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prvotní identifikátor

Č. j. MV- 54078-24/SFV-2020

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ HODNOTICÍ KOMISE
I. IDENTIFIKACE HODNOTICÍ KOMISE

Číslo výzvy:

27.

Název výzvy

ČJ v integračních centrech SUZ a poskytování informací

Vyhlašovatel (OO)

Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí

Datum zasedání:

4. 8. 2020 v 9:00

Místo konání:

Kodaňská 1441/46, Praha 10, Objekt A, 6. patro

Alokace na výzvu

80 000 000,- Kč

II. SLOŽENÍ HODNOTICÍ KOMISE

Funkce

Jméno, příjmení

Předseda

H101

Místopředseda

H003

Členka

H002

Členka

H012

Tajemník

PM022
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III. SEZNAM PROJEDNÁVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU (seřazeno dle RČ)
Registrační číslo:

AMIF/27/01

Žadatel:

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Název projektu:

Český jazyk v integračních centrech

Doporučení
komise:

hodnotitelské
Schváleno s podmínkami realizace

Člen komise, který je ve
---------vztahu k projektu:
Doporučená výše finanční 23 998 808,00 Kč
podpory v Kč:
(17 999 106,00 Kč podpora z AMIF)
Celkový komentář (celkové zhodnocení projektu, silné a slabé stránky projektu, požadované
změny v projektu):
Projekt jasně definuje řešený problém (nedostatečná znalost českého jazyka cizinců ze třetích
zemí). Argumentace řešení problému je srozumitelná a věrohodná a projekt je v souladu s
výzvou, v jejímž rámci je podáván. Klíčové aktivity na sebe navazují a při jejich úspěšném splnění
může být naplněn hlavní cíl projektu. Dílčí cíle projektu nicméně nejsou dostatečně
specifikovány.
Mezi silné stránky projektu patří jeho věrohodnost a způsoby ověřování dosažení cíle. Zejména
jde o evidenci služeb týkající se kurzů ČJ a faktury a výkazy za poskytnuté kurzy. Dále pak doklady
o případném pronájmu prostor, výkazy ohledně metodického vedení, záznamy z kontrol kurzů a
v neposlední řadě vypracovaná metodika. Realizací projektu je řešena nedostatečná znalost
cizinců ze třetích zemí domluvit se česky. Klíčové aktivity jsou vhodně zvoleny a vedou
k realizování projektového cíle.
Mezi slabší stránky projektu patří chybějící karta zadávacího řízení pro rozpočtovou položku E.3
(720 000,00 Kč). Tuto kartu je třeba doplnit. Další slabší stránkou je nedostatečná specifičnost
dílčích cílů.
Celkově považuje hodnoticí komise projekt za kvalitně zpracovaný a doporučuje ho ke schválení
s podmínkami realizace.
Postup komise při hodnocení
Jednání HK dne 4. 8. 2020
Hodnoticí komise projednávala žádost o podporu na základě posuzování jednotlivých, předem
stanovených kritérií. K dispozici měla kromě projektové žádosti, hodnoticí tabulky hodnotitelů,
které sloužily jako podkladová hodnocení a vyjádření odpovědného orgánu ke způsobilosti
žádosti o podporu.
