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prvotní identifikátor

Č.j. MV-146698-30/SFV-2018

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE
pro výzvu č. 18 Národního programu AMIF
I.

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

18.

Vyhlašovatel

Ministerstvo vnitra - odbor fondů Evropské unie
v oblasti vnitřních věcí

Alokace na výzvu v Kč

60 000 000 Kč

II.

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

1

Počet členů výběrové komise

5

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

12. března 2019

Čas jednání (od – do)

10:00 – 11:45

Místo jednání

Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3,
Praha 7, zasedací místnost č. 426

Předsedající jednání

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Seznam účastníků

viz prezenční listina (příloha zápisu)

III.

Záznam o školení členů/náhradníků členů výběrové komise

V úvodu jednání výběrové komise proběhlo školení přítomných členů výběrové komise (dále jen VK)
zaměřené na jejich práva a povinnosti, nestrannost, způsob rozhodování o výběru projektů způsobilých

pro financování, vedení průkazné evidence o procesu výběru, dále představení dané výzvy a řešení
možných problémů.
Datum a místo konání školení: 12. 03. 2019, Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, Praha 7, délka
školení: 10 minut.
Osoba, která školení provedla: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Seznam školených osob: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Listina účastníků školení je totožná s prezenční listinou z jednání Výběrové komise.

IV.

Závěry z projednávání žádostí o podporu:

Informace o žádosti
Pořadové číslo1

1

Registrační číslo

AMIF/18/01

Název projektu

Asistované dobrovolné návraty a reintegrace

Požadovaná podpora (Kč)

54 191 459,00 Kč (z toho 40 643 594,00 Kč AMIF, 13 547 865,00 Kč
SR)

Počet bodů (věcné hodnocení)

75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet
přítomných
náhradníků členů
Výsledek hlasování

NE
členů/

5 členů
Pro

Proti

Zdrželo se

5 členů

0 členů

0 členů

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK v souladu s výsledkem hodnocení projektu ze strany individuálních hodnotitelů doporučila projekt
k podpoře za podmínky provedení změny v rozpočtu a oprav administrativních chyb. Cíle řešené
projektem odpovídají cílům stanoveným výzvou, projekt byl vyhodnocen jako potřebný.
Veškeré podmínky oprav a změn jsou uvedeny v části Podmínky poskytnutí podpory stanovené VK.
Výběrová komise projednala taktéž všechny podněty na úpravu žádosti o podporu, které byly
navrženy individuálními hodnotiteli.
U následujících požadavků a doporučení ze strany individuálních hodnotitelů se VK shodla na potřebě
úpravy projektové žádosti:
1. U položky A.1.3.2 (Konzultant ANDR) je podle obou hodnotitelů chyba ve výpočtu. Je uveden
chybný počet výsledných hodin (800 namísto 792 = 36*22 dle PŽ – část VI.1), a proto
hodnotitelé navrhují opravu.
VK posoudila návrh hodnotitelů a ztotožnila se s nutností opravy této položky v rozpočtu
projektu, neboť je skutečně napočítána chybně.

1

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.

2. U položek A.1.1.7,8,9 (pozice specialistů) hodnotitelé navrhují, aby byla jako jednotka uvedena
„hodina“, jako počet jednotek příslušný počet hodin dle PŽ část. VI.1, a jako jednotková cena
pak
příslušná
výše
hodinové
odměny
v
souladu
s rozpočtem.
VK posoudila návrh hodnotitelů a ztotožnila se s nutností opravy této položky v rozpočtu
projektu. Důvodem je skutečnost, že jednotlivé případy se mohou v hodinové dotaci lišit, a
není proto efektivní stanovit jednotkovou cenu za jeden případ nezávisle na délce jeho řešení.
Proto přistoupila VK k doporučení upravit jednotku tak, aby byla mzda stanovena hodinově.
Pozn: Krácení související s úpravami v bodech 1. a 2. je doporučeno z důvodu opravy respektive
změny výpočtu a změny principu stanovení jednotky. Ke krácení vyplývajícímu z bodu 2 dochází
pouze z důvodu zaokrouhlování při novém výpočtu. Z tohoto důvodu VK nestanovuje výslednou
cenu jako strop položky pro celou dobu realizace projektu a v případě splnění podmínek je
možné počet jednotek i cenu v režimu nepodstatných změn měnit standardně dle platných
pravidel.
VK dále projednala návrhy odpovědného orgánu na opravu administrativních chyb, které se vyskytly
v žádosti. S návrhy OO se výběrová komise ztotožnila.
1.

2.

3.

4.

5.

