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   Z Á P I S 
z  jednání pracovní skupiny ITIKA° 

 

sociální, konané dne 10. 8. 2022 od 9:00 hodin  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Místo jednání: Zasedací místnost 3. patro MMKV  

Doba jednání: jednání bylo zahájeno v 9:00 hodin a skončeno bylo v 11:16 hodin 

    

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

 

Program jednání: 

1. Konzultace podmínek OPZ+ pro opatření v novém období 21+.   
2. Disponibilní alokace OPZ + pro ITIKA° ve SC 1.1 a SC 2.1. 
3. Posouzení a konzultace úprav předložených projektů do OPZ+ pro ITIKA°. 
4. Stanovení preferencí pro výběr předkládaných námětů. 

 

ZAHÁJENÍ 

Jednání skupiny zahájila Ing. Blanka Heroutová (manažerka ITIKA°), která upozornila na 
nahrávání jednání a dále poučila přítomné o pravidlech transparentnosti a střetu zájmů. Poté 
uvedla nové informace o postupu přípravy v rámci OPZ+, tedy přístup a požadavky ŘO k výběru 
projektů a kontury parametrů výzev pro ITI.  
 
Konzultace k podmínkám a parametrům výzvy – proběhlo jednání s pracovníky OPZ+, kdy se 
nositelé ITI i ŘO přiklání k tomu, že se bude jednat o kontinuální (průběžnou) výzvu. To 
znamená, že projekt, který je podán, může být podán znovu, pokud bude při hodnocení 
vyřazen. 
 

SC 2.1  

Podmínky konzultace parametrů výzvy – proběhlo jednání s pracovníky OPZ, kdy se nositelé i 
OPZ přiklání, že to bude kontinuální (průběžná výzva). To znamená, že projekt, který je podán 
může být podán znovu, pokud bude vyřazen. 

Ve SC 2.1 po stažení obou projektů MP zaměřených na prevenci zůstal jediný projekt INSTAND 
Komunitní a mezigenerační centrum Karlovy Vary za 6.527.500,00 Kč. Doporučení ŘO OPZ+ 
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spočívá v  redukci plánovaných analýz, zaměření na přímou práci s cílovou skupinou. Revidovat 
hodnoty indikátorů, které musí reflektovat statistická data území. V rámci projektu lze 
vysledovat provazby s aktivitami KAM KV° ohledně nové náplně prostorů a zázemí pro činnost 
komunitního centra. Taktéž sociální odbor MMKV má s činností INSTAND v území velmi dobré 
zkušenosti. Proběhla interní porada nositele, které se zúčastnil první náměstek primátorky, 
zástupce za odbor sociálních věcí MMKV, zástupce za Úřad práce a zástupce za p.o. KAM. 
Znovu  se posoudily všechny projekty. Výstupem je, že  projekt subjektu INSTAND byl přijat, 
neboť vybudování komunitního centra v Karlových Varech je žádoucí.  

 

 Po zapracování připomínek a doporučení ŘO OPZ+ je možné projekt zařadit do ITIKA°. 

 

 

 

SC 1.1  

 

Manažerka v úvodu sdělila aktuální přidělenou alokaci k námětům zařazeným ve SC 1.1., která 
byla stanovena na 15.998.091,53 Kč.  

Název projektu SC OPZ+ Žadatel/partner Výčet hlavních aktivit Výčet cílových skupin Předpokládaná doba realizace projektu (od – do)CZV

Komplexní přístup k řešení 

prevence kriminality v Sokolově
2.1

Město Sokolov, 

00259586, 

Rokycanova 

1929, 356 01 

KA 01 - Posílení systému prevence kriminality ve městě                                                       

KA 02 - Posílení systému prevence kriminality při řešení sociálně 

patologických jevů v oblasti bydlení                                                                          

KA 03 - Podpora při rozšiřování dovedností a kompetencí a APK a DP                                              

KA 04 - Evaluace

Osoby sociálně vyloučené nebo sociálním 

vyloučením ohrožené 10/2022 - 9/202516 348 200,00 Kč

Komplexní řešení problematiky 

sociálně patologických jevů – 

asistenti prevence kriminality 

Karlovy Vary 2.1

Statutární 

město Karlovy 

Vary, IČ: 

