Příloha č. 4 - Seznam projektů navržených na vyřazení

Maximální časová
Výše poskytnuté
použitelnost dotace od
neinvestiční
- do
dotace (Kč)

Celkové
uznatelné
náklady
projektu (Kč)

Podíl dotace
na
uznatelných
nákladech
projektu
(%)

Důvod vyřazení

Pořadí

Žadatel

Název projektu

Právní forma

1.

SECTRON s.r.o.

Studentská stáž ve společnosti
SECTRON s.r.o. zaměření na RFID
technologii v logistice

64617939

1.6.2019 - 30.6.2020

294 000

420 159

69,97

Nedodržení bodu VII, odst. 2 podmínek programu - nebyl
dodržen stanovený % limit ostatních uznatelných nákladů
projektu.

2.

ARMING spol. s r.o.

Podpora stáží ve společnosti ARMING
spol. s.r.o.

62304178

1.7.2019 - 30.6.2020

263 900

377 000

70,00

Rozpočet projektu není v souladu s údaji, uvedenými v
Žádosti o poskytnutí dotace - projektové části u vyčíslení
požadované výše dotace, podílu spolufinancování a
celkové výše uznatelných nákladů projektu.

3.

MATINATA s.r.o.

Stáž pro studenty ve školním roce
2019 - 2020

25867954

1.9.2019 - 30.6.2020

125 000

182 000

68,68

Nedodržení bodu XVI podmínek programu - obor/oblast
stáže není podporována tímto dotačním programem.

4.

AXPEL MADE s.r.o.

Žádost o poskytnutí dotace pro stáž ve
společnosti Axpel Made s.r.o.

27843467

1.8.2019 - 30.6.2020

179 700

233 160

77,07

Nedodržení bodu VI, odst. 11 podmínek programu - nebyl
dodržen minimální stanovený % podíl příjemce na
celkových uznatelných nákladech projektu.

5.

Agentura Orange s.r.o.

Žádost o pokytnutí dotace z rozpočtu
MSK - stáž studentů

26856425

1.9.2019 - 30.6.2019

173 000

248 000

69,76

Nedodržení bodu III podmínek programu - VŠ stážisty,
uvedeného v projektu, nemá sídlo na území
Moravskoslezského kraje.

6.

CZ testing institute s.r.o.

Technické řešení propojení
inteligentního logického modulu se
zařízením pro zkoušení spolehlivosti a
životnosti strojírenských výrobků

5222851

1.8.2019 - 30.6.2020

106 300

151 800

70,03

Nedodržení bodu VI, odst. 11 podmínek programu - nebyl
dodržen minimální stanovený % podíl příjemce na
celkových uznatelných nákladech projektu.

7.

Kvalifikační a personální
agentura, o.p.s.

Stáž v KaPA, o.p.s.

25860259

1.10.2019 - 30.6.2020

54 400

77 800

69,92

Nedodržení bodu X, odst. 1 podmínek programu - žádost
byla v požadované lhůtě pro předkládání žádostí doložena
pouze v elektronickém portálu, ale už nebyla doložena v
listinné podobě či prostřednictvím datové schránky.

8.

ATIC Technology, s.r.o.

Odborná stáž pro studenty aplikované
fyziky

28660595

2.9.2019 - 31.5.2020

170 100

243 000

70,00

Nedodržení bodu III podmínek programu - stážisté,
uvedeni v projektu, již byli podpořeni v předchozích
výzvách tohoto dotačního programu.

celkem

1 366 400

1 932 919

