Příloha č. 1 – poskytnuté dotace

Návrh správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML - II. kolo 2015
Tematické zařazení projektu:
1) soutěže a projekty
2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního významu
3) mimoškolní činnost
4) školní časopisy + školní publikace
5) podpora pravidelné a dlouhodobé činnosti v oblasti vzdělávání
Tematické
Rozpočet
Požadovaná
Úprava
Žadatel
Název akce

1

2

LŠF Liberec, s.r.o.
Bosenská 552/9,
Liberec 1 460 01
IČ:040 02 571
Základní škola
Liberec,
Kaplického 384,
příspěvková
organizace,
Kaplického 384,
Liberec 23, 463 12
IČ: 727 433 79

Skripta pro
veřejnost II.

„Vánoční dílničky“

Návrh výše
příspěvku

Specifikace využití příspěvku.

11.000,-

11.000,-

Grafická příprava 2x4 500, Lom a
korektura 2x1 000.

0

13.500,-

Suroviny pro pekařskou dílnu
(suroviny na pečení, mouka, cukr,
vajíčka, kakao, máslo, pečící
papír, válečky na těsto, zdobítka),
materiál a pomůcky pro
keramickou dílnu (šamotová
hlína, samo tvrdnoucí hmota,
akrylové barvy, šablony, korálky,
zdobení, provázek, válečky na
hlínu, hladítka), materiál a
pomůcky pro výtvarnou dílnu
(ozdobné papíry, čtvrtky, balící
papíry, stuhy, hedvábí, lesky,
drobné dekorace, provázky,
lepidla, slaměné věnce, včelí
vosk), materiál a pomůcky pro

zařazení
projektu

akce

dotace

požadavku
(-)

2/3/5/

47.000,-

22.000,-

3/

16.500,-

13.500,-

1

Příloha č. 1 – poskytnuté dotace

3

5

7

8

Základní škola
Liberec,
Kaplického 384,
příspěvková
organizace,
Kaplického 384,
Liberec 23, 463 12
IČ: 727 433 79
Základní škola
Liberec, Aloisina
výšina 642,
příspěvková
organizace,
Aloisina výšina
642/51, Liberec 15,
460 15
IČ: 65100280
Sbor dobrovolných
hasičů Horní
Hanychov, spolek,
Ještědská 44, 460
08 Liberec 8
IČ: 46749969
Sbor dobrovolných
hasičů Horní
Hanychov, spolek,
Ještědská 44, 460
08 Liberec 8

„Náš Kapličák“

4/

12.000,-

10.000,-

2.000,-

8.000,-

Inkluze
předškolních dětí

5/

54.000,-

45.000,-

15.000,-

30.000,-

„Mikulášský
maratón“

3/

30.200,-

19.000,-

10.000,-

9.000,-

„V mládí jsem se
učil hasičem“ –
celoroční činnost
kolektivu mladých
hasičů

3/

31.600,-

19.400,-

10.400,-

9.000,-

2

dřevařskou dílnu (dřevo, výřezky
a překližky), nákup vánočních
světel na vánoční strom.
Tisk časopisu ( říjen, listopad,
prosinec, leden, únor).

DPP – lektoři semináře, speciální
pedagog, výtvarný materiál určený
pro práci na seminářích: barvy,
pastelky, pastely, fixy, štětce,
nůžky, lepidla, modelovací hmoty,
papíry, čtvrtky, kartony, látky,
papírové a textilní polotovary,
tavící fólie, barevné papíry,
razítka.
Technické zabezpečení – tužky,
papíry. Drobné vydání –
publikace, hasičská pexesa.
Propagační materiál – lamino,
barva. Materiál. Zabezpečení –
projekční plátno,diplomy, plakety.
Technické zabezpečení – plnění
hasičských přístrojů. Drobné
vydání – pexesa, tužky, tisk
papíru. Materiál. zabezpečení –
časopisy, publikace, mapy,
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IČ: 46749969
9

10

11

12

Filmový klub
Liberec,
Chrastavská
273/30, Liberec 1,
46001
IČ: 65635698
Centrum Kašpar,
o.s.
Kašparova 73,
Liberec 25, 463 12
IČ: 26994445
Rodinné centrum
Žirafa, spolek,
Boženy Němcové
54/9, Liberec 1
IČ: 26555832

Celia – život bez
lepku o.p.s.
Nová Ves 198,

Mediální výchova
do libereckých škol

2/,3/

26.900,-

19.800,-

0

19.800,-

laminátor tisk papíru, ochranné
prostředky.
Honoráře lektorům.

„Budoucí povolání
– zvolte si ho
odpovědně“
(interaktivní besedy
pro ZŠ)
Mateřské centrum
Knoflík

2/,3/

25.380,-

18.000,-

6.000,-

12.000,-

Honoráře lektorů.