Žadatel v předložené Žádosti o podporu v kapitole IV. Popis projektu, v podkapitole IV. 5
Územní působnost projektu neuvedl územní působnost u aktivit 1.1, 1.2, 1.4, 2.3, 3.1. VK
považuje za žádoucí tyto údaje ke jmenovaným aktivitám doplnit, byť nebudou mít vliv na
způsobilost aktivit, neboť místo realizace nebylo výzvou omezeno.
Žadatel neuvedl v části V. „Zadávací řízení“ informace k výběrovému řízení na dodavatele dvou
video spotů v hodnotě 500 000,- Kč, které plánuje vytvořit v rámci aktivity 1.2 „Informační
kampaň v digitálních médiích“. VK žádá doplnění informací k zadávacímu řízení na dva video
spoty do kapitoly V. „Zadávací řízení“ v souladu s kapitolou 21.5.2 „Příručky pro žadatele a
příjemce“.
VK doporučuje, aby byl sjednocen název projektu, resp. z názvu projektu byla vypuštěna
zkratka „(ADNR)“ a nadále byl používán název projektu „Asistované dobrovolné návraty a
reintegrace“. Zkratku je možné zavést při jejím prvním výskytu v textu, nikoli v názvu na titulní
straně.
VK požaduje sjednotit název žadatele, který v žádosti o podporu je v anglické verzi
„International Organization for Migration“ a v příloze č. 1 Rozpočtu je v českém znění. VK se
přiklání k užívání českého názvu „Mezinárodní organizace pro migraci“.
V Harmonogramu čerpání rozpočtu jsou chybně uvedena některá data předložení žádosti
o platbu. Žádost o platbu (ŽoP) č. 5 je naplánována předložit po 6 měsících a nikoliv po 4
měsících a tím se žadatel dostává do zpoždění v termínech následujících ŽoP o dva měsíce. VK
požaduje dodržení pravidelného předkládání monitorovacích zpráv o realizaci projektu, resp.
žádostí o platbu po 4 měsících.

U následujících požadavků a doporučení ze strany individuálních hodnotitelů, popř. odpovědného
orgánu, se VK shodla na tom, že nebude požadovat změnu či úpravu žádosti o podporu a rozpočtu
projektu:
1. Pro položku A.1.1.8 Specialista na monitoring reintegračních grantů navrhuje H007 krácení
počtu jednotek ze 400 na 300 hodin.

VK se shodla na tom, že tuto položku nedoporučuje krátit. Důvodem je jednak neexistence
klíče, na základě kterého by bylo možné přesně určit, kolik času jednotlivé případy zaberou a
argumentace představená hodnotitelem byla pro podložení rozhodnutí nedostatečná.
Druhým důvodem pro rozhodnutí položku nekrátit je úprava požadovaná v rámci předchozí
podmínky, tj. převést mzdu na hodinovou. V takovém případě dojde k proplácení pouze
skutečně odpracované činnosti, čímž bude zajištěn princip hospodárnosti a zároveň bude
umožněno, aby mohlo docházet k monitoringu i komplikovanějších případů, které by
vyžadovaly vyšší hodinovou dotaci.
VK zároveň prodiskutovala podnět ze strany hodnotitele o chybějících podkladech pro výpočet nákladů
souvisejícími se mzdami (zejména zdravotního a sociálního pojištění). Vzhledem k tomu, že je žadatel
mezinárodní organizací, neřídí se při stanovování výše mezd a povinných odvodů českými zákony,
nýbrž předpisy OSN. Tyto předpisy žadatel sice v žádosti a rozpočtu zmiňuje, nicméně chyběly přesné
odkazy, aby bylo možno ověřit správnost výpočtu. Předseda VK seznámil s tím, že z tohoto důvodu byl
žadatel dodatečně vyzván k doložení těchto podkladů a dále seznámil VK se zněním zaslaného dopisu
a podkladů, které byly uloženy pod č. j. MV-18641-14/SFV-2019. Tyto materiály byly VK při jednání
k dispozici. Na jejich základě VK konstatovala, že způsob výpočtu a stanovení souvisejících mzdových
nákladů odpovídá pravidlům OSN. Pouze při popisu výpočtu zdravotního pojištění v části III. Komentář
rozpočtu byla chybně uvedena informace o použitém kurzu 21,61 CZK/USD. Při výpočtu byl přitom
použit správný kurz 22,64. Předseda VK informoval, že OO tuto skutečnost ověřil a přepočítal a že byl
skutečně použit správný kurz stanovený OSN pro měsíc leden 2019 (tedy platný v době přípravy
žádosti o podporu).
Dále se VK zabývala podnětem ohledně zajištění tlumočení pro klienty v rámci projektu. Vzhledem
k tomu, že v rozpočtu projektu není zavedena položka na tlumočení, domnívá se VK, že tato skutečnost
by mohla mít negativní dopad na naplnění cíle projektu, a sice k omezení schopnosti komunikovat se
všemi potencionálními klienty a následného rizika neschopnosti naplnění monitorovacích ukazatelů.
Vzhledem k tomu, že existují mechanismy, které v případě nenaplnění monitorovacích ukazatelů
vedou ke krácení finančních prostředků, shodla se VK, že se nejedná o riziko, které by mohlo ohrozit
účelnost využití poskytnuté dotace. Nicméně dle VK se jedná o riziko, se kterým by měl příjemce při
realizaci projektu dále pracovat.
V analýze rizik uvádí žadatel pouze obavu o nenaplnění počtu klientů stanovených výzvou. VK se shodla
na tom, že jako související riziko je třeba vnímat i nedostatečné zajištění tlumočnických služeb pro
některé jazyky. Příjemce by měl jako řešení tohoto rizika popsat případné změny v rozpočtu provedené
v režimu nepodstatných změn či zajištění tlumočení vlastními silami či z vlastních zdrojů. VK se shodla
na nutnosti stanovení podmínky, která bude sestávat v doplnění tohoto rizika a zároveň doplnění
způsobu jeho řešení v případě, že by riziko nastalo.
Před přistoupením k hlasování předseda výběrové komise ověřil, že nikdo z přítomných nemá další
připomínky a považuje své podněty za projednané.
VK na základě podmínek k realizaci uvedených v tabulce níže, v části Podmínky poskytnutí podpory
stanovené VK, schválila celkové přímé výdaje ve výši 49 252 323,00 Kč, a odvozeně nepřímé výdaje
ve výši 4 925 232,00 Kč (10 % ze schválených přímých výdajů). Oproti předložené žádosti o podporu,

