Výsledky výběrového procesu žádostí o poskytnutí finanční podpory
z OP RLZ předložených v rámci 1. výzvy ke grantovému schématu „Rozvoj
kapacit dalšího profesního vzdělávání“ (Opatření 3.3)

Obecné informace
Olomoucký kraj vyhlásil dne 16. 5. 2005 výzvu k předkládání grantových projektů. Výzva
byla zveřejněna na webových stránkách www.esfcr.cz a www.kr-olomoucky.cz, v denících
Mladé fronty Dnes a Olomouckého dne. Žadatelé mohli své žádosti předkládat do 15. 7. 2005
do 12 hodin.
Celkem bylo přijato 39 žádostí, z toho 20 žádostí v rámci programu podpory A – Rozvoj a
zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených a 19
žádostí v rámci programu podpory B – Vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, metodických
a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání. Jedna žádost byla
vyřazena z důvodu nesplnění formálních náležitostí. Zbylých 38 žádostí postoupilo do
věcného hodnocení. Tuto činnost prováděli vždy minimálně dva individuální hodnotitelé,
kteří jsou vedeni v Centrální databázi hodnotitelů spravované Ministerstvem práce a
sociálních věcí a současně platila podmínka, že to jsou odborníci v oboru s prací nejméně 5
let. Každou žádost hodnotili nezávisle na sobě 2 individuální hodnotitelé, určení náhodným
výběrem a to s využitím hodnotící tabulky vyhotovené ŘO OP RLZ. Pokud se bodové
hodnocení těchto expertů u jedné žádosti lišilo o více než 20 bodů, byla žádost hodnocena
třetím hodnotitelem. Výsledkem tohoto procesu bylo vyřazení 4 žádostí (získaly méně než 65
bodů),
Zasedání výběrové komise
Výběrová komise zasedala dne 30. 8. 2005 v sídle Krajského úřadu Olomouckého kraje. Jejím
úkolem bylo doporučit Zastupitelstvu Olomouckého kraje, s přihlédnutím k výsledkům
věcného hodnocení, projekty k financování do výše alokace pro první výzvu, která činila
39.400.000,- Kč. Celkem bylo k výběru předloženo 34 projektů. V rámci tohoto zasedání si
výběrová komise nejprve stanovila kritéria, v rámci nichž měla možnost nezařazovat dané
žádosti do seznamu žádostí o finanční podporu doporučených k obdržení finanční podpory.
Následně byl ke každému projektu přiřazen vždy jeden člen výběrové komise, který na jejím
jednání plnil roli zpravodaje projektu – tzn. že měl za povinnost se s tímto projektem
důkladně seznámit a poté jej prezentovat ostatním členům komise. Tento komentář byl vždy
prezentován ve vazbě na věcné hodnocení individuálních hodnotitelů. Následně se výběrová
komise vždy svým hlasováním usnesla na výsledném doporučení a to ve vztahu ke kritériím a
vždy ke každému projektu zvlášť.

Vybrané projekty
Dne 23. 9. 2005 Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/6/40/2005
schválilo poskytnutí finanční podpory pro následujících 11 projektů.
Registrační číslo
projektu

Žadatel

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0012

Sdružení CEPAC - Morava

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0023

Svaz sléváren České
republiky

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0040

Hotelová škola Vincenze
Priessnitze, Jeseník,
Dukelská 680

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0013

Sdružení CEPAC - Morava

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0014

Sdružení CEPAC - Morava

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0008

Centrum pro komunitní
práci

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0019

PhDr. Edita Bosáková –
kariérový a personální
servis

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0032

Univerzita Palackého
v Olomouci

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0022

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště,
Šumperk, Gen. Krátkého
30

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0003

Počítačová služba s. r. o.

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0011

Sdružení CEPAC - Morava

Název projektu

Moderní metody
vzdělávání klíčových
pracovníků státní správy
a samosprávy
Profesní vzdělávání
pracovníků ve
slévárenství II
Profesním vzděláváním
k prosperitě Jesenicka
a Šumperska
Intenzivní kurz
diplomatickospolečenského,
diplomatického
a konzulárního protokolu
Ochrana dětí, občanů,
handicapovaných
a sociálně ohrožených –
ODKLIKNI SI
STAROST MYŠÍ
Školení – konzultace praxe
Rozvoj psychosociálních
kompetencí „ jízdních
zaměstnanců“
v hromadné přepravě
osob
Akademie distančního
vzdělávání
Odborné vzdělání
a certifikace instruktorů,
technologů a řídících
pracovníků ATB nově
zřizované středisko
svařování plastových
materiálů
Vytvoření a ověření
systému vzdělávání
lektorů dalšího
profesního vzdělávání
Zvyšování kvalifikace
řídících a vzdělávacích
pracovníků projektů

Výše
přidělené
finanční
podpory
5.202.000,-

3.790.134,3.375.400,-

3.000.000,-

2.919.700,-

599.300,-

2.822.340,-

3.190.036,-

1.507.787,-

1.854.749,-

3.475.275,-

U čtyř z vybraných projektů došlo ke krácení požadované finanční podpory z důvodu
nepřiměřenosti nákladů. Celkem bylo rozděleno 31.736.721,- Kč, zbývající částka 8.047.126,Kč bude přesunuta do 2. výzvy.

