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Letní příměstský tábor

K iednotlivrim kritériím:

Rozpočet projektu:
Rozpočet projektu obsahuje 3 položky - osobní náklady, neodpisovaný hmotný majetek a nákup
služeb. Bylo by vhodné do rozpočtu uvést i podpoložky, takto sestavený rozpočet je nekonkrétní.
Avšak v popisu klíčovéaktivity je v záloŽce přehled nákladů uveden detailní popis jednotlivých 3
položek, tedy z čeho se výsledná částka dané položky skládá, z jakého množstvíje položka složena.
lnformace k rozpočtu v žádosti o dotaci tedy nalézám.

osobní náklady odpovídají popisu projektu, tedy mzdám 4 pečujícíchosob v délce trvání 3 týdny.
Náklady odpovídajítabulce obvyklých mezd.

Nákup zaŕízení,vybavenía spotřebního materiálu: žadatel chce pro projekt pořídit chybějícívybavení
v podobě stolů, židlía úložnóho systómu. Jednotlivé ceny jsou průměrné. Źadatel hodlá využívat

stávající vybavení ŠDa doplnit jej novým vybavení z kapacitních důvodů.Žadatel deklaruje, že po

dobu derealizace tábora bude

z

projektu pořízené vybavení uloženo ve skladu pomůcek. Uvádí

důvody. Je tedy možnéhodnotit, Že vybavení bude sloužit pouze pro potřeby projektu. Žadatel uvádí,
že V aktivitě bude pokračovat i v době po ukončenírealizace projektu, čímŽdokládá , źe má nastavený

koncepční přístup k realizaci tábora' Dále bude žadatel realizovat nákup spotřebního a výtvarného
materiálu a sportovních potřeb. Celková částka za tyto podpoložky činí450 Kč na 1dítě na 1' běh

tábora, tedy jak uvádí žadatel, částka je

v

souladu

s

obecně uváděnými doporučeními. Dále je

v celkové částce zahrnuto pořízení PC a programového vybavení, v popĺsu KA je uvedeno, že PC bude

sloužit k řešení personálních, mzdových a účetníchzáležitostí projektu. V tomto případě doporučuji
krácenípřímých nákladů a zahrnutínákladů na pořízeníPC do nepřímých nákladů.

Nókup služeb 3 x 30 000: Jedná se o zajištěníanimačníhoprogramu a 3 výukových programů.
V přepočtu se jedná o 750 Kč na 1' dítě. U těchto výdajů bude při podání žádosti o platbu nutné
pečlivě kontrolovat, zdali se nejedná o vstupné, tedy nezpůsobilý výdaj. Žadatel uvádí, že stravné
bude řešeno stravou od rodičůa cestovné bude hradĺt žadatel. Žadatel si je tedy vědom toho, co
spadá do nezpůsobilých výdajů.
Rozpočet je tedy dle textu vžádostĺ o dotacĺ srozumitelný, výše rozpočtu je kalkulována na 3 týdny

přímépráce

dětmi resp. CS projektu. Rozpočet přímo navazuje na popis klíčovéaktivity, všechny
poloŽky jsou vysvětleny. Ceny v rozpočtu odpovídajícenám obvyklým. Jednotlivé položky souvisí
s
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s logikou a cílĺprojektu. Z důvodu využíváníPC pro administraci projektu navrhuji kráceníve výšĺceny

PC a programového vybavení, tedy o 24 0oo Kč. PůvodníCZV: 445 286,25 Kč, z toho PN 356 229,oo
Kč, NN 89 o57,25 Kč. Po krácení ve výši 24000 Kč CZV: 4L5286,25,

ztoho PN 332 229,00 Kč, NN

83 o5-l,25 Kč. Z hlediska informací k rozpočtu volím deskriptor Velmi dobré.

Klíčovéaktivity:

Popis klíčovéaktivity (projekt obsahuje ]. klíčovouaktivitu) je poměrně rozsáhlý, doložený
příloze' Nacházím popis provádění klíčovéaktĺvity, vlastně popis realizace projektu. Je
uvedeno termínování projektu, projekt bude zahájen již od 1. 2.2o2o a bude ukončen 3L.8.20ŻŻ.

v samostatné

Žadatel popsal, že samotná aktivity příměstského tábora bude zahájena L,7.2o2o a bude probíhat

vždy první prázdninový týden v roce. od února bude probíhat příprava projektu spadajícído
nepřímých nákladů. Veškerékalkulované výdaje projektu jsou Žadatelem kalkulovány pouze

ktýdnům, ve kterých bude realizován tábor. Dále KA obsahuje popis personálního zajištěníprojektu,
které je projektu přiměřené. Počet 4 vychovatelek na 40 dětí žadatel zdůvodňuje tím, Že více-početná
skupina dětí je jako celek náročnějšína hlídání a kontrolu' Dále pak ĺ z toho důvodu, že skupina dětí
bude značně různorodá, od malých dětí z MŠpo starší,].Stileté děti. Toto zdůvodněníje vyhovující.
Žadatel bude vést evidenci podpořených rodičůpomocí smluv a potvrzení o postavení na trhu práce.
Také žadatel uvádí, což hodnotím pozitivně, źe zájem CS a realizaci tábora si jiŽ ověřil uspořádáním
této aktivity v roce 20].8. Projekt žadatel chápe jako možnost nastartování trendu příměstského

tábora při Zš Starý Kolín, který chce, dle svých slov, udržovat ĺ po skončenírealizace projektu.
Hodnotím, že dle uvedeného popĺsu povede způsob provádění KA k naplnění nastaveného cíle, byť
malou měrou v malém regionu MAs. KA je termínovaná, je popsáno personální zajištění projektu,

jsou podrobně popsány dílčíčinnosti a k nim vážícísenáklady projektu. Volím deskriptor velmi dobré.

lndikátory projektu:
Žadatel uvádí indikátory se závazkem 5oo01 - Kapacĺta podporovaných zařízení péčeo děti nebo
vzdělávacích zaŕízenía 60000 - Celkový počet účastníků.
lndikátor 50001 dostatečně konkrétní,bylo

uvedeno, na základě čeho je stanovena cílová hodnota. Plnění indikátoru bude kontrolováno

smlouvami s rodiči a o docházce dětí, k překročeníkapacity nebude možné dojít. U indikátoru 60000 Celkový počet účastníkůnastavilžadatel na základě logické úvahy, ale číslanesedí. Na jeden turnus je
počítános kapacitou 40 dětí. Po dobu trvání projektu se můžeprostřídat ve výsledku aŹ ].20 rodičů
(žadatel uvádí 240 rodičů).Dále žadatel uvádí, že počítás bagatelní podporou a s možností účastí
sourozenců a mnohonásobnou účastía nastavuje celkový počet podpořených účastníků
na jeden

turnus 60 rodičů.Cožje zhlediska kapacity nesprávná kalkulace. Ztéto úvahy žadatel dále špatně
nastavuje počet podpořených rodičůza dobu trvání projektu a tudíži výslednou cílovou hodnotu
indikátoru. Jenže z popisu klíčovéaktivity je zřejmé, že kalkulace nákladů je řádně provedena na 3
týdny přímé péčea náklady na vybavení a pomůcky jsou kalkulovány na 1 dítě. Je tedy zřejmé, źe
žadatel pochybil při popisu indikátoru, ale kalkulace nákladů je provedena v souladu s úvahou
projektu, tedy že kapacita jednoho turnusu je 40 dětÍ. Žadatel uvádí, že indikátor 62500 _Účastníci v
procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončenísvé účasti,62600 -Účastnícĺ, kteří získali kvalifikacĺ

po ukončenísvé účastia 62800 - Znevýhodnění účastníci,kteří po ukončenísvé účastihledají
zaměstnání, jsou v procesu vzděláván/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní,
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a to i osvČ, bude sledován v průběhu realizace projektu a jeho plnění bude

vykazován

prostřednictvím Zpráv o realizaci projektu. Z hlediska výše uvedeného hodnoceníu indikátoru 60000
volím deskriptor dostatečné, nedoporučuji krácení rozpočtu a naopak doporučuji vyzvat žadatele
k nápravě popisu indikátoru.

Způsob zapojení cílovéskupiny:

Žadatel si ověřil zájem o projekt uspořádáním tábora již v roce 2018. Na něm si ověřil zájem CS.
Žadatel bude CS oslovovat běžnými moderními prostředky, jako jsou sociální sítě, weby obcí, MAS a

