
Název MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.

číslo SCLLD CLLD_16_01_086

Číslo výzvy MAS 941/03_16_047/CLLD_16_01_086

Alokace výzvy MAS 2 189 830,00

Alokace výzvy MAS - 

křížové financování 0,00 Pro: Proti: Zdržel se:

Přehled hodnocených projektů:

Projekt č. Název projektu Název žadatele
Právní forma 

žadatele

Bodové 

hodnocení

Celkové způsobilé 

výdaje

Projekt doporučen k podpoře 

(ANO/ANO s 

výhradami/ZASOBNIK/NE)

Výhrady k podpoře (financování) / důvody nedoporučení projektu k podpoře

 Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS

Čas jednání

Místo jednání

Seznam účastníků

Detail hlasováni o 

výsledném hodnocení

24.02.2020

16:00

Hradská 280, 396 01 Humpolec

Vlasta Dolejšová, Mgr. Alena Kukrechtová, P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, Opraem., Mgr. Zuzana Žaloudková, Josef Jirků, Václav Duben, Jiří Šimek, PhDr. 

Ing. Vít Skála, Ph.D., Ing. Patrik Sukdolák

Datum jednání 

Projekt se zaměřuje vybudování a provoz příměstského tábora pro děti předškolního věku, jakožto podporu cílové 

skupině pro usnadnění fungování či návratu na trh práce. Projektová žádost je velice dobře zpracovaná, žadatel 

jednotlivé skutečnosti detailně a zodpovědně popisuje, vychází z relevantních zdrojů. Problém, jeho příčiny a důsledky, 

je dobře popsán a to jak z hlediska demografického vývoje, tak z pohledu místa zájmu. Cíl dobře nastaven, je SMART, 

měřitelný a kvantifikovalný. Vhodně je nastano jeho ověření, stejně jako práce s cílovými skupinami. Cílové hodnoty 

indikátorů jsou v souladu s informacemi uvedenými napříč žádosti a jsou reálně dosažitelné. Rozpočet projektu je 

srozumitelný, jednotlivé položky lze přiřadit ke klíčovým aktivitám. V případě podpory a realizace projektu žadatel 

prokáže hospodárné, účelné a efektivní čerpání položky 1.1.3.2.3.1 Výtvarné potřeby. Na základě výše uvedené 

doporučuji projek k podpoře s výhradou:

- položka 1.1.1.1.1 Pečující osoba_1 bude opravena na cenu jednotky 20 000,- Kč, počet jednotek 6, celkové náklady 

nezměněny

- položka 1.1.1.1.2 Pečující osoba_2 bude opravena na cenu jednotky 20 000,- Kč, počet jednotek 6, celkové náklady 

nezměněny

Navrženo krácení na položce:

- 1.1.3.2.2.01 Notebook - krácení ve výši 8 500,00 Kč na 8 500,00 Kč. Notebook bude využíván i pro nepřímé aktivity 

projektu.

- 1.1.3.2.2.04 Tiskárna - krácení ve výši 3 650,00 Kč nna 3 650,00 Kč. Tiskárna bude využívána i pro nepřímé aktivity 

projektu.

- 1.1.3.2.2.05 Laminovačka - krácení v plné výši 3 700,00 Kč na 0 Kč. Výdaj spadá do nepřímých nákladů projektu.

- 1.1.3.2.2.06 Interaktivní tabule - krácení v plné výši 23 000,00 Kč na 0 Kč. V rámci zaměření výzvy MAS nejsou 

podporovány vzdělávací činnosti. Vzhledem k aktivitám projektu je tento výdaj nezpůsobilý.

- 1.1.3.2.2.07 Úložné prostory - krácení v plné výši 38 750,00 Kč na 0 Kč. Výdaj je nehospodárný vzhledem k plánovaným 

aktivitám projektu. Není zdůvodněna jeho potřebnost pro realizaci projektu v této výši.

- 1.1.3.2.2.11 Dendrofon - krácení v plné výši 20 000,00 Kč na 0 Kč. Výdaj je nehospodárný a není nezbytně potřebný pro 

realizaci projektu.