Zásobník projektů
Další 2 projekty byly vybrány do Zásobníku projektů pro případ, že by některý z vybraných
žadatelů od svého grantového projektu odstoupil, nebo že by byl některý z vybraných
projektů předčasně ukončen. Platnost zásobníku končí vyhlášením 2. kola výzvy.
Registrační číslo
projektu

Žadatel

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0016

Vědecká knihovna
v Olomouci

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0039

Střední zemědělská škola,
Olomouc, U Hradiska 4

Název projektu

Mimoškolní vzdělávání
pedagogických
pracovníků se
specializací na práci
studijních a informačních
center škol
Vzdělávání lektorů
a učitelů v oblasti dalšího
profesního vzdělávání
pro trvale udržitelný
rozvoj

Výše
přidělené
finanční
podpory

1.264.786,-

4.305.000,-

Informace pro další výzvu
Očekávaný termín vyhlášení 2. kola výzvy je jaro 2006. Do dalšího kola výzvy mohou být
předloženy projekty, které nebyly podpořeny, tj. i projekty ze zásobníku. Je však nutno je
zaktualizovat, přinejmenším v časovém harmonogramu a dle 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.
Nejčastějším nedostatkem předložených žádostí bylo nesplnění základního kritéria a to, že
nelze v rámci tohoto grantového schématu podporovat přípravu „čistých“ projektů z oblasti
jazyků a informačních technologií. Ty mohly být v projektech obsaženy pouze jako doplněk
jiného dalšího profesního vzdělávání. Při sestavování rozpočtu by žadatelé neměli zapomínat
na dodržování zásady hospodárnosti.
Seznam všech podaných projektů
Program podpory A „Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání
včetně služeb s ním spojených“
Registrační číslo
CZ.04.1.03/3.3.12.1/0017

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0040
CZ.04.1.03/3.3.12.1/0006
CZ.04.1.03/3.3.12.1/0008

Žadatel

Název projektu

Podpora počítačové
a internetové gramotnosti
Ing. Jan Navrátil - HABRO dospělých s ohledem na
znevýhodněné skupiny
obyvatel
Hotelová škola Vincenze
Profesním vzděláváním
Priessnitze, Jeseník,
k prosperitě Jesenicka
Dukelská 680
a Šumperska
Využití komunikačních
Hospodářská komora
dovedností pro zkvalitnění
okresu Přerov
profesních aktivit
Centrum pro komunitní
Školení – konzultace - praxe
práci

Stav*)
N

A
N
A

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0010

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0021

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0020
CZ.04.1.03/3.3.12.1/0014

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0013
CZ.04.1.03/3.3.12.1/0012
CZ.04.1.03/3.3.12.1/0037
CZ.04.1.03/3.3.12.1/0035

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0019

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0004
CZ.04.1.03/3.3.12.1/0025
CZ.04.1.03/3.3.12.1/0007
CZ.04.1.03/3.3.12.1/0009

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0018

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0023
CZ.04.1.03/3.3.12.1/0033

