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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.4

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:
Projekt „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji“ (IKAP A2) – změny v 
uzavřených smlouvách

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Podání informací o rozhodnutí Hodnotící komise Řídícího orgánu OP VVV rozhodnutí o uzavření dodatků ke 
smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem na základě hodnocení Hodnotící komise

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.4-1 Název: bod 11.4 priloha 1.pdf Partneři projektu U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

o uzavření dodatků ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem, dle vzorů schválených Radou 
Ústeckého kraje, s partnery projektu (příloha č. 1 tohoto materiálu), kterým se na základě hodnocení 
Hodnotící komise Řídícího orgánu OP VVV stanoví výše finančního příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu;



Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 bylo schváleno partnerství, 
realizace a financování projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji“ (IKAP 
A2) a bylo rozhodnuto o uzavření partnerských smluv s finančním příspěvkem v rámci tohoto projektu.

25. 6. 2020 proběhlo jednání Hodnotící komise Řídícího orgánu OP VVV (dále jen „Komise“) o 
doporučení/nedoporučení žádosti o podporu. Bylo konstatováno, že projekt „Podpora polytechnického 
vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji“ (IKAP A2) je dobře připraven a lze předpokládat jeho úspěšnou 
realizaci. Žádost o podporu získala 60 bodů, čímž splnila minimální bodovou hranici všech kombinovaných 
kritérií a rovněž všechna vylučovací kritéria. Projekt byl všemi členy komise doporučen k financování s 
úpravami.

Požadovaná výše finanční podpory byla 199 993 637,94 Kč. Maximální výsledná celková výše finanční 
podpory byla na základě rozhodnutí Komise snížena na 183 570 240,90 Kč. Celková suma krácení rozpočtu 
představuje 16 423 397,04 Kč. Součástí hodnocení Komise byly konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu. Odbor 
SPRP tyto návrhy plně přijal.

Na základě krácení rozpočtu v konkrétních kapitolách, je tedy nutné snížit výši finančních příspěvků 
partnerům projektu, kterých se tyto kapitoly týkají, a to v celkové výši 16 160 026,19 Kč. Jedná se o partnery 
projektu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

Krácení finančních příspěvků u partnerů projektu "Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v 
Ústeckém kraji", bude uskutečněno uzavřením dodatků, dle vzorů schválených Radou Ústeckého kraje, 
jejichž předmětem bude snížení celkového finančního podílu partnera na projektu dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu.
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