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p ĺměśsk tábor

žâdatle
śkola a orgariza@

Pot ebnoí pro 4mí
MAS Wmezení prcblému a cílové skupiny

zamě uje * prcjelđ ra
pÍoblémhedclatky, {eďft erě
ie skutečně potŕebné ešit s
ohldem na cĺle*eEgĺe oLLD a
je cÍloÉ skupina ad*łátnl
náplni prcjeKu?

35 Úe{mLdobÍé 35,00

cile a konzistenlnoś (interuenční logika)
prcjeKu

Je cll prcjelđu na* n splávně
a povďou łolené kĺčové
aKivity ajejach v śuPy kjeho
splněni?

25 velmLdobÍá 25,m

jčelnçt

zp sob ověení dosażenícíle poektu
Jakvhodn zp sbÉo ověenĺ
d6ażenĺ cĺle ädatel prcjektu 5 VelmLd,obré 5,00

pocílj stÍategie deklaruje, plněnĺže cĺle
prcjelđu

progÉmu'

EfeKivita prcjeKu, rczpočet

s ohledem na plánoęné a
po ebné v fupy je Évrżeno
eÍeKivnĺ a h6pdáré WÉitĺ
zdÍąú?

VelmLdobĺ ĺ5'0o

hlediska infomecĺ k r@poětu volÍm d6kriptor Velmi dobÍé.

poektu obsehuje â nákup sl eb'



or ĺpí@Ńffi

Adekvátnoś indikáton: Jâk jsou nasiaveny clové
hodnoty indikátoíťl 5 Dośŕabčné

adatelUÉdĺindikáory*závâzkem50001-rpacitrPodpor@nchażenĺreeeoaainemwa@
ndikátoa 50001 dostatečně konkránĺ' bylo Wedeno, na základě &ho je *novene cĺlová hodnota' Plnění indikétoru bude kontrolováno smloMmi s rodiči
r o docházce dětĺ' k pekročenÍ pacity nebude możÉ dojĺt. tJ indikátoru 6oooo - celkov počet ÚčâstnÍk nâstavil Łdďel na Żáktadě logické Ehy, ale
:ĺs|a nsedí' Na jeden tumGje poëĺtáno s kapacitou 40 dětĺ. Po dobu tďánĺ prcjeKu * m(źe prđ ĺdď Ve vsledku ż 12o Íodič'] (Łddel uyádí 24o
'odič ) Dále Łdďel uvádí' że počffi s bâgatelnÍ pdporou a s możnoslí čaśĺ $UÍďenđ] a nohoná$hou tič?śĺ a nâśewje elłouy pocet
)odpo en ch ć ďnlkfi na jeden tumß 60 íodič ' což je z hlediska kapâcity n6práWá ktkula@. z této vahy Źâdatel dále śpđně na*Wje poěet
Jodpo en ch diđ] a dobu ttránĺ pĺojeld! a tudĺž i v slednou cĺlowu hodnotu indikáoru- JenŹe Ż Popi$ kĺÍčďé aKivity je Żejmé, Že kalkdâe náklad je
ädně pÍovedena nâ 3 t dny pĺmé Éë e náklady na vybvení â FDm cky j$u kalkulo ány na 1 dÍtě . Je tťy zlej é' że Žadatł pochybil pi popis
ndikätoru, âle kalkula náklad je píovedena v $uladu s l]thou prcjeKu, tedy że kapacib jednoho tu usu je 40 dětĺ. Źadatel uvádĺ, Źe indikátor 62500 _

JčaśnÍci v pro6u Ędělávánĺ/odbmě p ípÉvy po ukončenÍ wé &ďi' 2600 _Úćaśnĺci' Ke ĺ zĺskali lśŕâlifibđ po lkonč nĺ wé &sti a 62800 -
znev hodněnĺ Účâďnĺci Ke ĺ Fp ukončenl é l]čâsłi hldajĺ aměsÉnÍ, j,Đu v pŕ@su Edělávánĺ/odbomé p ĺpEvy' rcŻšifujĺ ś k lifikaci nebo j$U
äměśnanÍ, a to i osvě, bude slďován v pr běhu realżâ pbjektu e je_ho plnéní bude vykuován pr6łednic1vĺm zpráv o ;ealżaci prcjelfu. z htdiska
/ še uvedeného hodno ní u indikátoru 60000 Wlím d6kiptor dMeěną nedoPoručujj lf,á@nĺ rtpočfu â neopak doporučUji v}z i Žádatele k nápEvě
Đpisu indikátoÍu.

zp sob apojení cílové skupiny Jek adeloátněje cĺlďá skupina
zapoje a v pr běhu PrcjeKu?

5,00

Zdďel si wě | Żájem o prcjeK Epoádánĺm tábE jiż v r@e 2018' Na něm si ověfl żjem cs. Żadatel buae cs elovm bězn r đă i iŢffifr
jako.jsu sciálnÍ sĺtě' reby obcĺ' MAs â MŚ a zŚ. Dále lŻe Wźovet' że lodič ' kte ĺ s jż jednou této alđivity zÚčastnili' budou áKiWë komunikovet s
Źâdatelem. Rodiče budou mĺt możn6t sdělit é p pomĺnky. návrhy ešenĺ nebojiné problémyv pruběhu celéhotMání prcjektu. Budou tak m@i na tématu
prcjeKu čáďečně pâ iciFĐvat' clloyá skupina prcjefu tedy bude upojena Po @lou dobu Íea|izâce prcjektu- NástÍoje komunika s cs a práce s cs
odpovÍdá jejl chaEKedďjce. Volĺm d6kriptor velmi dobré.

Ppveditelnost

zp sob Ealia@ aKivit a jejich návaznoś
Jakvhodně byl łole1 zpŮ$b
realiu aKivit a jejich Päjemná
náwnoď?

í0 Vélml-dobré 10,00

kÍtéria v&ného

tlAs śanovuje kitéia věcllého
Ęodn@nÍ, ke navaují na íncipy
WÎffinčnÍch kritériÍ wedené V scLĹD'
kitéria by měla hodnotit pbdevšÍm
Ńbbnoś p.ojefu' Ż hledislę napĘÍovánÍ
żíl sclJ.'.' Řo fuFruěuje p1
yrezenÍkrité a/I itéĺiÍ z oblas-ti
wt ebnośi pâ@vat s otázkou ve uéní
rcŕ zaněftlje se pojek na
ďoblar'/nedośdky, ćď/rde je
skuteâÉ pfübné eśit s diledem na cÍle
ffigie CLLD a je cllová skupina
edel râtnÍ nâpri pjeldu?'

97,50

źádoś o podporu splnila podmínl y
věmého hq'nocenÍ s v hEdou

2,fi
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