MŠa ZŠ.Dále lze uvaŽovat, že rodiče, kteří se již jednou této aktivity zÚčastnili, budou aktivně
komunikovat s žadatelem. Rodiče budou mít možnost sdělit své připomínky, návrhy řešenínebo jiné

problémy

v

průběhu celého trvání projektu. Budou tak moci na tématu projektu částečně

participovat. Cílová skupina projektu tedy bude zapojena po celou dobu realizace projektu. Nástroje
komunikace s CS a práce s CS odpovídá její charakteristice. Volím deskriptor velmi dobré'
Způsob ověření dosaženícíle projektu:
Cíl projektu koresponduje s cíli Strategĺe komunĺtně vedeného rozvoje pro region MAS Zálabí' Žadatel
deklaruje, že plnění cíle projektu bude v průběhu realizace projektu monitorováno pomocí indikátorů

projektu a dáĺe pak doložením vazby podpořených rodičůna trh práce. l kdyŽ se jedná o základní
požadavky programu, ve vazbě na rozsah projektu jsou tyto způsoby měření dosažení cíle dostačující.
Vzhledem ktomu že vregionu není otevřeno zaŕízenítohoto typu, je myšlenka žadatele o přenosu
dobré praxe v rámci regionu, nezanedbatelná. Z projektu, a zároveň díky podmínkám výzvy, je
zřejmé, jakým způsobem bude doložen rozdíl dosaženéhostavu oproti stavu před realizací projektu.
Volím deskriptor velmi dobré.
Vymezení problému a cílovéskupiny:
Projekt reaguje na celospolečenský problém spočívající
v horšímpostavení žen a rodičůpečujícícho
práce,
malé děti obecně na trhu
Projekt navazuje na pospaný problém řešený ve strategĺi MAS,
kterým je zhoršená možnost sladbvání pracovního a soukromého života v regionu. Žadatel vymezil
jednu z příčinproblému - neexistující kapacity péčeo dětĺ V době letních prázdnin v regionu, veškeré
možnosti jsou ve velkých městech, případně v obcích mimo MAS. Žadatel v projektu uvádí, źe k řešení
problému se snažil přispět již v roce 2018, kdy uspořádal příměstský tábor pro zvolenou CS v regionu.

o tábor

byl velký zájem, byla naplněna kapacita tábora, mmj. stejná, jakou žadatel nastavil

i

pro

předmětný projekt. Cílovou skupinou jsou rodiče pečujícío malé děti' Žadatel uvedl stručnou

charakteristiku cílovéskupiny a vymezil hlavní problémy, které mají na CS vliv. Analyzoval prostředí a
region, ve kterém zvolená CS působí,uvedl konkrétníčísla.Tj. ve stručnémíře odpovídajícírozsahu

projektu

a regionu dopadu uvedl situačníanalýzu problému. V popisu vymezení problému jsou

popsány potřeby CS a jsou uvedeny možnépříležitosti CS, které díky realizacĺ projektu přispějí
k sladbvání pracovního a rodinného života. Problém je v regionu skutečný, žadatel jej popsal, uvedl
příčiny,navrhl řešení. Uvedl popis a rozsah CS, projekt je zaměřen na nedostatky, které je skutečně
v regionu ve vazbě na CS řešit' Volím deskriptor velmi dobré.

Cíle a konzistentnost projektu:
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Cíl projektu je nastaven tak, aby přispěl k řešení sĺtuace v regionu, tedy aby příměstský tábor umožnil

rodičůmdětízlepšit sladěnípracovního a osobního života. Projekt nastavuje několik dílčíchcílů,které
jsou ve vazbě na hlavní cíl. Z projektu je zřejmé, že žadatel se nad cíli projektu zamyslel, kromě
hlavního cílu projektu chce nastavĺt smysluplné trávení volného času a nastavení vazeb v komunĺtě
pracujících rodičů.V regionu MAS Zálabí se jedná o ojedinělou aktivitu, která je svým rozsahem a
obsahem atraktivní pro rodiče a pro region přínosná. Je vhodné poukázat na fakt, že některé dětĺ
dostanou příležitost trávit svůj prázdninorni čas organizovaně a smysluplně. Projekt neodstraní

problém, který řešírodiče dětí, ĺvzhledem kdélce svého trvání, ale přispěje jistou měrou kjeho
řešení, a alespoň rodiče zapojení do projetu budou mít lepšímoŽnosti pro sladbvání pracovního a
osobního života, možnost získat nebo upevnit zaměstnání, možnost absolvovat např. školení
přĺspívajícík lepšímupostavení na trhu práce. Žadatel deklaruje, že plnění cíle projektu bude v
průběhu realizace projektu monitorováno pomocí indikátorů projektu a dále pak doložením vazby
podpořených rodĺčůna trh práce. l když se jedná o základní požadavky programu, ve vazbě na rozsah
projektu jsou tyto způsoby měření dosaženícíle dostačující.Klíčová aktivĺta projektu a její provádění
je popsáno smysluplně, aktivita má potenciál naplnění cíle projektu. Projektový cíl je hodnotitelný
v souladu s metodikou SMART. Volím deskriptor velmĺ dobré'

