s.r.o. 

Název projektu 
Kapara - strategický rámec podpory rozvoje a 
vzájemného učení škol 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000558 

Výsledný počet bodů 74 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 46 323 421,44 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

---- 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

---- 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

Komentář Komise 

 
S ohledem na kvalitu projektu a disponibilní alokaci výzvy Komise žádost o podporu nedoporučuje 
k podpoře. 
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Pořadové číslo  46. 

Název žadatele Asociace občanských poraden 

Název projektu Společná cesta za novými nápady a inspirací do výuky 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000527 

Výsledný počet bodů 73,5 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 33 218 038,40 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

---- 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

---- 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

Komentář Komise 

 
S ohledem na kvalitu projektu a disponibilní alokaci výzvy Komise žádost o podporu nedoporučuje 
k podpoře. 
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Pořadové číslo  47. 

Název žadatele 
Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a 
Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského 
kraje, o.p.s. 

Název projektu 
Centra kolegiální podpory a spolupráce ve Zlínském 
kraji 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000508 

Výsledný počet bodů 73 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

 X  X  X  X 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Projekt neprojednáván – zařazen pro informaci 

Požadovaná výše finanční podpory 23 597 311,10 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

---- 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

---- 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

Komentář Komise 

 
Žádost o podporu byla zařazena na jednání Výběrové komise pro informaci z důvodu předložení 
Připomínek k podkladům v procesu schvalování, podaných žadatelem dne 22. 7. 2016 (dále pouze 
„Připomínky“). Žádost o přezkum byla na jednání Přezkumné komise dne 12. 8. 2016 vyhodnocena jako 
nedůvodná. Výsledek jednání Výběrové komise ze dne 15. 7. 2016, na které byla žádost o podporu 
zařazena s poř. č.1, zůstává v nezměněné podobě. 
 
S ohledem na kvalitu projektu a disponibilní alokaci výzvy Komise žádost o podporu nedoporučuje 
k podpoře. 
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Pořadové číslo  48. 

Název žadatele IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. 

Název projektu Zdravá školka, šťastné dítě 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000539 

Výsledný počet bodů 72 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 7 756 727,75 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

---- 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

---- 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

Komentář Komise 

 
S ohledem na kvalitu projektu a disponibilní alokaci výzvy Komise žádost o podporu nedoporučuje 
k podpoře. 
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Pořadové číslo  49. 

Název žadatele Základní škola a mateřská škola Chrášťany 

Název projektu Ten umí to a ten zas tohle... 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000529 

Výsledný počet bodů 72 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 33 820 565,28 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

---- 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

---- 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

Komentář Komise 

 
S ohledem na kvalitu projektu a disponibilní alokaci výzvy Komise žádost o podporu nedoporučuje 
k podpoře. 
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Pořadové číslo  50. 

Název žadatele METODICA, institut pro další vzdělávání 

Název projektu Podpora Interních Mentorů 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000557 

Výsledný počet bodů 71 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 6 646 080,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

---- 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

---- 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

Komentář Komise 

 
S ohledem na kvalitu projektu a disponibilní alokaci výzvy Komise žádost o podporu nedoporučuje 
k podpoře. 
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Pořadové číslo  51. 

Název žadatele Střední škola a Mateřská škola, o. p. s. 

Název projektu Centra nápadů 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000514 

Výsledný počet bodů 67 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 35 389 859,08 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

---- 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

---- 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

Komentář Komise 

 
S ohledem na kvalitu projektu a disponibilní alokaci výzvy Komise žádost o podporu nedoporučuje 
k podpoře. 
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Pořadové číslo  52. 

Název žadatele Základní škola Svitavy, T.G. Masaryka 27 

Název projektu Síťování základních škol v oblasti kreativity 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000555 

Výsledný počet bodů 66 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 44 148 672,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

---- 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

---- 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

Komentář Komise 

 
S ohledem na kvalitu projektu a disponibilní alokaci výzvy Komise žádost o podporu nedoporučuje 
k podpoře. 
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IV. Průběh jednání Komise 

Celkový komentář k jednání Komise 

 
Členové Komise zvolili předsedu Komise. Předseda Komise odsouhlasil účast pozorovatele. 
Jednání Komise se zúčastnil zástupce ŘO s právem veta.  
   
Komise doporučuje k financování všechny projednávané projekty, na které vystačí disponibilní 
alokace výzvy.  
 
Komise dále navrhuje navýšení celkové alokace výzvy do odpovídající výše finančních 
prostředků pro projekty s bodovým ohodnocením minimálně 79,5 bodů, a to s ohledem na jejich 
kvalitu. 
 
Komise navrhuje vytvoření seznamu náhradních projektů („zásobník“) pro projekty, na které 
nevystačí disponibilní alokace výzvy a které ve výsledném bodovém ohodnocení obdržely 76 
bodů a výše. V zásobníku budou projekty seřazeny dle počtu obdržených bodů, v případě 
shodného bodového ohodnocení pak dle data předložení žádosti o podporu ŘO OP VVV. 
 
Projekty s bodovým ohodnocením 75 bodů a méně budou s ohledem na jejich kvalitu 
a disponibilní alokaci výzvy zařazeny do Seznamu projektů nedoporučených k podpoře. 
 
Zápis z jednání Výběrové komise byl schválen všemi členy Komise. 
 

 

Neveřejné přílohy zápisu: 

Prezenční listina 
Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci 
Hlasovací archy členů Komise 

 

V Praze dne 16. 9. 2016 
 
Zápis vyhotovil: Ing. Irena Havlová  
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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