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Projekt č. CZ.03.2.65/0.0/O.0/16   047/0009301

Název projektu Dětský klub Ohnivec

Název žadatele OBEC OHNIŠOV

Právní forma žadatele Obec

'  kupEna kritérií
Kritérium Hlamí otázka Maximální počet bodů(součetmgx,*00bodů)

Deskriptor    'c
BodovéQhadnočční

Odůvodnění                                                            í-±i

Potřebnost pro území
Vymezení problému a cílové skupiny

Zamě-ruje se projekt na

35

;,i;;j;t,;,š;;í;;;*--jň;;,;.Š,L-,Xyš,;i:"Žadatel vymezuje problém, který by měl být projektem řešen. Problém je detailně
analyzován, je zřejmé, jaký dopad má na cilovou skupinu. a jsou dobře popsané

problém/nedostatky  který/které je Z+/ť`.j   ;«/:    šž(    x  `     »)`;S`/`    ,//`   .`>j.    =í/-^,  -.ň  `   L,
jeho priciny. Projekt je zasazen do lokalni situace, navazuie na strategicke

skutečně potřebné řešit s
®véiriyidč,bíéú*rřÁí> dokumenty a zvoleny t)p aktivit je pro naplneni vytycenych cilu vhodny. CS iezdokumentovanájezřejmésjakýmiproblémysesetkáváajsouzřejméjeji

lvIAS ohledem na cile strategie CLLD ajecílováskupinaadekvátnínáplniprojektu?
potřeby. Velikost a struktura CS jsou popsány dobře.  Motivace CS k zapojení do

Á_ _ projektu vychazi z provedeneho dotaznikoveho setřeni, které je k zadosti

`s     ..xť:..<`t`t  .-Žš, .'.ť'ň2.t..x,    ,   `y   2i` t=t.t.x..<`   `2.xši=xťč t` T

přiložené. Žádost o podporu počítá s cílovou skupinou pouze z územi MAS azaměřeniprojektuplněodpovídáspecmckémucili2.3strategieCLLD.

Účelnost

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

25

z?j')"šč-_.;=-;ťě,*lšj'-ř;,;(ú=;-:i.(;€_') Žadatel v žádosti o podporu definuje cíle, které jsou v souladu s metodikou
SMART. Nastavený způsob měření je pro tento typ projektu dostačující. Jsou

a povedou zvolené klíčové .-- :;š==j::-:<"_-ť:č:išžšéóůžÝyí:-í
iasne definovane pocty podporenych osob a ie zreime, iak budou osoby doindikátorůzapočítávány.Zvolenéaktivityjsouvhodněkoncipovanéamají

proJektu aktivity a ieiich vystupy k jeho _ ,, y;, -/  , ; ,;í,.S:,: s í;:  ,:_:  :t'''^íí ,,^.ť::.€.:ší:-Š:;^`r^:ÝíÍ;-š;.3 3f : `,y;   .

potenciál vést k naplnění vytyčených cílů  V žádosti je uveden potenciál změnysplnění?
kdy žadatel očekává větší zájem o místní základní školu i z okolních obcí, čímž
dojde k podpoře mladých rodin.

Způsob ověření dosažení cíle projektu
Jak vhodný způsob pro ověření

5 VelmLůóbřě~<"`Ť~*
ř  t,,  ;;;í;`>ÝhL<^  X:,;t,ú,si  '`i  S  á^    ^iť    ť+    ~  ,    t     |í   ,lt

Způsoby ověření naplnění cílů jsou kvalitně nastaveny a umožňují jednoznačnou
dosažení cíle žadatel projektu kontrolu. KIÍčové aktivity jsou provázány s cíli, každá aktivita má stanovené
nastavil? vÝstuDv a ie zřeimé,  kolik osob se iich bude účastnit.

Efektivnost a

Efektivita projektu,  rozpočet

S ohledem na plánované a
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•.    .`=  ' =^ = 3===:_..``r,ř,: 3' ' -~  " , , -,S" =_*__-

`í  `(`..<`      `(`(   (."(T',S.X.jx(.\`(*T*x*..    `.`ř(`čX'#`„      '(.X*.^.*Á`L`ě,'.x,   :

Rozpočet projektu je sestaven jednoznačně, hospodámě a jednotlivé položkyjsoudobřespecifikované.Pouzeupoložky1.1.3.2.2.04jenadhodnocená

jednotková cena. V souladu s tabulkou obvyklých mezd a cen komise navrhuje
tuto položku zkrátit o 390 Kč na konečných 7 300 Kč. Všechny ostatní položkyčt.1.t-b'.fkt.'bKA

potřebné výstupy je navrženo
rozpo   uisou proreaizaa pore  ne,jsou ee   ivni amaiiiasnouvaz  u na       .Vybaveníprojektujejednoznačněpopsané.Lépebymělybýtpopsánypouze

efektivni a hospodame pouziti * stavební úpravy a při případné kontrole projektu na místě bude potřeba
zdroJu? -

zkontrolovat hospodámost a uznatelnost těchto nákladů. Ceny i mzdy jsou
hospodárnost - •"`(;'Xí.'ťwyv    `'t.%.x<i.x"{\.x.ť"(řě(  `Ťěs`-(  i(  `.:`(Tů<(  ^ť`    íst='ř.4''ů>y;Xř_'''`,?'7.,'.',-_,`?=,`)(*_`_`ž,` obvyklé. Jednotkové ceny jsou stanoveny a počty jednotek odpovídají účelu acílům.pouzeupoložky1.1.1.1.4jejakoměmájednotkauvedenks.zatímcozde

x.ír-é;#`aLc.íyíylx,,t,...|<Ít`|^t      s:`ťú   <c:.`t  í.Át`t       t{áF*`.`  ` - má být uveden počet měsíců.