Počet přítomných členů HK: 4. V souladu s čl. 2 odst. 7 Jednacího řádu HK v případě uzavřené
výzvy NP AMIF je HK schopna jednat a přijímat rozhodnutí, je-li přítomna alespoň polovina jejích
členů a je-li přítomen předseda nebo místopředseda. HK byla usnášeníschopná.
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Po úvodní řeči předsedy HK, který shrnul projednávanou žádost o podporu a doplnil ji
stanoviskem OO, začala HK diskutovat aspekty projednávaného projektu.
Hodnoticí komise adresovala možné rozvedení dílčích cílů a klíčových aktivit projektu, aby se
dosáhlo větší přehlednosti a aby bylo zřejmé, jaké cíle má projekt naplnit. V projektu není jasně
formulován cíl, který naplňuje aktivita 1.2. Z popisu aktivity 1.2 vyplývá, že bude docházet k
zajištění kvality poskytované výuky, z části IV.6 žádosti o podporu dále vyplývá, že projekt má
dosáhnout standardizace kvality. Dílčí cíl však žadatel definoval jen jeden, který odpovídá cíli
hlavnímu a o zajištění kvality a standardizace nehovoří. Členové hodnoticí komise se po diskusi
shodli na nutnosti upravit definici dílčích cílů. Hodnoticí komise se shodla na uložení podmínky
realizace ve formě přidání dílčího cíle 2 ve formě „zajištění standardu kvality výuky českého
jazyka“ a zjednodušení dílčího cíle 1 na „Zlepšení jazykových kompetencí klientů integračních
Center prostřednictvím vzdělávacích aktivit“. Z dalšího kontextu je zřejmé, že se jedná o centra
provozovaná SUZ a HK považuje za nadbytečné tuto informaci do názvu dílčího cíle promítat. HK
dále diskutovala možnost podrobnějšího vymezení klíčových aktivit (respektive jejich rozpad do
více aktivit). Nicméně po diskusi HK dospěla k závěru, že přidání dílčího cíle je dostatečnou
podmínkou a popis klíčových aktivit je dostatečný a není třeba ho měnit ani aktivity rozdělovat.
V dalším bodě jednání hodnoticí komise projednávala chybějící kartu zadávacího řízení pro
rozpočtovou položku E.3 (720 000,00 Kč). Členové HK se shodli na nutnosti tuto kartu doplnit,
protože vzhledem k výši položky E.3 je dle podmínek PŽP nezbytné provést zadávací řízení. Proto
byla nastavena podmínka realizace, podle které se tato karta musí doplnit.
HK se obecně shodla, že projednávaná žádost je dobře zpracovaná z věcného hlediska. Cíl
projektu je prospěšný a realizací tohoto opatření (po zapracování podmínek) napomůže
ke zvýšení schopnosti cizinců ze třetích zemí domluvit se česky.
Ještě před samotným hlasováním se předseda HK ujistil, že nikdo z účastníků nemá další
doplňující dotazy. HK se následně shodla na doporučení žádosti k podpoře se dvěma
podmínkami. Podmínky realizace jsou definovány v souhrnné hodnoticí tabulce, která je
přílohou tohoto zápisu a je uložena pod č. j. MV-105984-9/SFV-2020.
Problémy vzniklé při hodnocení a jejich řešení
V průběhu jednání nevznikly žádné zásadní problémy.

