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Projekt č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/01 071/0006972

Název projektu Bezpečně do školy

Název žadatele Základní škola a  Montessori  mateřská škola  Podbřezi

Právní forma žadatele Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Skupina k[itéri{ ` KI,itérium Hlavn í ®tázka Maximální počet{součetmax.100 bodůbodů) Deskriptor Bodovéohodnoceni Odůvodnění

Potřebnost pro území
Vymezení problému a cilové skupiny

Zamě-ruje se projekt na

35___,

Zadatelem vymezený problém je věrohodný, jeho příčiny jsou podloženy, ovšemzejménavoblastizajištěnídopravynenípříčinaproblémujasněanalyzována.

Projekt se zameřuie na konkretni problem dane lokality (prognoza vyvoje,
konkrétní zájem rodičů), kteíý není obecný a jeho dopad je výhradně na územiMASZatímcoaktivitazaměřenánarealizacipříměstskéhotáborajenovyma

problém/nedostatky, kterýfl{teré je optiLálním řešením zajištění péče o děti během ietních prázdnin, aktivity týkající
skutečně potřebné řešit s sňž)š;ÉůéžéůůTžg=j

se školního klubu a společné dopravy jsou pouze altemativou za stávajicí řešení,
MAS ohledem na cile SCLLD a ie které má Žadatel k dispozici. Cílová skupina je vhodně zvolena, ovšem chybí její

cilová skupina adekvátní náplniprojektu?
št2xčšJ.~it~s;x`ts{ž*j:=:~€*íš(íít{gíúj kvantifikace. Potřeby cílové skupiny nejsou doloženy konkrétně, víme jen zc`pisuproblémůžerodičebypochopitelněuvítalidopravudoškolypéčio malé

kx33=Šží;Š,;*t8{í{ítt),<r.».CC=<iy=.*,čZT3)`),X;W

Pděti před zahájením vyučování a v letních příměstských táborech. Chybí

prokazatelné údaje o počtu zájemců o příměstský tábor. ranní školni klub čidopravu.Vrámciprojektubymělybýtidentifikoványidalšískupiny,kterémaji z

projektu nepřímý užitek, zejména zaměstnavatelé rodičů.

Účelnost

Cíle a konzistentnost (intervenční logika)
Je cíl projektu nastaven správně

25

- šái" *ř:*,s'y,}  L_í   („    #};;)ttt**Í Proiekt je vnitme konzistentni a odrazi intervencni logiku problem -vstupy -výstupy-výsledky.Cíleprojektunejsoudostatečněspecífické,tj.nejsou

;*ít>  {  ',,:j  };,,),  {z'    ::  t  ~`;.'Átjkt        =~<á`~h  x`,2<

a povedou zvolené klíčové
'   ''`('('    ''`',`,  `=,ť=.~_>._    €ržžz`, - fomulovány jako očekávané výstupy, které by byly jednoznačně ověřitelné. UstanovenýchcílůchybíměřitelnostačasovévymezenícílenejsoutzvSMART

proJektu aktivity a ie]ich vystupy k iehosplnění? _
Dílčí cíle jsou zaměnitelné s jednotlivými klíčovými aktivitami a vzájemně na sebe

- příliš nenavazují. Každá klíčová aktivita by mohla být realizována jakosamostatnýprojekt.Žadatelzvolilnevhodnýnázevprojektu.
gíHťš&€(% ši`;,' 23YÁ"jx:črič m Z 2? (}`

Způsob ověření dosažení cíle projektu
Jak vhodný způsob pro ověření

5

Tři klíčové aktivity odi)ovídají třem řešeným problémům a třem cílům projektu,-
dosaženi cíle žadatel projektunastavil? ®®              .        -                 -

- jsou iednoznacne, i kdyz neobsahuji nektera fakta pro lepsi posouzeniadekvátnostiřešení.Jsouvšakjednoznačněapodrobněpopsányvčetně'i'h.d.°V-.d.'d®bkk't'h     --'-\,\,-\\,\,,,-
2t'í~šíí`ítt{tt{8{";ZtťAL`x?gx^:;tJšg*~^t^'';t uvedenireevantnic   vy  aiu.     za  ostineniuve  enzpuso      on  reni  ooverenicíle,zcelazdechybímonitorovániazávěrečnévyhodnocení.

Efektivnost a

Efektivita projektu,  rozpočet

S ohledem na plánované a

15

Zadatel navrhuje prostý  srozumitelný  reálný a efektivní rozpočet  jehož všechnyhospodárnost :šA;;^^ít;~lz%';;t%';á-`%Ái;:ý€`=>{t::Á:t{í=t;t){

poiožkyjsoureievantní.'Jenastavenádekvátněvěcnénáplnijedňotiivých

potřebné vý§tupy je navrženoefektivníahospodámépoužití í `    ` " (;;;  ,:`): řj*)j;ťá: z  ;á'Ši-š?ij-y;Š klíčových aktivit. Z přímých nákladů rozi)očet zahmuje pouze DPC a potřebnévybaveníproaktivityškolníhoklubuapříměstskéhotábora,anákladynadopravu
J+

«ť? i%  ,  .    L  t` řt-_,lrš±©g`=: ú<:-=

zdrojů? (fakturovaná služba). Výdaje s časovým určením jsou přesně uváděny (např.početměsícůprovozuautobusu,dobaprůběhuPTapod.).Vazbanaklíčovéaktivityjezřejmá.Jednotkovécenyjsourealistické.



