
Zápis z jednání Výběrové komise MAS (Souhrn žádostí o podporu podaných do výzvy MAS - věcné hodnocení)
Název MAS Zubří země, o.p.s. Datum jednání 11/19/2018

číslo SCLLD CLLD_15_01_046 Čas jednání 16:00

Číslo výzvy MAS 633/03_16_047/CLLD_15_01_046 Místo jednání Bystřice nad Pernštejnem

Alokace výzvy MAS 906,958.75 Kč

Seznam účastníků Libor Pokorný, Ing. Ivo Doležal, Zdeněk Vraspír, Mgr. Helena Tučková0.00

Přehled hodnocených projektů:

Projekt č. Název projektu Název žadatele Právní forma žadatele Výsledek věcného hodnocení Celkové způsobilé výdaje z toho křížové financování

Příměstské tábory v Nedvědici Freedom Art z. s. 86.25 484,850.00 0

Přílohy:
- hodnotící tabulky věcného hodnocení jednotlivých projektů
- prezenční listina
Přítomní členové výběrového orgánu svým podpisem tohoto zápisu potvrzují výsledek věcného hodnocení.

Jméno a příjmení Zájmová skupina Podpis

Libor Pokorný RV - Rozvoj venkova

Ing. Ivo Doležal RP - Rozvoj podnikatelů

Zdeněk Vraspír ZP - Zemědělci a potravináři 

Mgr. Helena Tučková KR - Komunitní rozvoj

Alokace výzvy MAS - křížové 
financování

Bodové 
hodnocení

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/001
0353

Nestátní nezisková 
organizace - spolky 
dle § 214-302 
zákona č. 89/2012 
Sb., občanský 
zákoník

žádost o podporu splnila 
podmínky věcného hodnocení s 
výhradou



Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu
Výzva MAS č. 633/03_16_047/CLLD_15_01_046  Výzva č. 5 MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora prorodinných opatření – (II.) 

Projekt č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010353

Název projektu Příměstské tábory v Nedvědici

Název žadatele Freedom Art z. s.

Právní forma žadatele Nestátní nezisková organizace (spolek dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Skupina kritérií Kritérium Hlavní otázka Deskriptor Bodové ohodnocení Odůvodnění 

Potřebnost pro území MAS Vymezení problému a cílové skupiny 35 Dobré 26.25

Účelnost

Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu 25 Velmi_dobré 25.00

Způsob ověření dosažení cíle projektu 5 Velmi_dobré 5.00

Efektivnost a hospodárnost

Efektivita projektu, rozpočet 15 Dobré 11.25

Adekvátnost indikátorů 5 Velmi_dobré 5.00

Proveditelnost

Způsob zapojení cílové skupiny 5 Dobré 3.75

Způsob realizace aktivit a jejich návaznost 10 Velmi_dobré 10.00

Maximální počet bodů (součet max. 
100 bodů)

Zaměřuje se projekt na 
problém/nedostatky, který/které je 
skutečně potřebné řešit s ohledem na cíle 
strategie CLLD a je cílová skupina 
adekvátní náplni projektu?

Výběrová komise souhlasí s odůvodněním externího hodnotitele, tj. žadatel se zaměřuje na problém, který je 
potřeba řešit a je v souladu se strategií CLLD. Problém je detailně popsán, je jasné, koho se týká, co je jeho 
příčinou a jaké jsou jeho dopady na CS. Žadatel neprovedl průzkum zájmu mezi CS, a tedy není zřejmé, jaká 
je motivace CS k zapojení do projektu, nicméně s ohledem na jinak důkladně zpracovaný projekt nepovažuji 
tento nedostatek za významný. 
Cílové skupiny jsou vybrány v souladu s výzvou a jsou detailně popsané. Chybí jen popis jejich velikosti. 
Potřebným způsobem je popsaná i lokalita a je uvedeno, jakým způsobem je/byl problém řešen. 
Žadatel se vypořádal s riziky projektu. 

Je cíl projektu nastaven správně a 
povedou zvolené klíčové aktivity a jejich 
výstupy k jeho splnění?

Výběrová komise souhlasí s odůvodněním externího hodnotitele, tj. žadatel správně definuje cíle projektu. 
Měřitelnost cílů je nastavena prostřednictvím počtu podpořených osob, tedy naplněním indikátoru 60000, což 
považuji s ohledem na typ projektu za odpovídající. Z nastavení cíle je zřejmé, jaké změny by mělo být 
dosaženo a cíl je jednoznačně provázán s aktivitami. Úspěšná realizace aktivit povede k naplnění cíle.
Aktivity jsou zvoleny způsobem, který odpovídá rozsahu a zaměření projektu, a jsou detailně popsány.

Jak vhodný způsob pto ověření dosažení 
cíle žadatel projektu nastavil? Výběrová komise souhlasí s odůvodněním externího hodnotitele, že dosažení cíle bude možné ověřit 

kontrolou naplnění indikátorů. S ohledem na zaměření projektu se jedná o odpovídající způsob ověření. 

S ohledem na plánované a potřebné 
výstupy je navrženo efektivní a 
hospodárné využití zdrojů?

