Dobrý den,

dne 4.11.2019 jsem obdržela zamítavé stanovisko k mé žádosti o podporu projektu Dětské skupiny s
Angličtinou. Důvodem bylo překročení částky 2mil. korun v žádosti o podporu. Po zadání všech
položek do rozpočtu jsem si bohužel nevšimla, že součet přímých a nepřímých nákladů je vyšší než 2
mil. korun o 13 Kč.

Jako nápravné opatření prosím o změnu v rozpočtu v pol. 1.1.3.2.2.31 - Zařizovací předměty - lavička
na částku 3500 Kč.
Bylo by mi opravdu líto, kdyby má žádost byla neúspěšná kvůli takové drobné chybičce. Do projektu
jsem již investovala velké množství času, úsilí i vlastních financí při přípravě projektu rekonstrukce
vybraných prostor. (viz přílohy žádosti).

Jsem přesvědčená o tom, že podobné zařízení pro děti, které klade důraz na výuku cizích jazyků
zábavnou a dětem přirozenou formou ve Vlašimi a okolí chybí. Moje skupina by byla pro rodiče i děti
velkým přínosem. Předem děkuji za přehodnocení Vašeho stanoviska a zvážení všech okolností, které
popisuji.

Se srdečným pozdravem,
Mgr. Olga Gronychová

HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ

Název výzvy
MAS
Číslo výzvy MAS

Výzva MAS Blaník, z. s._ESF_Hlídání
dětí pracujícím rodičům (VI.)
A98/03_16_047/CLLD_15_01_037

Název kritéria

Název projektu
Číslo projektu

Dětská skupina s každodenní
Název žadatele
Angličtinou
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015664 Právní forma
žadatele

Kontrolní otázka /tj. popis hodnocení

Kůzlátka, z.s.
Spolek

Ano/ Ne
Nutno slovního komentáře/odůvodnění

Kritéria přijatelnosti
1. Oprávněnost žadatele
2. Partnerství
3. Cílové skupiny

4. Celkové způsobilé
výdaje
5. Aktivity

6. Horizontální principy
7. Trestní bezúhonnost

Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce vymezeného ve výzvě k
předkládání žádostí o podporu?
Odpovídá partnerství v projektu pravidlům OPZ a je v souladu s textem
výzvy k předkládání žádostí o podporu?
Jsou cílové skupiny v zásadě v souladu s textem výzvy k předkládání
žádostí o podporu?

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu v rozmezí stanoveném ve výzvě k
předkládání žádostí o podporu?
Jsou plánované aktivity projektu v zásadě v souladu s textem výzvy
k předkládání žádostí o podporu (včetně územní způsobilosti)?
Lze vyloučit negativní dopad na horizontální principy OPZ (Rovnost žen a
mužů, nediskriminace a udržitelný rozvoj)?
Je statutární zástupce žadatele trestně bezúhonný?
(V případě, že žadatel má více statutárních zástupců, je podmínka splněna
pro všechny z nich)?

ANO, žadatel je Spolek.
ANO, projekt je bez partnerství
ANO, projekt je navázán na cílové skupiny: Osoby pečující
o malé děti, osoby vracející se na trh práce pro návratu
z mateřské/rodičovské dovolené, které jsou v souladu
s výzvou.
ANO, celkové způsobilé projektu jsou 2 000 013,75,ANO, plánované aktivity Rekonstrukce prostor, provoz DS
jsou v souladu s textem výzvy. Všechny aktivity jsou
řádně a podrobně popsány. Územní způsobilost je na
území MAS Blaník z.s.
ANO, všechny horizontální principy jsou v neutrálním
nebo pozitivním stavu.
ANO, žadatel potvrzuje podepsáním čestného prohlášení.

8. Soulad projektu s CLLD

Je cíl projektu v souladu s cíli schválené strategie CLLD (s cílem
příslušného opatření programového rámce OPZ)?

9. Ověření administrativní,
finanční a provozní
kapacity žadatele

Má žadatel administrativní, finanční a provozní kapacitu, aby byl schopen
plánovaný projekt zajistit v souladu s relevantními pravidly OPZ?

ANO, cíl projektu je v souladu s cílem strategie CLLD –
podpora zaměstnanosti, sladit rodinný a pracovní život.
Projekt je také v souladu s opatřením č. III. 1. Hlídání dětí
pracujícím rodičům.
NE, Celkové způsobilé výdaje převyšují 2 miliony korun.
Rozpočet žádosti je stanoven na 2 000 013,75. Žadatel
vznikl dne 2. 10. 2019 není tedy možné vykázat roční
účetní období.
Ot. č. 1: nevyhovuje (žadatel vykázal 0 zaměstnanců,
v rámci projektu předpokládá 3,4 úvazku. Dochází
k nepoměru 1/5 - vykázané soby/ zaměstnanci).
Ot. č. 2: nevyhovuje (žadatel uvedl roční obrat 0,-,
celkové výdaje žádosti jsou v přepočtu na eura 78
401,17. Dochází k nepoměru 1/5 - roční obrat/celkové
způsobilé výdaje žádosti).
Ot. č. 3: nevyhovuje (žadatel vznikl krátce před podáním
žádosti. Předpokládám, že žadatel nemá žádnou
zkušenost s provozem dětské skupiny)

Kritéria formálních náležitostí
1. Úplnost a forma žádosti
2. Podpis žádosti

Obsahuje žádost o podporu všechny povinné údaje i přílohy dle textu
výzvy k předkládání žádostí o podporu a žádost i povinné přílohy byly
předloženy ve formě dle textu výzvy (včetně číslování příloh)?
Je žádost o podporu podepsána statutárním zástupcem žadatele (resp.
oprávněnou osobou)?

ANO, žádost obsahuje všechny povinné údaje. Přílohy
nejsou v rámci výzvy povinné.
ANO, žádost je podepsána statutárním zástupcem.

Hodnotitel:

Bc. Lucie Lebedová

Datum vyplnění hodnocení:

31. 10. 2019

Podpis hodnotitele:

Schvalovatel:

Lucie Jeřábková

Datum vyplnění hodnocení:

31. 10. 2019

Podpis schvalovatele:

