
Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu
Výzva MAS č. 009/0316   047/CLLD   15   01   071

Projekt č. CZ.03.2.65/0.O/O.0/01 071 /0006968

Název projektu Příměstský tábor Nový Hrádek

Název žadatele Mateřská škola  Nový  Hrádek

Právní forma žadatele Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Skupina kritérií Kritérium ` Hlavni otázka`
Maximální počet bodů(součetmax,100bodů) Deskriptďr

Í       Éodové      < `     Odůvodnění      .

L ohodnocent  `

Potřebnost pro území
Vymezení problému a cílové skupiny

Zaměřuje se projekt na'dk    'Mt     '`

35

š`šS=':ts{{í;g;:ts,íííís:'=Ť;íšt;?'*';>t'ty^;Nt;;;(í.:

Zaměření projektu plně odpovídá specifickému cíli 2.3 strategie CLLD. Problémáí=ť>tíá#;tj`Ý,`;,Á#L;;{%::i?ž

-
;tťťť<ttj?;j,=ž,;,#»ř2yí`St:t{tt,tř=*:X`.:;íxřú:^tit je věrohodný a je žadatelem dostatečně konkretizován. Zadatel velmi dobře

y'ú'  `,     '   ,-',',    ,  ,-,?  `',   `.,,.*.'',`."`,  č,`č==`,`,'ix,   ^_  _   T

popisuje a zdůvodňuje potřebnost projektu a to např. dojezdovou vzdáleností do
_ zaměstnání, zaměstnaností rodičů v privátním sektoru či odlučitelností městyseodokolníchměst(většíčasovánáročnostnadojezddozaměstnání).Účast- -

problem/ne  ostatky.   tery    ere ieskutečněpotřebnéřešits -
konkrétní cílové skupiny je zdůvodněna, ovšem cílová skupina není žadatelem

MAS ohledem na cíle SCLLD a je - presne vymezena, chybi odliad jeji velikosti a popis struktury. Jako zdroi popisu
cílová skupina adekvátní náplni problému žadatel předkládá zastaralý dokument s údaji z roku 2011. což neni

projektu?
=" ,,  s-j!,)%^*:X *^ž,' 't  --ž-š:-Tť? ((  íj -:,věrohodné. neboť zde i`ejsou uvedena aktuální data. Zadatel dle svého tvrzeniprovecllprůzkumzá.jír,ucilovéskupiny,ovšempodkladyztoriotoprůzkumu

- nebyly doloženy. Zada:e! v rámci projektu obecně informuje, jak by! problém
řešen dopcsud,  a\Íšak již nenabízí altemativy řešení problému v současrié době,
V ramci projektu by me!y byt identifikovany i dalsi skupiny, ktere ma,i z proiektunepřímýužitek,zejménazaměstnavatelérodičů.

Účelnost

Je cíl projektu nastaven správně
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šŽŠ3ťf}:j=*`;*_-.t(,r,.ť|;(.';,-,á')i'-|:í;,
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Příměstský  tál)or (PT) je adekvátním řešením celodenní péče o malé děti v době

Šžt      ?   »   ",   ,€`.,,??,'?     S  ,   -šr),   `J,ř   '=z:,',   '='zť.^

•         y"   ,,     ,'",`,`    '`y,.'č...,',,`:*,(   ,   `,„,%\*?\.:j.t.3%=xŠž;};};,Í`x~új't`~`::S„<=,

zaměstnání rodičů. Projektový cíl je zřejmý, měl však být vyjádřen konkrétněji -
črÁZ  Á~Á    _   ř~t,:i?,  j3  LÁX   ^€  ±   C\řt,t<tž;;:t  ;*}.yj3Tít#řtg.ík`i=,.|t«íX?.Pí;rtj>,,;jtj,j»;>'tzn` nejen „zajistit službu péče o děti v době zaměstnání rodiču", nýbrž napřik]ad

„fom.iou přiměstskeho tabora v arealu sokolovny Novy Hradek zaiistit peci o 15dětiškolníhověkua10předškolníhověkuvdoběodXdoY,atovletech2017-19"(čilico,kde.kdy,prokolikosobajakoufomousemáuskutečnit).Takto

-
Cíle a konzistentnost (intervenční logika)projektu a povedou zvolené klíčovéaktivityajejichvýstupykjerio stanovený cíl není SMART, chybí měřitelnost, konkretizace či časove vymezeni.Projektjakocelekjelogickýapřehledný,neobsahujenerelevantnikličové

splnění? aktivity, [e vnitřne konzistentni a realizace iednotl[vych klicovych aktivit povede k