00254657, 

Moskevská 

KA 01 - Posílení kontaktní práce s obyvateli SVL

KA 02 - Zajištění pravidelné komunikace mezi obyvateli SVL a zástupci

obce, budování a posilování spolupráce

KA 03 - Rozvoj kompetencí

KA 04 - Vyhodnocení projektu 

Sociálně vyloučené osoby či osoby sociálním 

vyloučením ohrožené 10/2022 - 9/202517 108 400,00 Kč

Komunitní a mezigenerační centrum 

Karlovy Vary 

2.1

INSTAND, 

institut pro 

podporu 

vzdělávání a 

rozvoj kvality ve 

veřejných 

službách, z.ú. 

266 48 989 

Stará Kysibelská 

602/45, 360 01 

Karlovy Vary

KA01 – nalezení vhodného prostoru pro činnost Komunitního a 

mezigeneračního centra KV (dále v textu „KC“), vybavení prostoru 

zařízením a vybavením, vytvoření realizačního týmu                                         

KA 02 – výzkumná analýza potřeb, vytvoření pracovní skupiny                                  

KA03 - realizace pravidelných dopoledních a odpoledních aktivit                                                            

KA04 - realizace jednorázových aktivit pro cílové skupiny, 

dobrovolníky, veřejnost                                                                                         

KA05 – vzdělávací aktivity – odborné přednášky                                                                                                                                                       

KA06 – Poradenství pro cílové skupiny s akcentem na neformální 

pečovatele 

Osoby sociálně vyloučené a sociálním 

vyloučením ohrožené, se zdravotním 

postižením pečující o malé děti či osobu 

blízkou, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální 

situaci do 18 let věku se speciálními 

vzdělávacími potřebami, děti a mladiství 

ohrožení umístěním do institucionální péče 

nebo v ní již umístěné, vyrůstající v náhradní 

rodinné péči, senioři, neformální 

pečovatelé, veřejnost

09/22 – 08/256 527 500,00 Kč

39 984 100,00 Kč
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V opatření strategie ITIKA° A.1.2 Rozvoj celoživotního vzdělávání (podporovaného z OPZ+ SC 
1.1) bylo ze strany ŘO OPZ+  schváleno 5 posuzovaných projektů v celkové výši cca 45 658 
400,00 Kč, jedná se o projekty uvedené výše v přehledu tabulky. 

Manažerka uvedla, že ze strany MPSV soubor všech 5 předložených záměrů prošel 
dvoukolovým posouzením ŘO OPZ+, připojil doporučení k úpravám a byl přijat s tím, že 
požadovaná alokace ve výši cca 45,5 mil. Kč několikanásobně převyšuje finanční prostředky 
pro Karlovarskou aglomeraci, které jsou stanoveny ve výši 15.998.091,53 Kč 

Na straně nositele je třeba stanovit preference výběru záměrů, které naplní alokaci v souladu 
se strategií ITIKA° a také s cíli sociální politiky regionu v oblasti podpory zaměstnanosti. 

Nositel ve spolupráci se sociálním odborem MMKV zhodnotil všechny projektové záměry a 
jejich zacílení s ohledem na současné potřeby území.  