- 1.1.3.2.2.12 Věž poznání - krácení v plné výši 38 000,00 Kč na 0 Kč. Výdaj je nehospodárný a není nezbytně potřebný 

pro realizaci projektu.

- 1.1.3.2.2.13 Smyslový chodník - krácení v plné výši 15 000,00 Kč na 0 Kč. Výdaj je nehospodárný a není nezbytně 

potřebný pro realizaci projektu.

- 1.1.3.2.2.15 Matrace - krácení v plné výši 31 900,00 Kč na 0 Kč. Výdaj je nehospodárný a není nezbytně potřebný pro 

realizaci projektu.

- 1.1.3.2.2.16 Hudební nástroje - krácení ve výši 9 800,00 Kč na 30 000,00 Kč. Krácení z důvodu nehospodárnosti výdaje.

- 1.1.3.2.3.1 Výtvarné potřeby - krácení ve výši 26 179,40 Kč na 49 337,60 Kč. Krácení papíru. Papír spadá do nepřímých 

nákladů projektu. Krácení je navrženo u těchto položek: sada barevných papírů 20x, sada papírů (světle modrých, 

tmavě modrých, žlutá, oranžová, zelená, růžová, fialová), kreativní papíry, barevné papíry červené, barevný papír černý 

10x, sada papírů meruňková, sada krepových papírů 6x, papír 1 ks balení) = 20 380 + 279 + 279 + 279 + 279 + 279 + 279 + 

279 + 189 + 279 + 2290+ 279 + 479,40 + 330 = 26 179,40 Kč. 

Krácení přímých nákladů projektu celkem: 218 479,40 Kč (PN po krácení: 540 033,60 Kč)

Krácení nepřímých nákladů projektu celkem: 54 619,85 Kč (NN po krácení: 135 008,40 Kč)

Krácení celkových způsobilých výdajů projektu celkem: 273 099,25 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu po krácení: 675 042,00 Kč

Potřeba upravit následující indikátory:

Nastavte u indikátoru 8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. 

evaluačních) nulovou cílovou hodnotu. Tento indikátor je výsledkový a žadatel u něj v projektové žádosti uvádí nulovou 

cílovou hodnotu. Dosažená hodnota indikátoru bude vykazována příjemcem prostřednictvím Zprávy o realizaci projektu 

(ZoR) v IS KP14+.

Žádost o podporu doporučena 

k financování s výhradou
675 042,0091,25

školská 

právnická osoba 

Mateřská škola Bambi 

kindergarten
Příměstský tábor - cesta kolem světa s Bambi
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47/ 0014011
Příměstský tábor s koňmi

JK KORZÁR Mladé 

Bříště, z.s.
zapsaný spolek 85 1 046 137,50

Žádost o podporu nevybrána 

MAS

Projekt se zaměřuje vybudování a provoz příměstského tábora jakožto podporu cílové skupině pro usnadnění 

fungování či návratu na trh práce. Projektová žádost je dobře zpracovaná, žadatel jednotlivé skutečnosti detailně a 

zodpovědně popisuje, vychází z relevantních zdrojů. Problém, jeho příčiny a důsledky, je dobře popsán a to jak z 

hlediska demografického vývoje, tak z pohledu místa zájmu. Cíl dobře nastaven, je SMART, měřitelný a kvantifikovalný. 

Vhodně je nastaveno jeho ověření, stejně jako práce s cílovými skupinami. 

Na základě informací získaných od MSPV je však rozpočet projektu nehospodárný, neefektivní a značně nadhodnocený, 

proto projekt nemůže být doporučený k podpoře. Cílové hodnoty indikátorů jsou v souladu s informacemi uvedenými 

napříč žádosti, avšak jsou podhodnocené vzhledem k rozpočtu projektu.

Přílohy:

- prezenční listina

Přítomní členové rozhodovacího orgánu svým podpisem tohoto zápisu potvrzují přiložené hodnocení.