- dosažení projektového cíle a k řešení vytyčeného problému. Samotné klíčovékt...somezenavhodněnasebenavazu.ibyt'členěníro.ektudo7

;*j~xr,tt;:Ý,*`\í`áúó*i~',z*íť^{?{čT,Š~~ťš

gší%\8^;;r;š}št3:<ít\ví&`(`:í;títtí*}:tttíí

a    'vltyJ     uvy              y                                                     J,                         P    Jklíčovýchaktivitjenadbytečné(např.mohlybýtsloučenypřípravaa propagace

nebo realizace a ukončení, a to proto, aby se vztahovaly na důležité výstupy a
sloučily přibuzné náklady). Změna je pro cílovou skupinu významná, neboť doba
podpory cílové skupiny v délce trvání 4 týdnů o letních prázdninách velmi usnadní

: sladění pracovního a soukromého života.

Způsob ověření dosažení cíle projektu
Jakvhodn' z  ůsob    roověření

5

•`--.`y ,`--  ,'`y,   ,  ť,_šž`.+,~..,'-=,'   ,,,   `,(`,,,ťr:7ěú .q.`ř  =,.`,",,

-

' Kritéria pro ověření výsledného stavu (projektových výstupů) nejsou výslovně

uvedena, zrovna tak způsob ověření dosažených výsledků. Žadatel neuvádí, z
ypPdosaženícíležadatel projektunastavil? _ x ceho bude mozne vysledek ovent (napr. z evidence deti a z uhrazenychpříspěvkůrodičů).Vžádostijesiceuvedenaklíčováaktivitamonitorování, která

?šťiří.%..V2,~`±=,g)`Á,;í~kí&úÁ:jt},`'{{?t(tťi`;.;gtt*tá8'=')3ts,k2':2't3;`tftťt:tí5ŇZt;z';,`;tt{t3;,
obsahuie plan monitorovani, ovsem chybi zpusob monitorovani a overenitdosaženícíle.



Efektivnost a
hospodárnost

Efektivíta projektu,  rozpočet

S ohledem na plánované a

15

š2}*Líá,';,'`',*,*"íí~š.}%#:>Ý*,t.~,»x",,,,,,,,,,,,í-f2;^:,ářt^,;,,';',,,,;,;;/,•.=,,„,."==3ť,,`,7ž`ř"',1',•,",,,.-_#<,.rK`^.,`,,`,??'^,3-

potřebné výstupy je navrženoefektivníahospodámépoužitízdrojů?

_   ,  L-ť-(Š-L=i*:-%-`Ží€^íri':3

Rozpočet projektu odpovídá rozsahu jednotlivých klíčových aktivit, je jednoduchý,
přiměřený, přehledný, bez nerelevantních položek. Jednotlivé položky jsou dobře
popsány v přehledu klíčových aktivit a v položkách rozpočtu. Výjimkou je položka
rozpočtu 1.1.3.2.4.1  Nájem sokolovny, která v klíčové aktivitě realizace tábora
zcela chybí. Navic u této položky je v rozpočtu projektu jako měmá jednotka
uveden počet dnů, avšak měmou jednotkou dle popisu projektu má být počet
liodin. Ceny odpovídají obvyklým cenám, nepřimé náklady jsou správně
vyčísleny, v přímých nákladech nejsou žádné částky, které odpovídaji nepřímým
nákladům.   1 když stravné. vstupné a jízdné nejsou uznatelné náklady, mohly být
vyčísleny, aby žadatel prokázal, že je záměr jasný a proveditelný.

Adekvátnost indikátorů Jak jsou nastaveny cílovéhodnovindikátorů?
5

•   -,    ,)   :,_,í   ._ <f_-Ž :%:'-f ,š:_: .•",,'`-,'..+y,y,<.€_\=.+,.^*,y-ri
=;<,ijrť#~št~.`:t;::'r^>,íít:č*:<=véf`cí:š

vycisieny, aDy zaaatei prokazal, Že je záměr jasný aUindikátoru50001,kterýjezaměřennakapacituzařNenízřejmýpostupstanovenícílovéhodnoty,kterýbproveditelný.Ízení,chybízdůvodnění.ysemělodvíjetod

~*,t^"^  ^=.`xO? ?rřr~(  t}„ ty  r   \?jy ;"  tí('\   .~~    x{ vymezení cílové skupiny. Z žádosti tak není jasné  zda stanovená kapacita

%,   ^   ^         _   -=..__,   .     ),,,é,`     ,;    '1,      'JS,   S   ,'Č

zařizení je pro cílovou skupinu dostatečná a na záklastanovenaUindikátoru60000bylaustanovenícílovdě jakých poznatků bylaéhodnotyrovedena

K^~X~yy_X-..'~2\.Í.-_=<7[r:: `t,    t,.<^,;  `  ` ,`    .ťť:.X't'kt'tTt't";;j{}"úvžŠ;)ř`8€SŤížiyž;{yíuúčy:f,'trx^3ťF:SHsít#{?j`*%;t3tšttíí€?8.ÁěLi%t§K`:t'ízť`j=3Ýt:3{i*{ Pdůkladnáúvaha.Jezdeuvedenipředpoklad15rodičůdětíŠkolního a 10 rodičů

g2Lg%.Čí-=j>A»Ší},t.íítt*s?^ť.íý*::}%`^;S: předškolního věku.