Adekvátnost indikátorů Jak jsou nastaveny cílovéhodnotyindikátorů 5
ť:íí í7v;\ )> í" í''/ ,;b„^fri  Á' ,. ',;y^`'<^,:  ^;`  /ýelJnLdQ.b.r.éí`Á,:=;Á:;

;\;;í.m2řú=`:.j~±;š^=é.`jLÉDSíťž^~:T:í``=ť2\š»ž.ť~.=sLTÍ>:í lndikátory jsou dobře nastavené a je zřejmé, jak žadatel k cílovým hodnotám
dospěl. Cílové hodnoty jsou nastaveny realisticky a v dostatečném počtu.
Hodnoty indikátorů odpovídají jak věcnému, tak časovému rozsahu projektu i výši
rozpočtu. Žadatel se při stanoveni cílových hodnot opírá o projevený zájem- rodičů či statistiky porodnosti.



Proveditelnost

Způsob zapojení cílové skupiny Jak adekvátně je cílová skupinazapojenavpiťiběhuprojektu?
5 VelmLdobré\j   Á

CS skupina je popsána a je zřejmé, na jaké jeji problémy projekt reaguje. Zájem
CS o účast v projektu je prokázaný a doložený. Zapojení CS do realizace
projektu není možné více zhodnotit, protože CS projektu jsou osoby pečující o
malé děti, ale projekt primámě s touto CS nepracuje. CS těží z aktivit proj.ektu
sekundámím způsobem a nebude do realizaoe přímo zapojena, což je v souladu
s těmito typy projektů.

Způsob realízace aktivit a jejich návaznost
Jak vhodně byl zvolen způsob

10 Ve!hiLdóbré '  yT.

Žadatel plánuje dvě KA. které popisuje detailním způsobem. Je zřejmá návaznostnarozpočet,ukaždéaktivityjeuvedenačasovádotace.výstupyajednotlivéKA

'-: f:,.:r=:='=:ú:?,l=č    +0,00  `'  -
realizace aktivit a jejich vzái.emná jsou  logicky provazané.  Délka projektu je zvolena vhodně, odpovídá výširoočt.hodt'`d`k.t.RT.'db''''1'     .

návaznost? zp      ui         noamin   i  aoru.        iepopsan    o   reaisouiasnenapnepracejednotlivýchčlenůipožadavkykladenénajednotlivéčleny.ZvolenéaktivitymajípotenciálnaplnitpotřebyCS.

1                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |r          `            <r           r             rú|^~,.Íx                                              ;^|

Závěďečnýkomenťář''{`včet'něpřipadnýĚhrioůmŤflekrealjzace,projektu)
1

Projekt je v souladu se strategií CLLD, žadatel počítá se 100% zapojením cílových skupin s dopadem na území MAS.

Stanovené oodmínkv realizace Droiektu:
1) V rozpočtu projektu  u  položky 1.1.1.1.4 Sociální a zdravotní pojištění pečující osoby 2 změnit měrnou jednotku z ks na Počet měsíců.
2) U  položky rozpočtu  1.1.3.2.2.04 Multifunkční zařízení v souladu s tabulkou obvyklých cen a mezd pokrátit položku o 390,-Kč (z 7 690,-Kč pokrátit na 7 300,-Kč)
3) Dopad projektu bude výhradně na území MAS.

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

Bodový zřsk 96,25
Výsledek •,ě®r)éhoí\í, žádost o podporu splnila podmínky
hodnocen věcného hodnocení s výhradou

.        ':Zš--             _,---.

etail hlasováni o výslednóm
.            ,    ,_     ,-_i_•-----.---Ý,--`.-,--,`+,Í

'--€                          -                  _         +                   _

hodno\CSHĚ`t(Praů}ro«/zďrzč|`se)     =    j+.     É'     ,  i•--,----t-(-ií,<c,,1

Jméno a příjmení: lng. Petra Zilvarová p*ŇNť2;tw) lí,»,^^:š=};,3r^'}?í*j.<Zí*:t:^Í%9,%L?~y;.:,úšť:\;^,ct}t?A~ř`r3~3;`,ŽSÝ»*}jr~j},`«,tL=*:~Ž«3tj,:`r8}Ýt.Ďa»}},k`J«íť_ť8=qťifú'}Šáh{g3:c`ŤtI~=úž:^~tž5íf%Xrj;.S~~P.r;'^ú^t=XZ?,tíjš`.<íí;ř;i`žsi,{S'S'}:

Jméno a příjmení: Bc. Michaela Zemanová podpis:-_€
Jméno a příjmení: Mgr. Jana Mervartová Podpis€rfifh~Lm.'

ri

Jméno a příjmení: lng. Lenka Čtvrtečková podpis:    % _

Jméno a příjmení: lng. Jaroslav Bašek Podpis:      /
';ý!S.^íi^(Í)}*^ČÝ;Šá};%r*:83^^řjú`''t,tL*?S*x`**`^`t;šgžÉ'šT=éžč3šii*?š2šťá?=mž*»=.Á:Št3;;:éřÝY^ÝÁ=t'^;*;;};Ž^3„:h*áÁíŠ;;:%*.íj:gís>ž'^iy,}}ž*žžžyš:(*í{ř;jíějiť€Štš\f^^*;**x=\r*
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