Nositel v pracovní skupině zvolil metodu bodového hodnocení jednotlivých projektů 
s hodnotící stupnicí 1 – 4 body, s tím, že nejvyšší hodnota znamená nejvyšší prioritu 
hodnocení. Každý předkladatel disponuje jedním hlasem (s hodnotící stupnicí 1 – 4 body), dále 
jedním hlasem disponuje sociální odbor MMKV a jedním hlasem Úřad práce, jakožto odborní 

Seznam plánovaných projektů do výzev na projekty ITIKA°
Název projektu SC OPZ+ Žadatel/partner Výčet hlavních aktivit Výčet cílových skupin Předpokládaná doba realizace projektu (od – do)CZV

1
Prostupné zaměstnání – cesta ke 

stálému zaměstnání

1.1

BENELIFE z.s. Stříbrná č.p.684, 358 01 

Kraslice; Provozovna: Jiřího z Poděbrad 

463, 356 01 Sokolov IČ: 091 48 957 / 

Partner AT KONZULT, s.r.o., se sídlem 

5. května 655, 356 01  Sokolov

IČ 264 09 950

KA0 Přípravná fáze.                                                                                                

KA 01 Nábor účastníků.                                                                                                          

KA 02 Individuální práce s klientem – asistence, poradenství, metodické 

vedení.                                                                                                                                

KA 03 Motivační kurzy, vzdělávání a rekvalifikace 

a. Vstupní - za účelem uplatnění na pracovním místě, motivační kurz

b. Průběžné vzdělávání – rekvalifikace, specializované, odborné kurzy.                                                                                                      

KA 04 Podpora pracovních míst pro účastníky projektu.                                                            

KA 05 Evaluace.                                                                                                                                                

KA 05 Koncepce a metodika prostupného bydlení na Sokolovsku                                                                             

KA 06 Koordinace, administrace a řízení projektu

Osoby s nízkou úrovní

kvalifikace, které mají více

sociálních a ekonomických

handicapů vč. dlouhodobé

nezaměstnanosti a exekucí.

Osoby dlouhodobě či

opakovaně nezaměstnané.

Osoby s nízkou úrovní

kvalifikace. Osoby zatížené

dluhy. Věk 30-, 55+. Osoby

pečující o dítě. Osoby, u

kterých je zřetelná kumulace

hendikepů

1.1.2023 – 31.8.2025

##############

2 Ze školy do práce

1.1

Krajská hospodářská komora 

Karlovarského kraje, nám. Krále Jiřího z 

Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, IČO: 

48365513

KA1 Výběr a vstup cílové skupiny                                                                       

KA 2 Motivační workshopy pro studenty/žáky                                                                   

KA 3 Prevence a intervence předčasných odchodů ze vzdělávání                                                                       

KA 4 Exkurze studentů/žáků u zaměstnavatelů KA 5 Stáže studentů/žáků 

a absolventů u zaměstnavatelů                                                                       

KA 5 Odborné kurzy pro zvýšení kvalifikace žáků a absolventů                                                                      

KA 6 Veletrhy pracovních příležitostí                                                                              

KA 7 Individuální poradenství pro absolventy                                                                

KA 8 Zprostředkování zaměstnání pro absolventy škol

Studenti posledních ročníků 

škol a absolventi, u kterých 

jsou identifikovány problémy 

s přechodem do zaměstnání, 

studenti, kteří předčasně 

ukončili vzdělávání 09/2022 – 08/20245 824 500,00 Kč

3 Zpět do práce

1.1

Bludiště, z.s., IČ 22771328, náměstí Dr. 

Milady Horákové 1201/5, 36001 

Karlovy Vary

KA 1. Oslovení účastníků a stanovení osobního plánu                                            

KA2.Motivační aktivity a rozvoj základních kompetencí                                        

KA 3. Poradenské a informační činnosti                                                                   

KA4. Rekvalifikace                                                                                                          

KA5. Zprostředkování zaměstnání                                                                              

KA6. Náklady na řízení a administraci projektu

Osoby pečující o malé děti 

Osoby nad 50 let

1.10.2022 – 30.9.20256 227 000,00 Kč

4
Zaměstnávání pro zdravotně 

postižené v Karlovarské aglomeraci

1.1

Cesta zpět z.s., Lány 270 61, Lesní 199, 

IČO 04293584

1. Oslovení, nábor a individuální práce s cílovou skupinou                            

2. Pracovní diagnostika                                                                                                  

3. Motivační kurz                                                                                                                   

4. Program rozvoje osobnosti                                                                              

5. Rekvalifikační kurzy                                                                                                     

6. Zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na pracovní místa                                                                                                                          

7. Řízení projektu

Osoby se zdravotním 

postižením či zdravotním 

znevýhodněním v aglomeraci 

Karlovy Vary

1

. 