Registrační číslo:

AMIF/27/02

Žadatel:

Ministerstvo vnitra ČR

Název projektu:

Klientské centrum pro poskytování informací cizincům

Doporučení
komise:

hodnotitelské
Schváleno
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Člen komise, který je ve
---------vztahu k projektu:
Doporučená výše finanční 55 999 897,00 Kč
podpory v Kč:
(41 999 922,00 Kč podpora z AMIF)
Celkový komentář (celkové zhodnocení projektu, silné a slabé stránky projektu, požadované
změny v projektu):
Projekt byl v obecné rovině hodnocen velice pozitivně. Žádost o podporu jasně definuje cíl
projektu a zejména odůvodňuje jeho potřebnost. Projekt je v souladu s výzvou. Analýza
problému vychází z dobře ověřitelných zdrojů. Klíčové aktivity na sebe navazují a při jejich
úspěšném splnění může být naplněn hlavní cíl projektu. V projektové žádosti je nastíněna
současná situace a příčina jejího dosud nedostatečného řešení.
Mezi silné stránky projektu patří fakt, že je kvalitně popsána současná situace a že analýza
problému je dobře ověřitelná. Žadatel má rovněž bohaté zkušenosti s realizací projektů jak po
věcné, tak po projektové stránce a je schopen kvalitně vyhodnotit a eliminovat rizika spojená s
realizací projektu.
Mezi slabší stránky patří nedostatečně přímo definovaná cílová skupina, která je však jasně
definována výzvou a projekt na ni navazuje, a ne příliš rozvedená analýza rizik. Jedná se ale pouze
o nedostatky menší závažnosti.
Celkově považuje hodnoticí komise projekt za kvalitně zpracovaný a doporučuje ho ke
schválení.
Postup komise při hodnocení
Jednání HK dne 4. 8. 2020
Hodnoticí komise projednávala žádost o podporu na základě posuzování jednotlivých, předem
stanovených kritérií. K dispozici měla kromě projektové žádosti rovněž hodnoticí tabulky
hodnotitelů, které sloužily jako podkladová hodnocení, vyjádření odpovědného orgánu.
Počet přítomných členů HK: 4. V souladu s čl. 2 odst. 7 Jednacího řádu HK v případě uzavřené
výzvy NP AMIF je HK schopna jednat a přijímat rozhodnutí, je-li přítomna alespoň polovina jejích
členů a je-li přítomen předseda nebo místopředseda. HK byla usnášeníschopná.
Na úvod předseda HK shrnul současnou situaci, kterou chce projekt řešit. Projednávanou žádost
o podporu zároveň doplnil stanoviskem OO. Zvlášť byla zdůrazněna problematika způsobilosti
financování AMIF k cizincům ze třetích zemí a skutečností popisovanou v projektu, kdy příjemce
na základě metodiky vyčíslí poměrné náklady související s poskytováním informací občanům
Evropské unie a tyto náklady nebude nárokovat k uhrazení z projektu. Z pohledu pravidel NP
AMIF je toto správný postup.
Hodnoticí komise ocenila zejména věcnou náplň projektu, kdy projekt reaguje na objektivní
nedostatek poskytování služby státním příslušníkům třetích zemí.
Hodnoticí komise dále diskutovala nad poměrně stručnou analýzou rizik projektové žádosti.
Vzhledem k bohatým zkušenostem žadatele s obdobnými projekty se podle vyjádření hodnoticí
komise dá předpokládat, že tato skutečnost nevyžaduje nastavení podmínek realizace a
příjemce je jako zkušený realizátor schopen projekt řídit v souladu s nastavenými pravidly.
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HK ocenila zejména nastavení cíle projektu a chybějící službu, která je projektem řešena. Projekt
vyhodnotila jako potřebný a ocenila, že potřebnost projektu žadatel v žádosti uspokojivě popsal.
HK dále diskutovala otázku položek rozpočtu jednotlivých pracovních pozic. Podle argumentace
žadatele je tento postup využit, protože většina pracovníků bude využívat dohodu o pracovní
činnosti a existuje větší pravděpodobnost fluktuace zaměstnanců. Administrativní náročnost
provádění potřebných změn by byla příliš nákladná a nepřinášela by reálný prospěšný efekt.
Předseda hodnoticí komise členy seznámil s faktem, že při kontrole jednotlivých monitorovacích
zpráv bude mít odpovědný orgán přístup ke mzdovým výkazům jednotlivých zaměstnanců a
bude kontrolovat čerpání na daných rozpočtových položkách. Z pohledu odpovědného orgánu
tak není nutné, aby každá pozice měla svou rozpočtovou položku. Hodnoticí komise se shodla,
že není nutné ukládat podmínku realizace projektu.
Ještě před samotným hlasováním se předseda HK ujistil, že nikdo z přítomných nemá další
doplňující dotazy. HK se následně shodla na doporučení žádosti k podpoře.
Problémy vzniklé při hodnocení a jejich řešení
V průběhu jednání nevznikly žádné zásadní problémy.

Přílohy:




Prezenční listina (č. j. MV- 54078-19/SFV-2020)
Souhrnná hodnoticí tabulka AMIF/27/01 (č. j. MV-105984-9/SFV-2020)
Souhrnná hodnoticí tabulka AMIF/27/02 (č. j. MV-109724-14/SFV-2020)

Soulad zápisu s průběhem a výsledky jednání potvrzuje:
Tajemník hodnoticí komise

Předseda hodnoticí komise

Jméno

Jméno

PM022

Příjmení
Podpis

H101

Příjmení
Podepsáno elektronicky

Podpis

Podepsáno elektronicky
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