Vytvoření centra celoživotního
PPŠ – institut celoživotního vzdělávání v rámci PPŠ –
vzdělávání, Přerov, s. r. o. institutu celoživotního
vzdělávání, s.r.o. v Přerově
Profesní vzdělávání na
Obchodní akademii, Přerov,
Obchodní akademie,
Přerov, Bartošova 24
Bartošova 24 – jazyková
gramotnost
Profesní vzdělávání na
Obchodní akademie,
Obchodní akademii, Přerov,
Přerov, Bartošova 24
Bartošova 24
Ochrana dětí, občanů,
handicapovaných a sociálně
Sdružení CEPAC - Morava
ohrožených – ODKLIKNI SI
STAROST MYŠÍ
Intenzivní kurz diplomatickoSdružení CEPAC - Morava společenského, diplomatického
a konzulárního protokolu
Moderní metody vzdělávání
Sdružení CEPAC - Morava klíčových pracovníků státní
správy a samosprávy
Inovace kurzu Obsluhy PC
Počítačová služba s. r. o.
podle osnov ECDL
Prohlubování znalostí užívání
informačních technologií pro
MERIT GROUP a. s.
pracovníky městských úřadů
Olomouckého kraje
Rozvoj psychosociálních
PhDr. Edita Bosáková –
kompetencí „ jízdních
kariérový a personální
zaměstnanců“ v hromadné
servis
přepravě osob
Tvorba kurzu „Počítačový
Počítačová služba s. r. o.
grafik“
Liberix, o. p. s.
Svobodný software - metodika
Univerzita Palackého v
Angličtina pro veřejnou správu
Olomouci
SOULES s. r. o.
Vytvoření výukového
a výcvikového centra ve městě
Šternberku se zaměřením na
další profesní vzdělávání
Implementace elearningových
ASI informační technologie technik pro organizace USC,
s. r. o.
PO s následnou certifikací
ECDL
Svaz sléváren České
Profesní vzdělávání pracovníků
republiky
ve slévárenství II
Systém koordinace
celoživotního vzdělávání
Asistenční centrum, a. s.
s potřebami na trhu práce
v Olomouckém kraji

N

N

N

A

A
A
N
N

A
N
N
N
V

N
A
N

Program podpory B „Vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících
pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání“
Registrační číslo
CZ.04.1.03/3.3.12.1/0038

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0015
CZ.04.1.03/3.3.12.1/0011
CZ.04.1.03/3.3.12.1/0028
CZ.04.1.03/3.3.12.1/0029
CZ.04.1.03/3.3.12.1/0002
CZ.04.1.03/3.3.12.1/0027
CZ.04.1.03/3.3.12.1/0039

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0003
CZ.04.1.03/3.3.12.1/0032
CZ.04.1.03/3.3.12.1/0030

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0026
CZ.04.1.03/3.3.12.1/0016

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0022

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0024

Žadatel

Název projektu

Efektivní uplatnění
Základní škola a Mateřská
informačních technologií ve
škola Prostějov, Kolárova
výuce – vzdělávání pro
ul. 4
budoucnost
Podpora zvyšování znalostí
Agentura HOSOZ a dovedností lektorů a učitelů
Jeseníky
regionu Jeseníky
Zvyšování kvalifikace řídících
Sdružení CEPAC - Morava a vzdělávacích pracovníků
projektů
Projektový management ve
FWR s. r. o.
školství
Moderní využití ICT ve
EUFORALL
školském managementu
Příprava realizačního týmu pro
Ing. Radoslav Černý
specifické poradenství
INTERPROJECT CZ, o. p.
Nové směry ve vzdělávání
s.
Vzdělávání lektorů a učitelů
Střední zemědělská škola,
v oblasti dalšího profesního
Olomouc, U Hradiska 4
vzdělávání pro trvale
udržitelný rozvoj
Vytvoření a ověření systému
Počítačová služba s. r. o.
vzdělávání lektorů dalšího
profesního vzdělávání
Univerzita Palackého v
Akademie distančního
Olomouci
vzdělávání
Univerzita Palackého
Akademie distančního
v Olomouci
vzdělávání
Evropský učitel – projekt
MORAVSKÉ REÁLNÉ
rozvoje profesních
GYMNÁZIUM spol. s r. o.,
nepedagogických dovedností a
Olomouc
tvůrčích znalostí
Liberix, o. p. s.
Svobodný software - školení
Mimoškolní vzdělávání
Vědecká knihovna
pedagogických pracovníků se
v Olomouci
specializací na práci studijních
a informačních center škol
Střední odborná škola a
Odborné vzdělání a certifikace
Střední odborné učiliště
instruktorů, technologů a
Šumperk, Gen. Krátkého 30 řídících pracovníků ATB nově
zřizované středisko svařování
plastových materiálů
Rozvoj a certifikace lektorů
a interních školitelů s cílem
AMBRA – Consulting,
zvýšení kvality a efektivity jimi
s. r. o.
poskytovaných vzdělávacích
aktivit

Stav*)
N

N
A
N
V
V
N
Z

A
A
F
N
N
Z

A

N

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0031
Prosperita, o. p. s.
CZ.04.1.03/3.3.12.1/0034
Asistenční centrum, a. s.
CZ.04.1.03/3.3.12.1/0036

TIB

Rozvoj lektorských kapacit ve
školách pro další vzdělávání
klíčových kompetencí
Projektový management škol
vzdělávacích organizací
v Olomouckém kraji
Tvořivý lektor tvořivé
informatiky

*) 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

V
N
N