Z doporučení externího hodnotitele vyplývá, že rozpočet je sestaven přehledně, všechny náklady jsou 
vysvětleny a provázány s aktivitami. Ceny i mzdy jsou obvyklé, žadatel dobře stanovuje jednotkové ceny i 
počty jednotek. Rozpočet odpovídá rozsahu projektu, a to jak věcnému, tak časovému. 
Externí hodnotitel navrhuje zrušit položku 1.1.1.3.2 Odborného garanta, protože mu přijde nadbytečná. S tím 
ale Výběrová komise nesouhlasí a navrhuje tuto pozici v projektu ponechat. Lektoři-animátoři jsou z velké 
části studenti, kteří nemají větší praxi při práci s dětmi. Zároveň se jich v průběhu tábora vystřídá více, takže 
je nutné mít aktivity důkladně naplánovány už před začátkem tábora. Tento odborný garant se podílí nejen na 
přípravě celodenního výletu, ale podílí se i na výmýšlení aktivit v dalších dnech, které případně usměrňuje s 
ohledem na věk a možnosti účastnících se dětí. S ohledem na výši nákladů, které jsou v poměru k počtu 
realizovaných běhů táborů velmi nízké, navrhujeme tuto položku v rozpočtu ponechat. Zároveň Výběrová 
komise upozorňuje žadatele, že činnosti jako výběr lektorů a zajišťování stravování dětí, které jsou v popisu 
činností odborného garanta také zmíněny musí být hrazeny z nepřímých nákladů.
Výběrová komise souhlasí s vyškrtnutím položky 1.1.4.1 Vstupné do planetária ve výši 1 800 Kč a položky 
1.1.4.3 Vstupné na prohlídku ve výši 1 620 Kč, z přímých nákladů tedy Výběrová komise krátí 3 420 Kč, což 
znamená pokrácení 855 Kč v nepřímých nákladech, tj. celkové způsobilé výdaje projektu po krácení jsou 
doporučeny ve výši 484 850 Kč.

Jak jsou nastaveny cílové hodnoty 
indikátorů

Výběrová komise souhlasí s odůvodněním externího hodnotitele, že indikátory jsou nastaveny správně a je 
zřejmé, jak žadatel k cílovým hodnotám dospěl. 
Cílové hodnoty indikátorů jsou nastaveny v dostatečné a zároveň reálné výši. Hodnoty indikátorů odpovídají 
jak věcnému, tak časovému rozsahu projektu i výši rozpočtu.

Jak adekvátně je cílová skupina zapojena 
v průběhu projektu?

Výběrová komise souhlasí s odůvodněním externího hodnotitele, že cílové skupiny jsou dobře popsané, je 
zřejmé, jakým obtížím čelí a jaké jsou jejich možnosti i omezení. Zájem CS o účast v projektu ovšem není 
doložen. Žadatel též neuvádí velikost jednotlivých CS .
CS bude mít prospěch z projektu tzv. nepřímý. CS se aktivit přímo neúčastní, což je s ohledem na zaměření 
projektu logické a správné. CS z tohoto důvodu nebude do realizace přímo zapojena a není tedy relevantní 
hodnotit adekvátnost jejího zapojení. Zvolené nástroje a aktivity mají potenciál vést k naplnění potřeb CS. 

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

Výběrová komise souhlasí s odůvodněním externího hodnotitele, že klíčové aktivity jsou popsány detailním 
způsobem. Aktivity jsou jasně provázány s rozpočtem. Délka projektu je adekvátní, odpovídá výši rozpočtu i 
hodnotám indikátorů. RT je popsán detailně a jsou jasné náplně práce jednotlivých členů. Zvolené aktivity a 
jejich návaznost mají potenciál naplnit cíl projektu a přispět k řešení problémů CS.



Závěrečný komentář (včetně případných podmínek realizace projektu)

Bodový zisk 86.25

Výsledek věcného hodnocení

Podpisy přítomných členů hodnotící komise: Detail hlasování o výsledném hodnocení (Pro/proti/zdržel se)

Jméno a příjmení: Libor Pokorný Podpis: Pro

Jméno a příjmení: Ing. Ivo Doležal Podpis: Pro

Jméno a příjmení: Zdeněk Vraspír Podpis: Pro

Jméno a příjmení: Mgr. Helena Tučková Podpis: Pro

Výběrová komise se ztotožňuje s externím hodnotitelem a hodnotí projekt následovně: Žadatel předkládá kvalitně zpracovaný projekt s pouze dílčími nedostatky v rozpočtu a v popisu CS. CS jsou dobře popsány, je jasné, jakým způsobem bude z realizace projektu získávat podporu, jsou 
popsané možnosti a omezení jejich členů, ale nejsou popsané jejich velikosti. 
KA jsou popsány potřebným způsobem, Harmonogram projektu i jednotlivých aktivit je zpracován, je realistický a odpovídá potřebám CS. Aktivity jsou provázány s rozpočtem. Indikátory jsou bezchybně nastaveny a rozpočet je přehledně zpracován. Dílčí nedostatky rozpočtu jsou popsány 
v příslušném kritériu. Cíl je nastaven potřebným a správným způsobem a projekt má potenciál vytyčený cíl naplnit.
Zároveň Výběrová komise souhlasí s vyškrtnutím částky 3 420 Kč z přímých nákladů a 855 Kč z nepřímých nákladů, tj. celkové způsobilé výdaje projektu po krácení jsou doporučeny ve výši 484 850 Kč.

žádost o podporu splnila podmínky věcného 
hodnocení s výhradou


