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Potřebnost pro územílvIAS
Vymezení problému a cílové skupiny

Zaměřuje se projekt na

35 Nedostatečné

Problém, který chce žadatel řešit, neni dostatečně definován. Žadatel uvádímnohodílčíchobtíží,kterýmCSčelí.dálehovoříonedostatkuslužebvdané
íš`ji,ž*c<`Sjíčřtžk\ťž.**L:<Á,:Ý':zš`íí,t*{t

oblasti, ale hlavní problém, který by měl být projektem řešen, není jednoznačně
formulován. Není provedena žádná analýza potřeb CS a u CS osob sociálněvyloučenýchjedokonceuvedenožejejívelikostnelzeurčitpřičemžžadatelem

problem/nedostatky, kteryfldere ie je město  které má přístup k relevantnim a aktuálním údajům. Žadatel se sskutecne potrebne resit sohledemnacilestrategie CLLD a rizikem n'ezájmu CS vypořádal nedostatečně (sestavení profesionálního týmu
j- neni zárukou motivovanosti CS    neboť zájem CS o účast v projektu nebyl

je cilová skupina adekvatni naplni :;:t(,;žří*Žš;;f?.Ťytr>y:{'í#t\~:;j*X`ú:

prokázán. V žádosti chybí uvedení způsobů. jak byl či je problém řešen. Popis
proJektu? - problémů, kterým CS čeli a jejich rozsah není dostatečný. Nejsou uvedeny zdroje

informací, výstupy jednotlivých aktivit nejsou jasné, a tudiž není ani jasné, jaké- dopady bude mit realizace projektu na CS. Zadatel nedostatečně doložilpotřebnostprojektu.
t^  <;,`,*}"  ';S:rtjt    ',,3í     ^  ť;  jTx,  ,    `}    tyjt,>tí,  í~„  t

Účelnost

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

25 Nedostatečné

Stanovené cile projektu nejsou měřitelné a dostatečně specifické. nejsou tedyfomuloványvsouladusmetodikouSMART.Užádnéhozestanovenýchcílůneniuvedenvýchozístavastavkteréhobymělobýtprojektemdosaženo.

r.mv~sř?:=`pí,jjz'ztj{#ťší=S~*€š}:`^t3žht,'titj:3?`'r^tt;í%{s{í<t;yr3c\žxC`ytLJ=z}r,=,t:^:2y'rt`t

Žadatel správně uvádi, že vyhodnocování těchto dopadů je možné až s větším
a povedou zvolené klíčové časovým odstupem, nicméně pro potřeby projektu je nutné cíle fomulovat tak,

projektu aktivity a jejich výstupy k jeho aby byly pro]ektem splnitelne a na konci realizace proiektu zmentelne. Mereni
splnění? progresu u CS je možné například dotazníkovym šetřenim realizovaným pňzahájeníaposlézepřiukončeníposkytovánipodpory.Žadatelnedostatečnýmzpůsobemprokázal,žetaktosestavenéaktivitypovedouknaplněnívytyčených

cílů_

Způsob ověření dosažení cíle projektu
Jak vhodný způsob pro ověření

5 Nedostatečné

V projektu nejsou uvedeny žádné metody, kterými bude možné ověřit naplnění
áš§ cílu. U iednotlivých aktivit chybi uvedeni vystupu a neni tedy prokazatelne, ze

dosažení cíle žadatel projektu aktivity povedou k naplnění cílů. Naplnění cílů nebude možné ověřit už jen kvůli
nastavil? faktu, že se žadatel zavazuie k naplněni bagatelni podpory pouze u iednoho

člena CS.



