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Projekt č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16   047/0009298

Název projektu Příměstské tábory v MC Na zámečku

Název žadatele Mateřské centrum Na zámečku  o p s

Právní forma žadatele Obecně prospěšná společnost

S kupma 'kfitérií •Kritén.ú   ` H lavrií atázka Maxjmáhní počet boďů '(ŠoučetpTaxt1'00bodů) Deskriptqr Bodovéohodnocení
Odůvodněni     +

Potřebnost pro území
Vymezení problému a cílové skupiny

Zaměřuje se projekt na

35

Problém, který by měl být projektem řešen, je žadatelem vymezen a detailně

Dó'brě=-iž,i-ž:ú*:,---

)k`;;:ttt{,*r,rj,:*v.`t:;;,'j'í;Áxt`ttt:'~?žs^"Íh`(()~c()Ý?)j`,}}íjj;íj{%(x(;>Ť~A(;šanalyzován. Jsou popsány jeho příčiny, je zřejmý jeho dopad na cílovou skupinu.
problém/nedostatky, kteryfl{tere jeskutečněpotřebnéřešits Zvolený typ aktivit je pro naplnění vytyčených cílů vhodný, přičemž projekt jedobřezasazendolokálnísituace.Jezřejmé,sjakýmiproblémyseCSpotýká,

MAS ohledem na cile strategie CLLD ajecílováskupinaadekvátnínáplni jaké jsou její potřeby a omezení. CS není přesně kvantifikována a její motivace kzapojenídoprojektunenípodložena.Žadatelpředpokládáúčastosobzcílových

projektu? skupin mimo území MAS do 10% z celkového počtu. Zaměření projektu odpovídá
strategii CLLD (specifický cíl 2.3).

Účelnost

Cíle a konzistentnost (intervenční logika)
Je cíl píojektu nastaven správněapovedouzvolenéklíčové

25
- Žadatel definuje cíl konkrétním způsobem v souladu s metodikou SMART.

projektu aktivity a jejich výstupy k jeho VětiňL?c?tióĎféú:`;,:;'Žů; Túlxú{j:Áiť»=`Í`ť=:=sč2šúůqřšíš
Mentelnost ie navazana na pocty podporenych osob, coz ie s ohledem nastanovenýcíladekvátnípojetí.Zvolenéaktiviwjsouvhodněkoncipované

splnění?
g`i=pXcž:(}^=vvH=     2ú()^(3ř}:    ú~   ))j\ú          )L)A) odpovídají potřebám CS a mají potenciál vést k naplnění cíle.Ověřenínaplněnícílebudemožnéprostřednictvímnaplněníindikátorů. U tohoto

Způsob ověření dosažení cíle projektu
Jak vhodný způsob pio ověření

5
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dosaženi cíle žadatel projektu typu projektu se jedná o relevantní a dostačující metodu. Po úpravě indikátoru
nastavíl? bude možné plnění cíle monitorovat

Efektivnost ahospodárnost

Efektivita projektu,  rozpočet

S ohledem na plánované a

15

- Rozpočet je sestaven přehledně, položky jsou dobře popsány a jsou jednoznačněpňřazenykříslušn'mKAJednotkovécen.o'.dtk.t

potrebne vystupy je navrzenoefektivníahospodámépoužití - p            y                                           yi p  ctyie  noe   isou sanoveny,jsouhospodámé,efektivníaúčelné.Rozpočetneobsahuježádnézbytnénáklady,

zdrojů? pouze v nem chybi uvedeni memych iednotek, ktere zadatel uvadi u popisuklíčovýchaktivit.

Adekvátnost indikátorů Jak jsou nastaveny cílovéhodnotyindikátorů
5

Při výpočtu cílové hodnoty indikátom 60000 není zřejmé, zda se jedná o počet
rodičů nebo dětí -žadatel v popisu indikátoru tyto dvě skupiny směšuje. Cílovouskupinoujsouosobypečujícíomalédětitakže.eotřebaředř'ad'

1    P              P        PIP     nympopisemprávníhoaktutentoindikátorzrevidovatapřípadněopravít.

Proveditelnost

Způsob zapojení cílové skupiny Jak adekvátně je cílová skupina
5

-
CS je popsána a je popsáno, jakým obtížím čelí. CS bude mít prospěch z
projektu tzv. nepřímý. Přímo s CS projekt nepracuje, CS se aktivit přímo

zapojena v průběhu projektu? neučastní, což je v souladu s těmito typy projektů. CS z tohoto důvodu nebude do
- realizaoe i)řimo zapojena a není tedy relevantní hodriotit adekvátnost jejího

zapojení. Zvolené nástroje a aktMty mají potenciál vést k naplnění potřeb CS.

Způsob realizaoe aktivit a jejich návaznost
Jak vhodně byl izvolen způsob

10

- Žadatel popisuje klíčové aktivity detailním způsobem. Je zřejmá návaznost na-tk-d'kt''

realizace aktMt a jejich vzájemná i"
rozpoce  a u   az  e a   ivityie uvedena casova dotace. Delka pro]ektuie zvolenavhodně,odpovídávýširozpočtuihodnotámÍndikátorů.RTjepopsándetailněa

navaznost? isou jasne náplně práce jednotlivých členů. Zvolené aktivity a jei'ich návaznost
mají potenciál naplnit cíl projektu.
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Projekt je v souladu se strategií CLLD, žadatel počítá i s dopadem  mimo území MAS (max.  10%), ovšem jeho snaha by měla být zajistit co největší dopad na území příslušné MAS.

Stanovené Dodmínkv realizace Droiektu:
1 )  U  položek rozpočtu uvést měrné jednotky v souladu s popisem klíčových aktivit.
2)  U  indikátoru 60000 zrevidovat popis výpočtu cílové hodnoty,  případně opravit.
3) Snažjt se snížit počet osob z cílové skupiny s dopadem mimo území MAS na minimum, v ideálním případě by dopad pro území MAS měl být 100%.

Výběrová komise Místní akčni skupiny POHODA venkova, z.s. na základě provedeného věcného hodnocení projekt DOPORUČUJE k podpoře.

Bodový získ 90,00

Wsledek věcnéhD        Í žádost o podporu splnila podmínky
ib'dnogení     ' věcného hodnocení s výhradou

_  ůetail ,h[aso ání`d< lQďhěm h®d,Podpisy , pritomnych `Čten u výběrové ikomise: rotmržel s,

Jméno a příjmení: lng. Petía Zilvarová podiriN§.  2; #W;4óů/
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Jméno a příjmení: Bc. Michaela Zemanová podp,s:ť=_2g< - -

Jméno a příjmení: Mgr. Jana Meivaiiová podpís: , „urwfzz4m
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Jméno a příjmeni: lng. Lenka Čtvrtečková p.ďriNS,-      ff44
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