2/

186.000,-

38.000,-

6.000,-

32.000,-

Edukační akce pro
celiaky a jejich
rodiny

2/

20.000,-

10.000,-

0

10.000,-

Výtvarný materiál – barvy, fixy,
pastelky, modelína, igelit, nůžky,
štětce, pečící papír, formičky,
výlisky, sisal, špachtle, špejle, lak,
vánoční dekorace, sádra,
ubrousky, věnce, rámečky,
potřeby na scrapbook – big shot
A4, papíry, samolepky, knoflíky,
raznice, razítka, razítkovací barva,
krepové papíry, papírové tácky,
mozaika šablony, spárovací
hmota. Šperkování, korálky,
bižuterie a galanterní potřeby.
Kancelářské potřeby. Potraviny na
dětský program na vaření/pečení.
Odborné konzultace, recenze
edukačních brožur, tisk
edukačních materiálů.
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13

14

15

Chrastava 463 31
IČ: 27048861
Neziskovky
Libereckého kraje,
z.s.
Nová Ves 198,
Chrastava 463 31
DUHA Liberec
o.p.s.
Tř. 1. máje 868/11,
Liberec III, 460 02
IČ: 02484935

Mudr. Anna
Kšírová, Táborská
357/7, Liberec 8,
460 08
dat. nar. 2.3.1984

Cyklus
vzdělávacích akcí
pro neziskové
organizace

2/,5/

60.000,-

30.000,-

15.000,-

15.000,-

Propagace, prezentace,
organizační zajištění akci, lektoři.

Volnočasové
aktivity pro děti a
mládež ze sociálně
slabých rodin

3/

81.500,-

62.500,-

17.000,-

45.500,-

Týden nošení dětí

2/

18.000,-

14.000,-

200,-

13.800,-

DPP pro vedoucí volnočasových
aktivit, za vedení účetnictví a
administrativy (požadavek na
DPP je 37.000,-Kč , SR FPRV
tuto položku ponížuje a SR
FPRV navrhuje částku 20.000,Kč). Nákup materiálu (výtvarné
potřeby, lepidla. Papír, dekorace,
sportovní potřeby, šátky pro
taneční kroužek, kancelářské
potřeby, tisk. Pronájem prostor
v TJ Lokomotiva Liberec
(tělocvična a místnost pro
výtvarný kroužek a kroužek
šikovné ruce – cena za tělocvičnu
190Kč/hod., cena za místnost
100Kč/hod.).
Materiál pro instalaci výstavy,
kancelářské potřeby. Výtvarné
potřeby – tvořivé dílny na
festivalu. Tisk fotografií, tisk
instruktážních materiálů
rozdávaných v rámci výstavy,
workshopu a přednášky, pronájem
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16

Sbor jednoty
bratrské v Liberci,
B. Němcové 54/9,
Liberec 1, 460 01
IČ:464774860

MC Zvoneček

2/

91.000,-

40.000,-

5.000,-

35.000,-

17

Sdružení
TULIPAN,
občanské sdružení,
Sokolská 113/8,
Liberec 1, 460 01
IČ: 26672472

„Kdo šetří, má za
tři – zvyšování
finanční
gramotnosti u osob
se zdravotním
postižením II.“.

2/

65.500,-

27.000,-

0

27.000,-

CELKEM

15 žádostí

765.580,-

388.200,-

97.600,-

290.600,-

budovy MŠ Lesmír.
Výtvarný materiál, potřeby na
drátování, potřeby na ketlování,
potřeby na scranpbook, potřeby na
hudební a pohybové programy,
kancelářské potřeby, potraviny na
dětský program vaření/pečení.
DPP lektoři, pronájem prostor
školení.