Zápis byl vyhotoven na závěr jednání. Přítomní členové rozhodovacího orgánu k zápisu neuplatnili žádné připomínky.

Projekt se zaměřuje na zajištění péče o děti prostřednictvím příměstských táborů v době školních prázdnin na 

Humpolecku. Popisy týkající se problému, jeho příčin a důsledků, jsou obecné. Cílová skupina není dostatečně 

popsaná. Cíl projektu není měřitelný. Cílové hodnoty indikátorů jsou nastaveny v souladu s popisem napříč projektem. 

Práci s cílovou skupinou je vhodně nastavena, žadatelem je popsána dlouhodobá spolupráce. Soubor a obsah 

klíčových aktivit je vhodně nastaven, avšak nesoulady v počtech běhů příměstských táborů působí k tíži při hodnocení 

jednotlivých kritérií. Rozpočet je srozumitelně zpracován, jednotlivé položky lze přiřadit ke klíčovým aktivitám. S 

ohledem na výše uvedené je však navrženo krácení a to následovně u těchto položek:

- 1.1.1.2.1 Garant projektu bude krácený v plné výši 33 600,00 Kč na 0 Kč. Náplň práce garanta spadá do nepřímých 

nákladů projektu (komunikace s rodiči, koordinace členů realizačního týmu, evaluace příměstských táborů,) nejedná se 

o osobu pečující o děti.

- 1.1.1.2.2 Vedoucí tábora 1-18 bude krácen ve výši 45 000,00 Kč na 225 000,00 Kč. Jednotková cena dle názoru MPSV 

neodpovídá ceně v místě obvyklé. Požaduje se snížení z 300,00 Kč/hod. na 250,00 Kč/hod.                                                                                                                    

- 1.1.3.2.3.1. Materiál pro děti (papíry, látky dřevo, barvy, aj.) bude zkrácen o 60 000,00 Kč na 60 000,00 Kč. Měrná 

jednotka bude upravena na 20 dětí/den, cena jednotky na 2 000,00 Kč a počet jednotek bude 30.

- 1.1.4.1. Pronájem prostor bude zkrácen ve výši 90 000,00 Kč na 90 000,00 Kč. Požaduje se snížení z 30 000,00 Kč na 15 

000,00 Kč za jednotku. Krácení výdajů je z důvodu nehospodárnosti a vysoké ceně v místě a čase obvyklé.

- 1.1.4.3. Doprovodný program - krácení ve výši 30 000,00 Kč na 30 0000,00 Kč. Jednotková cena je nadhodnocená 

vzhledem k aktivitám projektu. Je požadováno snížení z 10 000,00 Kč na 5 000,00 Kč za jednotku.

Krácení přímých nákladů projektu celkem: 258 600,00 Kč (PN po krácení: 485 380,00 Kč) 

Krácení nepřímých nákladů projektu celkem: 64 650,00 Kč (NN po krácení: 121 345,00 Kč)

Krácení celkových způsobilých výdajů projektu celkem: 323 250,00 Kč 

Celkové způsobilé výdaje projektu po krácení: 606 725,00 Kč

Dále budou upraveny indikátory:

Opravte cílovou hodnotu idikátoru 5 00 01 Kapacita podporavých zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení ze 120 

na 20. Jedná se o počet dětí, které mohou využít příměstské tábory v jednom turnusu.

Nastavte u indikátrou 8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokomuntů (vč. 

evaulačních) nulovou cílovou hodnotu. Tento idikátor je výsledkový a žadatel u něj v projektové žádosti uvádí nulovou 

cílovou hodnotu. Dosažená hodnota indikátoru bude vykazována příjemcem prostřednictvím Zprávy o realizaci projektu 

(ZoR) v IS KP 14+.

Žádost o podporu doporučena 

k financování s výhradou

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_0

47/0013994
606 725,0072,5pobočný spolek

KČT, odbor Šlápoty 

Hněvkovice u 

Humpolce 

Příměstské tábory KČT Šlápoty
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