
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 1

Výsledky výběrového procesu žádostí o poskytnutí finanční podpory 
z OP RLZ předložených v rámci 1. kola výzvy Jihočeského kraje ke 

grantovému schématu „CZ.04.1.03/3.3.03 Rozvoj kapacit dalšího 
profesního vzdělávání“  

 
 
Obecné informace 
 
Datum a způsoby uveřejnění výzvy: 6.5.2005 www.kraj-jihocesky.cz, www.esfcr.cz 
                                                           16.5.2005 MF Dnes Jižní Čechy, Deníky Bohemia 
 
Datum ukončení příjmu žádostí:        22.7.2005 ve 12 hod. 
 
Celkový počet přijatých žádostí:        24 žádostí 
 
Výsledky formálního hodnocení:       vyřazeny 2 žádosti 
 
Výsledky hodnocení přijatelnosti:      vyřazeny 2 žádosti 
 
Způsob věcného hodnocení:               20 žádostí hodnotilo 10 individuálních hodnotitelů   
                                                            z toho 8 žádostí hodnoceno 3. hodnotitelem 
 
Výsledky věcného hodnocení:           počet projektů, které byly vyřazeny (nedosáhly 65 bodů)  
                                                           vyřazeno 13 projektů 
 
Zasedání výběrové komise 
Datum a místo zasedání: 21.9.20005 zasedací místnost OHSO č. 1044 Krajského úřadu 
Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 
Úkolem výběrové komise bylo vybrat s přihlédnutím k výsledkům věcného hodnocení projekty 
k financování do výše alokace pro první výzvu, která činila 41 880 000 Kč. 
Počet projektů předložených k výběru: 7 
Postup výběrové komise  
VK schválila jednací řád. Všichni členové VK podepsali prohlášení o nestrannosti a 
prohlášení o mlčenlivosti, pracovníci sekretariátu VK podepsali prohlášení mlčenlivosti. 
V rámci tohoto zasedání si VK nejprve stanovila kritéria, v rámci nichž měla možnost 
nezařazovat dané žádosti do seznamu žádostí o finanční podporu doporučených k obdržení 
finanční podpory. 
Členové komise byli seznámeni s úlohou VK Jihočeského kraje, procesem hodnocení 
grantových projektů grantového schéma „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“ a 
s výsledky tohoto hodnocení.  
O jednotlivých projektech se hlasovalo v souladu s Příručkou pro hodnocení a administraci. O 
jednotlivých projektech se hlasovalo sestupným způsobem tak, jak byly seřazeny v tabulkách 
a rozděleny podle Programů podpory. 
Při projednávání jednotlivých projektů mohl kdokoliv z členů VK vznést návrh na úpravu 
rozpočtu nebo jinou připomínku, o které se hlasovalo. Na závěr projednávání jednotlivého 
projektu VK hlasovala o jeho celkovém doporučení bez úpravy rozpočtu, s úpravou rozpočtu 
(uvedeno v tabulkách jednotlivých projektů), případně pro nedoporučení k finanční podpoře. 
Zdůvodnění je uvedeno v tabulce příslušného projektu. Na závěr projednávání projektů  byla 
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sečtena celková částka, kterou budou projekty podpořeny a bylo konstatováno, že celkově 
bylo doporučeno podpořit 7 projektů v celkové výši 14 187 726,- Kč.  
 
Vybrané projekty  
Dne 11.10.2005 Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č.316/2005/ZK schválilo 
poskytnutí finanční podpory pro následujících 7 projektů. 
 