Efektivnost a

Efektivita projektu,  rozpočet

S ohledem na plánované apotřebnévýstupyjenavrženoefektivníahospodámépoužití

15 Nedostatečné

•--_X_,'.'   '„_„ťx;';í,`     '',,;,   ř'      ,    ,'   /,       ,..~-----,',,j),,~',:,,__,',

Rozpočet je navržen jednoduchým způsobem. jednotlivé položky jsou provázánysaktivitami,alenenijasné.cojeobsahemjednotlivýchpoložek.Upoložekrozpočtu1.1.1.3a1.1.4.1neniprokázané,žečástečněnespadajídonepřímýchnákladů.Koordinátorobecněspadádopřímýchnákladů,přičemžtěžištějeho

•((^,``.-`„                      (,-^--(1(-(í

práce bude spočívat v komunikaci s CS. V Evaluační analýze rodinnýchkonferencí(MPSV),nakterousežadatelodvolává.jeuvedeno,žekoordinátormánastarostiizajištěnípraktickýchpodmínekprorealizacirodinnékonference.TytočinnostispadajídoNNapřipodávanýchžádostechoplatbuakontrolách

^y       ^^íy``     ,.^     `>,^         "     ,^,    ``           `            --5;,;;~\=`"`,`š=^'Ý3.,áúh>.'.t^.`jř,y,ixttt

bude nutné jednoznačně prokázat, že všechny výdaje byly využity v souladu spravidlypročerpánípřímýchnákladů.Upoložky1.1.4.1nenízřejmé.copřesně jei.ei.Ímobsahem.UpopisuKAlžadateluvádí,žejevtétočástcezahmutaisupervize,konzultaceacestovné.Zpopisunenízřejmé.ojakousupervizisejedná(kdokohobudesupervidovat;koordinátorsámsupervidovatnemůžeasupervizekoordinátoranedávásmysl).Neníjednoznačněvymezeno,komubudeproplacenocestovnétiedná-liseoCS,pakjenutnétentovýdajzařaditdopřímé

zdrojů?
_,.  /'_v-" ^=...,.xv.*:ží` =  , " ~`" ,"  -_,=  -=    y  ''   "    ž,

podpory, iedna-li se o cestovne RT, nejde o zpusobi[y vydai v ramci primychnákladů)acoznamenajíkonzultace.Upoložky1.1.4.3neníprokázané,žesejednáohospodámýaefektivnívýdaj.Obsahemtétopoložkyješkolenídobrovolníka,aležadatelneuvádí,jakýmzpůsobemzajistí,abydobrovolníkna

:t,sť:«tsí,:;;,3ž*    '>==,.  štúísúzt,;  :ú';ij,,,'  ,;:í'  t'  Z    ,t'žť^

hospodárnost
Áhš'Ý~`íŠ{:,^=^íL)`X`:+tá\,z}(ž^.tx=š\^`í|'h=tg.(:tíiY*z,.'_Cú'''``')^,",=,'','''`,=š&.x,.,.t`..`,`,'?'_-''-,,'.=své pozici setrval a jeho proškolení bylo adekvátně využíté. Cena 50 000 Kč za30hodinškoleníbezbližšíspecifikacejenadhodnocená.Neníjasné,zdasebudejednatoškoleninamiru(projednuosobubytoovšemnebylohospodámé),nebozdasedobrovolníkzúčastnískupinovélioŠkolení(vtompřípadějecena

-
nadhodnocená). V této položce je dále zahmuta mzda pro koordinátora
dobrovolníka, která nedává logický smysl (podrobněji viz. hodnocení kritéria

:`;iř:f~;}íL~S=ť"`ťíši,X^.Y^):}}},%~;;S;Á`*(3;í^*č Způsob realizace aktivit a jejich návaznost).  Rozpočet obsahuje příliš mnoho'-dtlk'1--''t-dk®bdfkti'V''
`ě.*rí`tyXyX-r.~,.-ť:,,^,,,,>yt`.```ž~íXX,<``t,t.:,..`.yt`..j,,,`,yš:<S.<.(y\y*..<~=(=`č.<.,l..x,(```..<(.:=(TÝ`čž`(``((`,``(<`XX,,neiasnostiaza  ae  nepro  aza,zecerpaniprosre    u   u  eee    vni.    yserozpočtuneodpovídáfaktu.žesežadatelzavazujekpodpořepouzejednéosoby

z CS v rozsahu vyšším než bagatelním.

