
Název MAS MAS Karlštejnsko, z.ú.

číslo SCLLD 03_16_047

Číslo výzvy MAS 448/03_16_047/CLLD_16_01_150

Alokace výzvy MAS 2 428 000,00

Alokace výzvy MAS - 
křížové financování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

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

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_0
47/0009914 Příměstské tábory v ZŠ Kairos

Základní škola Kairos, 
z. ú. Ústav 61,25 687 793,75

žádost o podporu splnila 
podmínky věcného hodnocení 
s výhradou

Žadatel je zaměřen na příměstské tábory, což je plně v souladu s výzvou MAS. 
Žadatel popsal stručně problém, na který projekt navazuje. Samotný problém není 
podložen ověřitelnými zdroji informací. Situační analýza je uvedena stručně, analýza 
konkurence není téměř uvedena. Cílová skupina je vybrána odpovídající výzvě. Je 
opět popsána stroze. Žadatel mohl uvést alespoň kapacitu školy. Dále chybí struktura 
CS. Potřeby je nutné v texu vyhledávat. Cíl projektu je stanoven obecný, 
nekvantifikovaný. Indikátor ve smyslu kapacity je stanoven přiměřený, ve smyslu 
celkového počtu podpořených osob je stanoven podhodnocený a navrhuji zvýšení 
indikátoru č. 60000 na počet 45. Samotný rozpočet je spíše nadhodnocený, nicméně je 
přehledný a odpovídá jednotlivým KA. Problematicky vyznívá přípravný týden ve 
smyslu publicity u pečujících osob, jejichž mzda musí být snížena o 28 800,-- Kč za 
obě osoby. Samotný projekt odpovídá charakteristice CS. Je uvedeno její oslovení. 
Málo se žadatel zabýval výběrem i motivací CS. Samotný zájem CS nebyl v projektu 
prokázán. KA jsou popsány vcelku dobře. Chybí bližší popis práce s CS. Před realizací 
projektu by měl být vyjasněn začátek každého příměstského tábora (8 nebo 9 hodin) s 
přihlédnutím k samotnému cíli projektu, kterým je slaďování pracovních a rodinných 
povinností, kdy většina zaměstnanců musí být již v 9 hodin ve svém zaměstnání.

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_0
47/0009910 Letní příměstské tábory MŠ Zvoneček, Karlík

Soukromá mateřská 
škola Zvoneček, Karlík

Školská 
právnická osoba 55 1 085 500,00

žádost o podporu splnila 
podmínky věcného hodnocení 
s výhradou

Žadatel popsal projekt, který je v souladu s výzvou MAS v oblasti prorodinných 
opatření. Žadatel se snažil popsat problém i jeho příčiny. Samotný problém i příčiny 
naráží na obecnost popisu a nekonkrétnost. Žadatel se omezil jen na heslovitá 
konstatování bez jasného podložení skutečností. Navíc naráží na nevěrohodnost v 
oblasti uzavření školských zařízení u předškolních dětí. Samotné cílové skupiny 
žadatel popsal stroze, neuvedl jejich velikost, strukturu a potřeby jsou pouze 
zmiňovány. Samotná definice cílových skupin naráží na věkovou diskriminaci. V 
případě podpory projektu navrhuji uvedení CS bez jasné věkové diskriminace tak, aby 
bylo možno do projektu zahrnout rodiče dětí do 15 let bez věkového omezení. Cíle 
projektu jsou stanovené obecné, neměřitelné. Evaluací dosažení cílů se žadatel 
nezabýval. Indikátory jsou vybrány odpovídající výzvě, jsou naplnitelné, nicméně jsou 
velmi podhodnocené s ohledem na počet plánovaných táborů, kapacity jednoho tábora 
a celkové době realizace projektu. Navrhuji zvýšení indikátoru č. 60000 na počet 40. 
Samotné KA jsou popsány vcelku dobře, harmonogram je uveden, oslovením CS se 
žadatel zabýval. Chybí bližší popis výběru CS, jejich motivace a také dosažené 
výsledky jednotlivých KA. Zájem CS o aktivity projektu žadatelem projektem 
neprokázal a to zejm. u předškolních dětí. Rozpočet projektu žadatel stanovil silně 
nadhodnocený, zejm. v oblasti mezd a nákupu zařízení a vybavení. Navrhuji min. 
následující změny: 1.1.1.3.1 Pečující osoby 210,-- * 1140 = 239 400,--, 1.1.4.1 Pečující 
osoby na OSVČ 280,-- * 900 = 252 000,-- a výmazy následujících položek: 
1.1.3.2.2.01 Počítač notebook, 1.1.3.2.2.02 Tiskárna, 1.1.3.2.2.03 Akustické kombo 
mini, 1.1.3.2.2.04 Elektroakustická kytara, 1.1.3.2.2.05 Elektroakustické ukulele 
tenorové, 1.1.3.2.2.07 Ladička strunných hudebních nástrojů, 1.1.3.2.2.12 Rytmické 
nástroje, 1.1.3.2.2.15 Digitální videokamera, 1.1.3.2.2.16 Zvonkohra Zaphir, 
1.1.3.2.2.22 Venkovní pingpongový stůl. Celkově navrhuji krácení ve výši: 81 400,-- 
Kč.

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.

Zápis z jednání Správní rady Místního partnerství (SRMP) - rozhodovacího orgánu MP (MAS)

Čas jednání

Místo jednání

Seznam účastníků

Detail hlasováni o 
výsledném hodnocení

per rollam od úterý 9. 4. 2019, 12:00 hodin do pátku 12. 4. 2019, 12:00 hodin

per rollam od úterý 9. 4. 2019, 12:00 hodin do pátku 12. 4. 2019, 12:00 hodin

MAS Karlštejnsko, z. ú., Pod Drahou 984, 252 30 Řevnice (per rollam)

Veronika Červená, Petr Kozák, Bohumil Stibal, Petr Hampl, František Rambouský, Michal Strejček

Datum jednání 



Zájmová skupina PodpisJméno a příjmení

Veronika Červená

Petr Kozák

hlasování per rollamKultura a vzdělávání

Ostatní podnikatelé a fyzické osoby

Bohumil Stibal

nezúčastnil se hlasování per rollam

nezúčastnil se hlasování per rollam

hlasování per rollam

hlasování per rollam

Petr Hampl

František Rambouský Veřejný sektor (města, obce, DSO)

Ostatní podnikatelé a fyzické osoby

Veřejný sektor (města, obce, DSO)

Michal Strejček Kultura a vzdělávání hlasování per rollam