 

Registrační číslo 
projektu 

Název projektu Žadatel 
 

Výše 
přidělené 
finanční 
podpory 

CZ.04.1.03/3.3.03.1/0015 Vzdělávání pro 
jihočeský venkov 

Novohradská občanská 
společnost 

2 271 000 

CZ.04.1.03/3.3.03.1/0017 Nové středisko 
svařování 

VOŠ, SPŠ automobilní 
a SOU dopravní a 
technické 

1 016 789 

CZ.04.1.03/3.3.03.1/0016 Nové metody svařování VOŠ, SPŠ automobilní 
a SOU dopravní a 
technické 

2 045 092 

CZ.04.1.03/3.3.03.1/0021 Příprava lektorů, 
konzultantů a učitelů 
SOŠ veterinární a 
zemědělské v Českých 
Budějovicích zajišťující 
DPV v rámci 
celoživotního učení 

Střední odborná škola 
veterinární a 
zemědělská 

1 446 550 

CZ.04.1.03/3.3.03.1/0007 Tvorba modulárních 
programů DPV – rozvoj 
vzdělávací nabídky na 
Písecku 

Střední zemědělská 
škola Písek 

4 473 430 

CZ.04.1.03/3.3.03.1/0004 Vytváření nového 
vzdělávání programu 
dalšího profesního 
vzdělávání – Příprava a 
řízení projektů 
financovaných ze 
strukturálních fondů EU 

KP projekt s.r.o. 1 117 865 

CZ.04.1.03/3.3.03.1/0013 Vývoj nových programů 
dalšího profesního 
vzdělávání v oblasti 
strojírenství a 
elektrotechniky pro 
kombinované formy 
studia 

SOŠ a SOU – COP 
Sezimovo Ústí 

1 367 000 
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U čtyř projektů došlo ke krácení požadované finanční podpory z důvodu nepřiměřenosti 
nákladů. Celkem bylo rozděleno 14 187 726,- Kč, zbývající částka 27 692 274,- Kč bude 
přesunuta do 2. výzvy. 
Zásobník projektů 
Do zásobníku projektů nebyl vybrán žádný projekt. 
Informace pro další výzvu 
Očekávaný termín vyhlášení 2. kola výzvy je prosinec 2005. Do dalšího kola výzvy mohou 
být předloženy projekty, které nebyly podpořeny, tj. projekty i ze zásobníku. Je však nutno je 
zaktualizovat,  přinejmenším v časovém harmonogramu a dle dalších podmínek pro další 
výzvu. Součástí oznámení o výsledku výběrového řízení, zasílaného jednotlivým žadatelům 
jsou i informace o věcném hodnocení. Při aktualizaci projektů doporučujeme přihlédnout i k 
nim. 
Nejčastější nedostatky projektů, čeho se mají žadatelé vyvarovat 
Nevhodně zvolená cílová skupina, která neodpovídá výzvě (zejména u pedagogů, kteří patří 
do opatření 3.1), chyby ve zpracovaných rozpočtech (nevhodně zvolené jednotky zejména u 
kapitoly Osobní náklady, taktéž nadhodnocené výdaje), projekty byly velmi obecné a často 
neměly řádně nadefinovány klíčové aktivity, formální chyby (nesoulad mezi uvedeným a 
skutečným počtem stran příloh). Doporučujeme pečlivě číst Příručku pro žadatele a text 
výzvy, účast na seminářích pro potenciální žadatele a častější konzultace. 
 
Seznam všech podaných projektů 
 

Registrační číslo Název projektu Žadatel Stav*) 
CZ.04.1.03/3.3.03.1/0015 Vzdělání pro jihočeský 

venkov 
Novohradská občanská 
společnost 

A 

CZ.04.1.03/3.3.03.1/0017 Nové středisko svařování VOŠ, SPŠ automobilní a 
SOU dopravní a technické 

A 

CZ.04.1.03/3.3.03.1/0016 Nové metody svařování VOŠ, SPŠ automobilní a 
SOU dopravní a technické 

A 

CZ.04.1.03/3.3.03.1/0021 Příprava lektorů, 
konzultantů a učitelů SOŠ 
veterinární a zemědělské 
v Českých Budějovicích 
zajišťující DPV v rámci 
celoživotního učení 

Stření odborná škola 
veterinární a zemědělská 

A 

CZ.04.1.03/3.3.03.1/0007 Tvorba modulárních 
programů DPV – rozvoj 
vzdělávací nabídky na 
Písecku 

Střední zemědělská škola 
Písek 

A 

CZ.04.1.03/3.3.03.1/0004 Vytváření nového 
vzdělávacího programu 
dalšího profesního 
vzdělávání – Příprava a 
řízení projektů 
financovaných ze 
strukturálních fondů EU 