Adekvátnost indikátorů
Jak jsou nastaveny cílové
hodnoty indikátorů?

U indikátoru 50001. který je zaměřen na kapacitu zařízení, chybí jasné a zřejmé
zdůvodnění cilové hodnoty. Není zřejmý postup stanovení cílové hodrioty, který
y se měl odvíjet od vymezení cílové skupiny. Z žádosti tak nerií jasné, zda
tanovená kapacita zařizení je pro cílovou skupinu dostatečná a na základě
akých poznatků byla stanovena. Žadatel jako cílovou hodnotu indikátoru musí
tanovit součet dílčích hodnot u aktivit na příměstské tábory (15) a školní klub
15).  Cílová hodnota indikátoru tedy musí být stanovena ve výši 30.  U  indikátoru
0000 byla u stanovení cílové hodnoty provedena důkladnější úvaha. stanovená
Ílová riodnota je reálně dosažitelná.

adatel možné zapojení cilové skupiny (rodičů) nepopisuje. Jejich zapojení" v
růběhu projektu spočívá v organizačních a finančních aktivitách, jako jsou

Způsob zapojení cílové skupiny

Proveditelnost

Jak adekvátně je cílová skupina
zapojena v průběhu projektu?

přihlášky k dopravě dětí do Školy, do ranního klubu a na příměstský tábor a
úhrada nákladů, které nejsou pokr)Q/ projektem. Zapojení cílové skupiny do
akovéhoto typu projektu je obtížné, ale mohlo by být v žádosti více

specifikováno. V rámci projektu není počítáno se zpětnou vazbou od cílové
kupiny a společná doprava nemá jednoznačný prospěch pro cílovou skupinu.
ájem cílové skupiny je prokázán průzkumem.

působ realizace klíčovych aktMt je vhodně zvolen. Mezi klíčovými aktivftami

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

není přímá návaznost, projekt je vlastně složen ze tři malých, vzájemně prakticky
nezávislých, avšak relevantnich projektů. Každá kličová aktivita má svůj výstup a
e dostatečně popsaná, je zvoleno náhradní řešení. Žadatel provedl reálné
zhodnocení rizik, přičemž tím nejzávažnějším může být sehnat vhodnou osobu
pro práci v ranním školním klubu. Žadatel u aktivity Společná doprava dětí do

uvádi, že se bude týkat i dětí ve věku 3-6 let, které navštěvují MŠ, ale
neřeši jejich doprovod/předávku do předškolního zařízení.

Projekt je v souladu se strategii CLLD, žadatel  počítá se  100% zapojením cílových skupin s dopadem  na území MAS.  Projekt je potřebný,  promyšlený,  dostatečně podrobně vypracovaný a proveditelný.  Silnou stránkou je práce s riziky a
domyšlení různých eventualit v jasně popsaných klíčových aktivitách.  Chybí hlubší analýza cílových skupin (rozsah a struktura) s prokázáním jejích potřeb a zapojení,  řádná formulace cíle,  popis způsobu ověření výstupů a dosažených cílů
aj.  U aktivity Společná doprava dětí do školy žadatel uvádí, že se bude týkat i dětí ve věku 3-6 let,  které navštěvují MŠ, ale neřeší jejich doprovod/předávku do předškolního zařízení. Žadatel by se měl zamyslet, jak toto pořešit a případně
vzniklé náklady uhradit z nepřímých nákladů.

Stanovené podmínky realizace projektu:
1)  U  indikátoru  50001  navýšit cílovou  hodnotu  na 3o.
2) Příměstský tábor se bude konat pouze v pracovních dnech a v době, kdy nebude služba péče o děti v místě zajištěna.
3) Společná doprava musí po celou dobu trvání projektu plnit podmínky výzvy (pozor na změny jízdních řádů).
4)  Dopad projektu bude výhradně na území MAS.
5)  Do rozpočtu projektu  uvést návaznost položek rozpočtu na jednotlivé klíčové aktivity (přiměstský tábor,  ranní klub, doprava).  U některých položek je tato návaznost uvedena,  u některých chybí.

žádost o podporu splnila podmínky
věcného hodnocení s



Podpisy př,tpmnych,cfenu hodnotici komise:`      _ Detail hlasovanť o vysledném hodnoceni (PTo/proti/Zdrzčl'se)
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