Adekvátnost indikátorů
Jak jsou nastaveny cílové 5
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Hodnoty indikátorů jsou nastaveny formálně správně. ale nejsou srozumitelné.
í<,   ,  :<:>ř; r,;;,y%^:,,`,,, :;:Y>_3y*=  ^č~=  .J#Í'';í:ě^

t,čz,r;j{=Ýg3:yíí=šS;Sí,=*;=*ťŇ*,::;``yút:{ú*,^yTHodnota indikátoru 60000 je 2. Žadatel uvádí, že nad rámec bagatelní podpory

-
podpoři pouze jednu osobu v rámci dobrovolnického programu. V popisu KA3

hod noty ind ikátorů ovšem uvádi, že píáce s rodinou bude v dobrovolnickém programu probihat po
•r....,x,šs..š,.X=.ž„:».`,.&:=Z7`.SS:::í^,|.Á^=ty`5C,y..^^dobu 1-2 let. přičemž projekt je plánován na 3 roky. Hodnoty ostatních indikátorů

- jsou zpracovány srozumitelným způsobem a je jasné, jak žadatel k cílovýmhodnotámdospěl.

Prnv®rii+aln^e+

Způsob zapojení cílové skupiny
Jak adekvátně je cilová skupina 5 Nedostatečné

j%Vč&(fjí:>řfflí:y:8ssTx(*{í2n%))f<:L:`3&ťsgY*ř^

Kromě CS osob sociálně vyloučených je jasná velikost CS, ale není jasná jejich
struktura ani motivace k zapojení do projektu. Žadatel nepopisuje dostatečným
způsobem potřeby, ale ani omezení a možnosti CS. CS tedy nejsou popsany
dostatečným způsobem. Není jasné, jakým způsobem reaguji aktMty na potřeby

- CS. Například program rodinných konferencí je vhodný především pro CS
ohrožených dětí. S touto CS ale žadatel primámě nepracuje. V popÍsu CS, pro

zapojena v průběhu projektu? kterou jsou konference určeny, je uvedeno, že jde o dospělé osoby, a není
- vysvětleno, jakým způsobem budou konference využity k jejich prospěchu.

Zadatel disponuje zkušenostmi s prací s CS, ale přesto téměř všechny služby
` oiitsourcuje. Dodavatele těchto služeb žádným způsobem nepopisuje. Neni

jasné, jakým způsobem budou CS aktivitami prostupovat, jak budou CS k účasti
motivována a jak bude probíhat výběr osob z CS do jednotlivých aktivit.



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

10 Nedostatečně

Nastavená délka projektu není jasná. Nejdelší aktivitou bude dobrovolnická

podpora, ale v indikátorech žadatel uvádí, že v rámci ní bude podpořena pouze
edna rodina/osoba. Časové dotace jednotlivých aktívit jsou uvedeny a ie jasné,
kolik osob bude v jednotlivých aktivitách podpořeno.  Časový hamonogram
aktivit ale není uveden, a proto není jasné, zda na sebe budou jednotlivé aktivity
navazovat, či zda se budou nějakým způsobem věcně nebo časově překrývat, a
neni tedy zřejmé, z jakého důvodu je zvolena tříletá délka projektu. Aktivity
nemají stanovené výstupy. V popisu KA Vzdělávací podpora dol)rovolníka je
uvedeno, že bude zaměstnán koordinátor dobrovolníka (soc. pracovník) v
rozsahu 0,1  úvazku, což odpovídá cca 17 hodinám měsíčně. Dobrovolník bude
ovšem pracovat max.12 hodin měsíčně. Tato logika nedává smysl. Žadatel
neprokázal, že realizací aktivit dojde k naplnění cílů projektu.

Výběrová komise MÍstní akční skupiny POHODA venkova, z.s. na základě provedeného věcného hodnocení projekt NEDOPORUČUJE k podpoře.