1

. 

2 9 998 400,00 Kč

5 Cesta II.

1.1

OMNI TEMPORE o.p.s., IČ: 25436139, 

Most, Báňská 287

KA 01 - Projektová centra (PCE)                                                                         

KA 02 - Vstup klientů do projektu                                                                   

KA 03 - Tvorba individuálního projektového plánu (IPP)                                        

KA 04 - Bilanční a pracovní diagnostika                                                            

KA 05 - Aktivizačně poradenský program                                                      

KA 06 - Poradenský program – Znovu do práce                                                        

KA 07 - Rekvalifikační vzdělávání                                                                                                               

KA 08 - Zprostředkování zaměstnání a krátkodobé praxe                         

KA 09 - Doprovodná opatření                                                                                           

KA 10 - Průběžné poradenství 

Dlouhodobě nezaměstnaní 

uchazeči a zájemci o 

zaměstnání a neaktivní osoby 

v lokalitě aglomerace Karlovy 

Vary.

1

. 

1

. 

2

0

2

3 9 990 900,00 Kč
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hodnotitelé nositele. Prostým součtem bodů vzejde  skóre hodnocení, které odráží preference 
pracovní skupiny. Po sečtení preferenčních bodů se povede diskuse ohledně hraničních 
projektů a výše alokací, popřípadě redukce výdajů projektů na únosnou realizační mez.  

Manažerka projektu vyzvala přítomné předkladatele, k opětovnému představení vlastních 
předkládaných projektů ostatním subjektům tak, aby měli všichni možnost vzájemného 
posouzení, dotazů a následného hodnocení (základní parametry v tabulce). Znovu byly 
připomenuty podmínky transparentnosti procesu a ošetření střetu zájmů, uvedené v kapitole 
č. 3. ITIKA°, ze které  plyne, že předkladatelé projektu se musí zdržet hodnocení vlastního 
projektu při hlasování, aby nedošlo ke střetu zájmů. 

Pan Prošek (OMNI TEMPORE) vznesl připomínku k systému hlasování a její metodice. Dotázal 

se, zda všech 5 předkladatelů je kompetentních k hodnocení. Přítomni zástupci předkladatelů 

následně potvrdili své jednoznačné kompetence k oblasti  posouzení a k hodnocení.  

Manažerka podala vysvětlení k mechanismu hodnocení. Metodika v OPZ+ neexistuje, neboť 
OPZ+ stojí mimo mechanismus ITI, kde jsou v každé výzvě nastavená jasná obecná, hodnotící 
a specifická kritéria. Přičemž OPZ+ takový mechanismus nemá a kompetence výběru  ponechal 
na nositeli. Rozhodnutí o výběru projektů je tedy na nositeli v rámci konání pracovních skupin, 
ze kterých vzejde materiál pro Řídící výbor ITIKA° (ŘV ITIKA°) , který jej  posoudí a projedná 
vzešlá doporučení tematické pracovní skupiny.  

Při představování projektů zástupce za subjekt Bludiště deklaroval redukci nákladů projektu 
z původních 6.227.000,00 Kč na 5.856.460,00 Kč na základě připomínek ŘO. 

Zástupce subjektu Cesta zpět potvrdil, že z původních 9.998.400,00 Kč mohou redukovat 
náklady maximálně o polovinu, ovšem za cenu ponížení indikátorů či počtu center.  

Zástupce subjektu BENELIFE předložil 2 varianty záměru. První za částku 13.617.600,00 Kč a 
druhou za 7. 780.000,00 Kč s patřičnými změnami v indikátorech a parametrech projektu. 

Zástupce subjektu Cesta II uvedl, že  jsou schopni zredukovat náklady záměru na 5.000.000,00 
Kč,  přičemž by muselo dojít k redukci počtu náborů a období tak, aby nedošlo ke snížení kvality 
projektu. 