resp. rozpočtu projektu byl schválený rozpočet snížen o 13 904,00 Kč (12 640,00 Kč na přímých
výdajích a 1 264,00 Kč na nepřímých výdajích) na novou celkovou hodnotu 54 177 555,00 Kč.
Závěr
Vhodný k financování
Maximální celkové
výdaje projektu v Kč

Projekt doporučený k financování s podmínkami
způsobilé

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

54 177 555,00 Kč
1) V rozpočtu projektu upravit jednotky u položek A.1.1.7A.1.1.9 a to tak, aby byly stanoveny hodinově, nikoli za
případ. Úprava bude provedena následovně:
a. Položka A1.1.7 – stanovit počet jednotek (hodin) na
12 800, jednotková cena 150 Kč => celkové náklady
1 920 000 Kč
b. Položka A.1.1.8 – stanovit počet jednotek 10 000
(hodin), jednotková cena 161 Kč => celkové náklady
ve výši 1 610 000 Kč.
c. Položka A.1.1.9 – stanovit počet jednotek 200,
jednotková cena 160 Kč => celkové náklady 32 000
Kč.
2) V rozpočtu projektu upravit počet jednotek u položky
A.1.3.2 na 792 (tj. žadatelem popisovaných 36*22) při
zachování jednotkové ceny.
3) V části rozpočtu III. Komentář rozpočtu u položek A.3.1 –
A.3.9 opravit použitý kurz na 22,64, tj. kurz platný dle
tabulek OSN pro měsíc leden 2019.
4) Opravit část IV. Harmonogram čerpání rozpočtu tak, aby
předložení monitorovacích zpráv a ŽoP probíhalo jednou za
4 měsíce (tj. opravit datum u žádosti o platbu č. 5 a
následujících).
5) Na titulní straně odstranit z názvu projektu zkratku. Tu
uvést až při prvním výskytu v textu.
6) Sjednotit název organizace na český (tj. provést opravu
v rozpočtu projektu, kde je název uveden anglicky).
Do části V.5 žádosti o podporu doplnit kartu výběrového
řízení, které žadatel zmiňuje u popisu aktivity 1.2., v souladu
s Příručkou pro žadatele a příjemce kapitolou 21.5.2;
7) Do části IV.5 žádosti o podporu Územní působnost doplnit
aktivity 1.1, 1.2, 1.4, 2.3, 3.1.;
8) Do části VI.2 žádosti o podporu přidat riziko: „Omezení
schopnosti komunikovat se všemi potencionálními klienty„
a jako jeho řešení přidat „Zajištění tlumočnických služeb
z vlastních zdrojů, případně nepodstatnou změnou v rámci
restrukturalizace projektového rozpočtu“.

V.

Přehled projektů doporučených k financování:
Registrační
číslo

1

Asistované
AMIF/18/01 dobrovolné návraty Mezinárodní organizace pro migraci
a reintegrace

VI.

Název žádosti o
podporu

Maximální celkové
způsobilé výdaje
projektu v Kč

Č.

Žadatel

54 177 555,00 Kč

Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů:

Č.

Registrační
číslo

Název žádosti o
podporu

Žadatel

Maximální celkové
způsobilé výdaje
projektu v Kč

---

---

---

---

---

VII.

Přehled projektů nedoporučených k financování

Č.

Registrační
číslo

Název žádosti o
podporu

Žadatel

---

---

---

---

VIII.


Přílohy:
Prezenční listina (uložena pod č.j. MV-146698-22/SFV-2018)

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

Předseda výběrové komise

Datum

13. 3. 2019

Datum

13. 3. 2019

Jméno

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jméno

xxxxxxxxxxxxxx

Příjmení

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příjmení

xxxxxxxxxxxxxxx

Podpis

Podpis

