
Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu
Výzva MAS č. 009/03   16   047/CLLD   15   01   071

Projekt č. CZ.03.2.65/O.0/0.0/01   071/0006969

Název projektu Příměstské tábory Bavíme se sportem

Název žadate]e Bavíme se spohem z.s.

Právní forma žadatele Spolek

Skupina kritérií Hlavn,Í otázka Makimální počet bodů   ` Bodovéohodnoceíií
`Kritérium

(součet max.100 cbodů)
Deskrip{or `   Oduvodnění  `,

Potřebnost pro územíMAS
Vymezení problému a cílové skupiny

Zaměřuje se projekt na
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Zadatel v rámci projektu konkretizoval problém, který je věrohodný a podložený
statistikami (starobní důchod, zaměstnanost). Zaměření projektu odpovídástrategiiCLLD(specifickýcíl2.3),ovšemchybízdejasnévymezenicílové
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problém/nedostatky, který«teré jeskutečněpotřebnéřešitsohledemnacíleSCLLDaje
•`.`,t     t  t   ,\t    '       \t`t"    },i,\.`\,'`...,st7Xc,.*~`t`\.\.x`t`    Ít€    .x."t`,  t  `t?t`jískupiny. A to i presto, ze zadatel ma s realizaci primestských tabom v danelokalitějižzkušenosti.Cílováskupina(rodičemalýchdětí)jevžádostipopsánajenobecně,zejménaneníuvedenavelikostastrukturacilovéskupiny.Jedinou''-.0
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cílová skupina adekvátni náplni
infomaci ie, ze az 15 yo osob z cilove skupiny bude mimo uzemi MAS. Zadatel sevpopisuspíšezaměřujenaděti,nežnapříslušnoucílovouskupinu.Zároveň

proJektu?
`=  `t  `.`X=ůX`.\#zy.y.<č  `  :%t`{  \`tx  íÝ`=rč  š=tč:===::.  '    "

chybí prokázání zájmu rodičů o umístění děti do příměstských táborů, byť má•d1-.kt..t.k-t.Ždtlta'bl'--.1
za  ate  stemitoa   iviamiz  usenosi.    a  ae  s    novenypro   emresi  vminulosti,ovšemneníjasnáefektivitaminulýchřešení.Přínosnéjsouohlasy z
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Účelnost

Cíle a konzistentnost (intervenční logika)ro'ektu
Je cíl projektu nastaven správně
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celkově není SMART. Neni jasné, jaké změny má b '   dosaženo, jen s neurčitostí
a povedou zvolené klíčovéaktivityajejichvýstupykjehosplnění?

popisuje, kdy chce jednotlivé běhy PT uskutečňovat, kolik dětí se zúčastní(minim.75%kapacity),kolikbudemimoúzemíMAS(až15%).Projektjevnit'měkonzistentniarealizacepřesvědčivěpopsána.Ječleněnjednodušedotří
PJ
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klíčových aktivit (KA), v jejichž popisu jsou uvedeny i potřebné náklady. Tyto
klíčové aktivity jsou dobře zvoleny a vhodně na sebe navazují.

Způsob ověření dosažení cíle projektu
Jak vhodný způsob pro ověření
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Žadatel -kromě hodnot indikátorů -neuvádí kritéria nebo způsoby, podle nichž
bude možné identifikovat dosažení cíle. Není proto jasné, jak bude ověřováno

dosažení cile Žadatel projektu dosažení výsledků projektu a dosažení cíle. Žadatel sice počitá s monitoringem,
nastavil? •xj"``t`.."t`tč.xxjx..~x~t`t."čt`t<`t`%X<`žůXx*xč:Txj<=.íX=,-'T=`3' který ale bude spíše zaměřen na zhodnoceni tábora a jeho náplně, než na plnění-

cílů.