Byla ponechána časová rezerva pro rozhodování o bodování, ve které se zástupce OMNI 
TEMPORE dotazoval a vznášel dotazy a námitky k mechanismu hlasování a hodnocení záměrů. 

Zástupce OMNI TEMPORE uvedl, že záměry se mění, situace je nová, potřebuje čas na jednání 
se statutárním zástupcem. Dále vyslovil otázku, zda jsou subjekty kompetentní k hlasování. 
Položil dotaz, co se stane, pokud projekt nebude přijat ze strany OPZ+ (vyřazen na základě 
jejich hodnocení). Byl ujištěn, že přítomní zástupci jsou kompetentní k hodnocení záměrů, 
znají je z předchozích jednání a právě pracovní skupina je platforma, na které vzniká materiál 
pro rozhodnutí ŘV ITIKA° o souboru projektových rámců. Předložené záměry prošly 
dvoukolovým hodnocením ze strany ŘO OPZ+, který konstatoval, že soubor projektů za ITIKA° 
odpovídá parametrům programu. Je na členech pracovních skupiny najít konsensus a sestavit 
seznam strategických projektů. Znovu bylo uvedeno, že konkrétní metodika pro rámec OPZ+ 
není a je ponechána na nositeli.  
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Manažerka dále uvedla možnost naplnění rámce na 130 % alokace, ale nekloní se k této cestě, 
jelikož Vyjádření o souladu se strategií je i tak vydáváno pouze na disponibilní prostředky, tedy 
100 %. Metoda vyčkávání, jaká bude úspora po hodnocení projektu, není ze strany nositele 
preferovaná. Proto byly náměty hodnoceny s předstihem tak, aby se zabránilo vzniku této 
situace, úspory jednotlivých projektů mohu být využity pro další projekty ze seznamu 
strategických projektů.   

Dále byl vnesen dotaz, proč je aplikován režim financování se 40 % paušální sazbou. Ve SC 1.1 
je tento paušál takto stanoven, ve SC 2.1 není. Odpověď - toto je v kompetenci ŘO OPZ+ a 
bude nastaveno v parametrech výzev. 

Dotaz na povinnost na naplnění hodnot indikátorů OPZ+ ze strany nositele. Odpověď: taková 
povinnost není. Parametry výzvy pro ITI budou nastaveny dle seznamů strategických projektů 
jednotlivých ITI.  

Dále byl diskutován  návrh na jinou dohodu mezi předkladateli – poměrové rozdělení alokace, 
což může mít devastační dopad na náplň a cíle záměrů. Návrh nebyl přijat. 

Manažerka stanovila, že buď bude hodnocení provedeno bodově, nebo dojde k dohodě mezi 
členy, ale rozhodně nelze redukovat projekty poměrově.  

Zástupce OMNI TEMPORE navrhnul, nechat bodové hodnocení na ŘO OPZ+, manažerka tento 
návrh zamítla, jelikož rozhodnutí, na základě stanoiviska od ŘO  OPZ+,  náleží nositeli.  

Do této debaty vstoupila paní Reischlová, vedoucí sociálního odboru MMKV, která se jako 
odborný poradní orgán ohradila proti takové strategii, která naprosto opomíjí cíle sociální 
práce a z debaty lze vycítit pouze boj o finanční prostředky. Cíl je v této debatě evidentně 
naprosto vedlejší.  S touto strategií se neztotožňuje a požaduje zohlednit především cíle 
projektů v kontextu potřeb území. Cíl a uskutečnitelnost projektu je zásadní. 

Po této debatě byl členům poskytnut čas cca 15 minut pro rozhodování.  

Ředitelka krajské hosp. komory – projekt Ze školy do práce, se rozhodla při těchto podmínkách 
z ITIKA° se záměrem odstoupit. Proto byl proces hodnocení upraven na preference hodnocení 
3, 2, 1 body, kdy preferenční hlas byl po odhlasování většiny ve skupině ponechán i subjektu 
Krajské hospodářské komory (KHK).  