KP projekt s.r.o. A 
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CZ.04.1.03/3.3.03.1/0013 Vývoj nových programů 
dalšího profesního 
vzdělávání v oblasti 
strojírenství a 
elektrotechniky pro 
kombinované formy studia 

SOŠ a SOU – COP 
Sezimovo Ústí 

A 

CZ.04.1.03/3.3.03.1/0018 Podnikatelská akademie Hospodářská komora ČR V 
CZ.04.1.03/3.3.03.1/0005 Systém dalšího profesního 

vzdělávání v oblasti 
interdisciplinární ochrany 
dětí v Jihočeském kraji 

Informační centrum 
občanského sektoru – ICOS 
Český Krumlov 

V 

CZ.04.1.03/3.3.03.1/0003 Vývoj nového vzdělávacího 
programu pro manažery 
z malých a středních 
podniků z Jihočeského 
kraje pro zvýšení jejich 
konkurenceschopnosti 

ISQ Praha, s.r.o. V 

CZ.04.1.03/3.3.03.1/0009 Projektový management 
škol a vzdělávacích 
organizací v Jihočeském 
kraji 

Asistenční centrum, a.s. V 

CZ.04.1.03/3.3.03.1/0014 Systém dalšího profesního 
vzdělávání v oblasti 
strojírenství a 
elektrotechniky pro 
kombinované formy studia 

Eteria, a.s. V 

CZ.04.1.03/3.3.03.1/0020 INTUIT – efektivní 
uplatnění informačních  
technologií ve výuce – 
vzdělávání pro budoucnost 

VOŠ České Budějovice V 

CZ.04.1.03/3.3.03.1/0012 Flexibilta B – Kompetentní 
lektor, kouč, manažer 

TrimCon, s.r.o. V 

CZ.04.1.03/3.3.03.1/0008 Uplatnění zkušeností 
z evropského prostoru 
v oblasti veřejného sektoru 
v ČR 

VŠE Praha, Fakulta 
managementu JH 

V 

CZ.04.1.03/3.3.03.1/0006 Tvořivý lektor tvořivé 
informatiky 

TIB, občanské sdružení V 

CZ.04.1.03/3.3.03.1/0010 Systém koordinace 
celoživotního vzdělávání 
s potřebami na trhu práce 
v Jihočeském kraji 

Asistenční centrum, a.s V 

CZ.04.1.03/3.3.03.1/0019 Podnikat? Proč ne! Dům techniky České 
Budějovice, s.r.o. 

V 

CZ.04.1.03/3.3.03.1/0022 Obnova tradičních řemesel Město Lomnice nad Lužnicí V 
CZ.04.1.03/3.3.03.1/0023 Rozvoj a vzdělávání 

v oblasti péče o stavebně-
historicky cenné objekty 

Slavonická renesanční 
společnost, a.s. 

V 
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CZ.04.1.03/3.3.03.1/0011 A – vytvoření 
integrovaného systému pro 
podporu zvyšování 
flexibility pracovních sil 
v Jihočeském kraji 

TrimCon, s.r.o. P 

CZ.04.1.03/3.3.03.1/0002 Výchova obyvatelstva 
k ochraně životního 
prostředí a zejména lesa 

Vyšší odborná škola 
lesnická a střední lesnická 
škola B. Schwarzenberga 
Písek 

P 

 Kurzy personální práce V – studio, s.r.o. F 
 Výcvikové a informační 

centrum pro profesní rozvoj 
řemeslníků 

Integrovaná střední škola 
stavební České Budějovice 

F 

*) Stav projektu: 
A - projekt je vybrán k poskytnutí finanční podpory 
Z - projekt byl zařazen do zásobníku projektů 
N - projekt nebyl vybrán k poskytnutí finanční podpory 
F -  projekt byl vyřazen při formálním hodnocení 
P -  projekt byl vyřazen při hodnocení přijatelnosti 
V - projekt byl vyřazen při věcném hodnocení 
 
 
 