Bodový zisk
Výsledek věcného žádost o podporu nesplnila podmínky

věcného hodnocení

->  -.=,, ----7  -,_  €    -,  -

ienu±Ůbšr-( ĎÝáH,í-\}Q =
---  --€i_  --   =-

-'--±   --Z=-_-=    = -.-'---=,-----..---.-"              -s=----..       .        -)---,=-:''_2,==2),.=,'fŤ'TtťÉ`-==`|c>>f,`|=t€t'=<__,`'>`'==o<|>j`L''''``+`=(1=

Jméno a příjmení: lng. Petra Zilvarová podŇS..Č;`,'.:..;; -
^<{'?t€Í  ,í;  zg::íť3:i9?š '  = y>,

Jméno a příjmení: Bc. Michaela Zemanová podpis=>- ** gťš»í:X:~»%:;jš:;,Lžh  ^ř`,`;g.ťs%.š;:Sí  j ^.ž,;:,ří;í;= t  tt::tíťťř  ;ZškttTXTj``tít ^jň;tg   ž;sš{š&č~.Ťj3*Z:Íz<žcf`%% č+:ž>=c.=`,x`ť»s*>   =^črz:=`ž_š±^.^á  Í2cíxší.,í  ,;   ,,  ,  ,`;`:„;,;,řx:tí  , ít   : ^x,T  ;2  ví  `,t  3  ,   S ř      ,.  t   Átt\» í  .tí`      ,.,Ýv.»   š

Jméno a příjmení: Mgr. Jana Mervartová podpis:  14j`.vúV4hů is'~í%«Íí~;ííg*{{ři{:š::xx;jŤTz3í+á»=g`,3~iť±"pxLs-=řc'Ý#€3;.š^řzšú»cťh:ášp*2~3íšíťs~ÉgLštútŤťšř;í%t%šžšáÁx±žř;é`LjšščáíčgšxŇ3->ťť^?;>,Z>Žťž:3ú83`2~;,'=řÝ:7.y=.ša~v;ž`f)t`t`:),Ýk7:aTdztu.;;,úxjí;;,;z:,,;>ť),%&s;,o)i3~:=3ťjf:,*Túšsrť

Jméno a příjmení: lng. Lenka Čtvrtečková podpvs-.       fiÁÁjúfl
';Í;,.,;S;;', ,; },;/;,;;';í 'í:,,;::ří€::>Í;:y:f ;:Ý,Í:;;;;;:šÍ;y;`ř  :;áí-yš'říá;:TÍíz: ,~;,=;:řŤ;'<-^š: <š=:ť'-žš`^'ť;:á+^J. t`s  33x.`:;,<t~t{:;    : š`>'^.::šf =.^  \ .;  .:     :,`..  =`',`!;.;.^:  ;  :3z ;.y::;čť;š":*ť;;;    '^ ':;:    t./, ;\ „  :,;,     '  ':;,,,';, :,:;,  ;í/ď::;":i;'':'-''',7'`',í  ,

žŠ`,;^j`;}}íj;{j*%t,tžtí3ť«31jšyéÁ?ĚšťÉ*L8}.i3:;;,'ř2^>;€ji`.ž,=.Tgj?Št,=L-Jťšž==Šr7^~~=»žšťg=É=';;;UaŤ=`3~?:''i<Í;;;3°ř€.Š`ť=`š}\cg*}>Ésp,;?\sŠŠ,,\ir;Š:Xy'á;<Dsi)=~ř?;í=;;í,:{,á;;,{.*'t:3±'?'cžíúř^Ý;^;S;Š;',;*;íj;,}:t'^;`}`^2j}žřr"»Š8;~`;;:~7;
3Xt{{{{t%?ž*fš{:8ájš`§Áš~:ygTá~aÁLT}žř=<'Šy3=:^r=íT3±=iš=^=*AísiSí~=ťjjQ<Ššťšš8ftšx*Sú^`^;7`Sšjš;;*'',SŠ``;L'^.Ý:~Á;žjšS"``>ú=%šž;ím:*'3;p3`>í?ťč^'ÝíiL3\3:7\,;j:;?;%§žiú3z;€.}}s,3&ž}+;,}:tsjx.?';a`í=<<xTT*Tžttžřh.+<:t

Jméno a příjmení: lng. Jaroslav Bašek pcŇqi%-    /-
*čí%tL(Í-`:^;;í*>Ř3á~~.7`É*lt**,\g;,,,=ít.ú`\=::*Šxy,řsšščšš^ŠS`:ž€yšgs€;,'{KÉ*<:*řžšj;:Ťšržrw8;gi;y/