Průběh a výsledek procesu hlasování je uveden v přehledné tabulce níže, listiny hlasování jsou 
uloženy u nositele.  

Zástupce OMNI TEMPORE požaduje dát do zápisu, že „v uvedeném formátu hlasovat nechce“. 
Namítá, že bodové hodnocení je s minimálními informacemi, šité horkou jehlou na místě, 
zpochybňuje kompetenci a oprávnění účastníků k hlasování, měnící se podmínky. Zpochybnil 
celý mechanismus hodnocení. Namítnul předpojatost členů pracovní skupiny a požadoval 
odklad v rozhodování. Zpochybnil kompetence členů pracovní skupiny k hodnocení záměrů.  

Manažerka opakovaně uvedla, že pracovní skupiny jsou platformou právě k hodnocení a 
výběru záměrů, k hodnocení byly přizvány odborné orgány z území a pracovní skupina má 
k jednání stanovený statut a jednací řád – schválený Řídícím výborem ITIKA°.  Pracovní skupina 
připravuje materiál pro rozhodování ŘV ITIKA°. Proto ani subjekty nemohou hodnotit sami 
sebe.  
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Počet hodnotitelů: 7 -přes avizovanou informaci o nehlasování OMNI TEMPORE – předkladatel 

hlasoval a hodnocení se účastnil.  

Škála preference 3, 2, 1 body (3 nejvyšší preference). 

Závěr 

Na seznam strategických projektů jsou navrženy tyto záměry: 

SC 1.1  

Zpět do práce – Bludiště, z.s.      5 856 460,00 Kč 

Prostupné zaměstnávání – Benelife, z.s.    7 780 000,00 Kč 

Zaměstnávání pro zdravotně postižené v KA – Cesta zpět, z.s.  2 361 631,53 Kč – projekt 

by byl tzv. hraničním projektem se zbytkovou alokací.  

SC 2.1  

Komunitní a mezigenerační cetrum – INSTAND   6 527 500,00 Kč. 

Takto bude materiál připraven pro jednání ŘV ITIKA°, který stanoví závěrečné resumé 

k seznamu strategických projektů.  

Předkladatelé záměrů, které byly zařazeny na Seznam strategických projektů, předloží 

nositeli do 30. 9. 2022 aktualizované záměry.  

Pracovní schůzka byla ukončena v 11:16 hodin. 

Zapsala 15. 8. 2022 Ing. Michaela Strejcová, koordinátorka sociální oblasti ITIKA°. 

Hodnocení záměrů do výzev na projekty ITIKA° 15 998 091,53 Kč

Název projektu SC OPZ+ Žadatel/partner Podpora OPZ+ Hodnocení

3 Zpět do práce
1.1

Bludiště, z.s., IČ 22771328, náměstí Dr. 

Milady Horákové 1201/5, 36001 Karlovy 

Vary 5 856 460,00 Kč 15

1
Prostupné zaměstnání 

– cesta ke stálému 

zaměstnání
1.1

BENELIFE z.s. Stříbrná č.p.684, 358 01 

Kraslice; Provozovna: Jiřího z Poděbrad 

463, 356 01 Sokolov IČ: 091 48 957 / 

Partner AT KONZULT, s.r.o., se sídlem 5. 

května 655, 356 01  Sokolov 7 780 000,00 Kč 12 

4

Zaměstnávání pro 

zdravotně postižené v 

Karlovarské 

aglomeraci 1.1

Cesta zpět z.s., Lány 270 61, Lesní 199, 

IČO 04293584

2 361 631,53 Kč 10

5 Cesta II.
1.1

OMNI TEMPORE o.p.s., IČ: 25436139, 

Most, Báňská 287 0,00 Kč 5

2 Ze školy do práce

1.1

Krajská hospodářská komora 

Karlovarského kraje, nám. Krále Jiřího z 

Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, IČO: 

48365513
0,00 Kč staženo