Shrnutí:
Žadatel prokázal, že je seznámen s konkrétními cíli Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
regionu MAS Zálabí a svým projektem hodlá k sladbvání pracovního a rodĺnnéhoŹivota v regionu. Cíl
projektu je nastaven tak, aby přispěl k řešení sĺtuace v regionu, tedy aby příměstský tábor umožnil
rodičůmdětízlepšit sladěnípracovního a osobního života. Projekt nastavuje několik dílčíchcílů,které

jsou ve vazbě na hlavní cíl. Projektový cíl je hodnotĺtelný vsouladu s metodikou SMART. Způsob
provádění klíčovéaktivity povede k naplnění nastaveného cíle, byť malou měrou v malém regionu
MAS. KA je termínovaná, je popsáno personální zajištěníprojektu, jsou podrobně popsány dílčí
činnosti a k nim vážícíse náklady projektu. Klíčová aktĺvita projektu a její provádění je popsáno
smysluplně, aktivita má potenciá| naplnění cíle projektu. V regionu MAS Zálabí se jedná o ojedĺnělou
aktivitu, která je svým rozsahem a obsahem atraktivní pro rodiče a pro region přínosná. Žadatel uvedl

stručnou charakterĺstiku cílovéskupiny a vymezil hlavní problémy, které mají na CS vliv. Analyzoval

prostředí

a

region,

ve kterém zvolená CS působí,uvedl konkrétní čísla.Tj. ve stručnémíře

odpovídajícírozsahu projektu a regionu dopadu uvedl situačníanalýzu problému. V popĺsu vymezení
problému jsou popsány potřeby CS a jsou uvedeny možné příležitosti CS, které díky realizaci projektu
přispěií k sladbvání pracovního a rodinného života. Problém ie v regionu skutečný, žadatel jej popsal,
uvedl příčiny, navrhl řešení. Uvedl popis a rozsah CS, projekt je zaměřen na nedostatky, které je
skutečně v regionu ve vazbě na CS řešit. Cílová skupina projektu tedy bude zapojena po celou dobu
realizace projektu. Nástroje komunikace s CS a práce s CS odpovídá její charakteristice. Rozpočet je

žádosti o dotaci srozumitelný, výše rozpočtu je kalkulována na 3 týdny přímé práce
s dětmi resp. CS projektu. Rozpočet přímo navazuje na popis klíčovéaktivity, všechny položky jsou
vysvětleny. Ceny v rozpočtu odpovídají cenám obvyklým. Jednotlivé položky souvisí s logikou a cíli

tedy dle textu

V

důvodu využíváníPC pro administraci projektu navrhuji krácení ve výši ceny PC a
programového vybavení, tedy o 24o00 Kč. PůvodníCZY:445286,25 Kč, ztoho PN 356 229,00 Kč, NN
89 o57,25 Kč. Po krácení ve výši 24 000 Kč CZV: 4I5 286,25, z toho PN 332 229,00 Kč, NN 83 o57,25
projektu.
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Kč. Z hlediska informací k rozpočtu volím deskriptor Velmi dobré. Žadatel dále špatně nastavuje
počet podpořených rodičůza dobu trvání projektu a tudíži výslednou cílovou hodnotu indikátoru.
Jenźe z popisu klíčovéaktivity je zřejmé, že kalkulace nákladů je řádně provedena na 3 týdny přímé
péčea náklady na vybavení a pomůcky jsou kalkulovány na L dítě. Je tedy zřejmé, že žadateł pochybil
při popĺsu indikátoru, ale kalkulace nákladů je provedena vsouladu s úvahou projektu, tedy že
kapacita jednoho turnusu je 40 dětí.
Záněrz V projektu je navrženo krácení CZV. Doporučuji projekt schváIit s výhradou, jejížpodstatou

je správné nastavení indikátoru č. 60000 - Celkový počet účastníkůze stľany žadatele.
Nedoporučuji krácení rozpočtu a naopak doporučuji vyzvat žadateIe k nápravě popisu indikátoru.

Zpracoval:
lng. Lucie Dostálová, MAS Zálabí, z.s.

Registrovaný hodnotítel operačního programu Zaměstnanost č. 3150

ĺ 5' 07. 20lg