Proveditelnost

Způsob zapojení cílové skupiny Jakadekvátně.ec'l      -k     .
5

Projekt uvádí zapojení cílové skupiny pouze v rámci propagace projektu,
i      iovas  upinazapojenavprůběhuprojektu?

8®           .       .              . vyzvedávání děti, hrazení vstupnéhoa stravného, jiné informace o zapojení

)ó;,j-'ášj.pi-`Íž=,<`':j;.s,;\);;));;,..*t.;t„

cilove skupiny v zadosti cliybi.projektujeobtižné,alemohlobZapoieni cilove skupiny do takovehoto typuybýtvžádostívícevyspecifikováno.

Způsob realizace aktivit a jejich návaznost 10

- Způsob realizace aktivit a jejich návaznost jsou nastaveny správně, všechny
kla Íčové aktivity jsou dostatečně popsány a vzájemně na sebe navazují. V rámcinalýzyn.zikžadatelpočításminimálnimvýskytemdanýchrizik,ovšemchybízde

Jak vhodně byl zvolen způsobrealizaceaktivitajejichvzájemnánávaznost?
•"^`y=y((r   ,,,    .Xt`:.<ží.y    '.`      `t,í.`\čy2ž     ?1,     ,` aktáltemativa pro připad, kdy by riziko skutečně nastalo. U některých rizik chybíopatřeními.Uklíčovéaktívityrealizacesokolovny,vrozpočtujechybněuvedena-

ž:=txs:tLX=ťg,S;;,,,r;2;:S*tgĎ~r;~ž^št; ritičtější zamyšlení nad jednotlivýmiboraneníuvedenavyčíslennájem
_-_`-Q=ú:'},;;jí=r^/t(r  š,'5l},tj}  {,'`(`j;t   {

8h;,tíjt  {   {  ,  íS     t,:`}{tÝ<st  =;:=.í~ť~:5í,ťř;ú,  ".;
|T*,r`,.t.,yí..<~ t  `^ Zř:   ^íí ?   y. .,` \,\...,*,,^`   `<     ,,y,ž :   ,y,   \í\,   `.   t, t  ,

měmá jednotka. V žádosti je v různých pasážích nesoulad provozní doby tábora.Každáklíčováaktivitabymělamítsvůjvýstupkterýjeověřitelnýakteíý

Sb   .xíž`    `  „,         .X=.(    ;.x'^'3'*  .,y_<_    `  ,y(,-^*.>|>..y...// pcisunuie realizaci k naplnění hlavního cile. V případě některých klíčových to však
není zřejmé a ce[kový počet sedmi k čových aktivit mohl být nižší.
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Projekt je v souladu se stklíčovýmiaktívitamiasprastruktura)sprokázánímStanovenépodmínkyreal1)Vrozpočtuprojektuuprategií CLLD, žadatel počítá se i oo°/o zapoje-ehlednýmahospodárnýmrozpočtem.lnforjejíchpotřebazapojení,řádnáformulaceciizaceprojektu:oložkyi.1.3.2.4.1Nájemsokolovnyzměnit

Tne::;:ičĚhs:ošbu:pv::vd:er:í,aťn:%::nu::uz::ri::u:sn:y;cchhpcf|:t::tcJ:zpaoářoes?,nŤeé::nkppr,:J:kpt:ovveeť,jeélYaakp:eovc::npeo:rpoozr::,tcelnoes::Psé:ýbY:,,:rbns:á::f,žtae::r;ws::g#,,rozsahměrnoujednotkuzPočtudnůnaPočethodin.

2) Odstranit nesoulad provozní doby tábora v různých pasážích žádosti.
3) Příměstský tábor se bude konat pouze v pracovních dnech a v době, kdy nebude služba péče o děti v místě zajištěna.
4)  Dopad projektu bude výhradně na území MAS.

Bodovýzisk         ``c` 63,75
Výsledek věcného žádost o podporu splnila podmínky
hodnocení věcného hodnocení s výhradou
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