Efektivnost ahospodárnost

Efektivita projektu,  rozpočet

S ohledem na plánované a
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Rozpočet je velmi dobře zpracovaný, jasný, srozumitelný, přehledný, úspomý a
ít,*€  t«`.í  jííí    >"~íé  `t  6;`t``^txtí3ííŽ;"{{%ggÝ}'~-5 bez zbytečnýcli polozek. Planovane vydaie isou dobre dolozeny v prilohach aodpovídajíběžnýmcenámaplatům.Vžádostijeuvedeno,ževloňskémroce

potřebné výstupy je navrženo rodiče na PT v Krčíně přispívaly částkou 1350 Kč.  V žádosti tak chybí údaj, kolik
efektivní a hospodámé použití _

l)ude žadatel požadovat od rodičů v roce 2017 (na který o dotaci nežádá) a kolik
zdrojů? na rok 2018 (první rok realizace projektu). Dále není v žádosti uvedeno, zda -s

ohledem na financování téhož PT v Krčíně v r. 2016, příp. 2017 -žadatel počítá
s dalšími finančními zdroji např.  od zaměstnavatelů nebo měst.



Vzhledem k tomu. že žadatel má zkušenosti s realizací přiměstských táborů již z

Adekvátnost indikátorů

Způsob zapojení cílové skupiny

Proveditelnost

Jak jsou nastaveny cílové
hodnoty indikátorů?

ředchozích  let, v rámci zdůvodnění cílových hodnot indikátorů chybí širší úvaha,
a základě které byla stanovena cílová hodnota u kapacity zařízeni (např. dle
očtu pečujícich osob, prostorové kapacity či předchozích zkušeností). Právě
kušenosti z předchozích let by se měly odrazit ve zdůvodnění cilových hodnot

indikátorů. U indikátoru 60000 žadatel provedl rozsáhlejši úvahu, na základě
které zdůvodnil stanovení cílové hodnoty.

skupin se bude týkat propagace, přihlašování dětí a ověřování výstupů i-ealizace

zaměstnání. Chybí zde zhodnocení ze strany zaměstnavatelů, nel)ot' žadatel sice
obešle fimy s letákem, ale chybí zde zpětná vazba. Zapojení cílové skupiny do
takovéhoto typu projektu je obtižné, ale mohlo by být v žádosti více
vyspecifikováno.

Způsob realizace aktivit a jejich návaznost
Jak vhodně byl zvolen způsob
realizace aktivit a jejich vzájemná
návaznost?

Aktivity projektu jsou jasně popsány. jsou plynulé, navazují na sebe a mají své

vedl preventívní opatření a identifikoval náhradní řešení.

Projekt je potřebný, dobře promyšlený,  dostatečně podrobně zpracovaný, vycházející ze zkušenosti žadatele s PT a jako celek plně proveditelný. Zahrnuje malý počet relevantních a logicky navazujících klíčových aktivit a přehledný, dobře
odůvodněný a hospodámý rozpočet.   Žadatel  nedostatečně analyzuje cilovou skupinu a její zapojení do projektu,  neformuluje jasný projektový cíl,  neuvádí výslovně způsoby ověření efektů projektu (zejména dosažení hodnot obou indikátorů)
a kvantitativní výstupy. Žadatel počítá i s dopadem mimo území MAS (max.  15%), ovšem jeho snaha by měla být zajistit co největší dopad na území příslušné MAS.

Stanovené podmínky realizace projektu:
1) Příměstský tábor se biide konat pouze v pracovních dnech a v době, kdy nebude služba péče o děti v místě zajištěna (pozor zejména na děti předškolního věku, kdy pro ně během letních prázdnin může být v Novém Městě nad Metuií
zajištěna služba péče o děti prostřednictvím střídání mateřských škol či využitím kapacit mateřského centra).
2) Snížit počet osob z cílové skupiny s dopadem mimo území MAS na minimum, v ideálním případě by dopad pro území MAS mél  být 100°/o.

Bodový zisk
Výsledek věcného
hodnocení    _

Žádost o podporu splnila podmínky
věcného hodnocení s výhradou
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Jméno a přl'jmení: Lukáš  Bartoš podpis:    Lť,
=:%?š{t3).Á:tLřť?jyí;íž:šL;ht;tř,;tt;gíí*L:=^XL';`tír`zt

Jméno a příjmení: lng. Jaroslav Bašek podpis:  ,ýff,-+_
Jméno a příjmení: Mgr. Jana lvlervartová P°ďffiÉ!-íšrtifLJ{tG..*š
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Jméno a příjmení: Bc. Michaela Zemanová podpis,-~ČL#' -
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