Rekapitulace doručených žádostí o dotaci v II. kole 2015:
18 žádostí bylo přijato v řádném termínu uzávěrky do 17. července 2015 a správní rada projednala těchto 18 žádostí na svém jednání dne 2. září 2015.
15 žádostem byla navržena dotace (žádostem č. 1-3, 5, 7-17).
3 žádostem nebyla navržena dotace (žádostem č. 4, 6, 18).
Schválené finanční prostředky pro rok 2015 ………… 1.000.000,-Kč
Návrh na přidělení dotací v rámci 1. kola 2015………. 393.500,-Kč
Návrh na přidělení dotací v rámci 2. kola 2015……….. 290.600,-Kč
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Důvody krácení nebo úplné ponechání plné výši částky o dotaci:
Žádost č. 1
Projekt doporučujeme schválit se značnými výhradami. Přes pozitivní stránky projektu, kterými je zvyšování ICT kompetencí žáků a amatérských fotografů, je
zde mnoho nejasností, které je nutné zohlednit zejména při případném dalším žádání o podporu ze strany města Liberec. Zcela chybí konkrétní a jasný popis
výstupu projektu (počet stran, autorství), není definován vzdělávací cíl projektu a zároveň zde chybí zapojení cílové skupiny do projektu (není zde žádná
interakce s cílovou skupinou). Doporučujeme zkrátit příspěvek o polovinu na první dva díly skript a případné rozpracování žádosti směrem ke vzdělávacímu
cíli. Doporučujeme rovněž doložení potřebnosti skript pro školu.
Žádost č. 2
Projekt doporučujeme k přiznání dotace SML z FPRV bez krácení. Jedná se o zajímavou mimoškolní aktivitu, spojení školního a rodinného života. Cílová
skupina i cíle projektu jsou dostatečně a srozumitelně popsány. Z odevzdané žádosti je jasně patrný průběh celé akce. Děti tráví společný část s rodiči i
spolužáky, rozvíjí svou kreativitu, motoriku a získávají informace o tradicích a vánočních zvyklostech naší země. Pozitivně také vnímáme zapojení rodičů do
této akce. Pro další léta si dovolujeme doporučit rozšířit akci např. o nějakou soutěž pro děti (př. o nejhezčí obrázek s tématem – Mé Vánoce).
Žádost č. 3
Projekt doporučujeme schválit, byť se snížením finančního příspěvku na 8000,-. Podpora časopisů je jednou z náplní fondu, zvláště s ohledem na dřívější
úspěchy časopisu proto považujeme podporu za smysluplnou. S ohledem na rovnost podmínek a přístupu ke všem školním časopisům je však nutné snížit
příspěvek na výši uvedenou výše.
Projekt č. 5
Projekt doporučujeme schválit s výhradami. Není uvedeno, jaká bude zpětná vazba tohoto projektu, zaměřeno nekonkrétně pro cílové skupiny. Z tohoto důvodu
navrhujeme krácení dotace. Chybí konkrétní a jasný popis výstupu.
Žádost č. 8
Projekt doporučujeme schválit s krácením rozpočtu. Z velmi obecného popisu projektu není zřejmé, na co konkrétně je podpora žádána. Podle všeho jde
zejména o pravidelnou činnost, která by měla být v režii zřizovatele. Je zmíněna i soutěž, jejich podpora je možná, proto projekt doporučujeme s výhradou
krácení v položce audiovizuální technika, kde zcela schází zdůvodnění potřebnosti.
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Žádost č. 9
Projekt doporučujeme schválit v plné výši. Žadatel připravil kvalitní projekt. Je popsán jasně a srozumitelně. Deklaruje vzdělávací efekt. Výstup je zároveň
cílem žadatele. Rozpočet odpovídá aktivitám ve svých nákladech.
Žádost č. 10
Žadatel připravil kvalitní projekt, který je popsán jasně a srozumitelně. Komplikací je neuvedení konkrétní cílové skupiny a konkrétních škol, které budou či
byly osloveny ke spolupráci. Tím není jasné, zda vůbec bude o aktivitu zájem. Jsou jasně popsány cíle i způsoby, jak jich dosáhnout. Není zcela jasné, zda
pomocí ukázky diagnostiky je možné cíle naplnit. Není uvedeno, jakým způsobem se budou šířit výstupy projektu. Rozpočet odpovídá aktivitám ve svých
nákladech, vyjma výše honoráře pro lektory, zejména s ohledem na jejich ohodnocení i v rámci přípravy a úklidu. Z toho důvodu navrhujeme krácení odměn na
200,-/hod.
Žádost č. 11
Projekt doporučujeme ke schválení a k přiznání dotace SML z FPRV s částečným krácením rozpočtu. Jedná se o zajímavou mimořádnou vzdělávací aktivitu pro
CS rodičů na mateřské a rodičovské dovolené a jejich děti. Cílová skupina projektu se bude manuálně i vědomostně rozvíjet v rámci různě zaměřených
programů připravených a realizovaných MC, čímž dojde k posílení jejich kompetencí v mnoha oblastech. Z odevzdané žádosti je jasně patrné zaměření a cíl
celé akce. Pozitivně také vnímáme programy určené přímo pro CS rodičů na MD a RD. Rozpočet navrhujeme krátit o položku Honorář pro herce dětského
divadla 2 x 3.000 Kč – celkem 6.000 Kč. Tato položka se neslučuje s relevantními a podporovanými aktivitami tohoto fondu, proto je z rozpočtu vyškrtnuta.
Žádost č. 12
Projekt je srozumitelně popsán i vysvětlena jeho potřeba. Obsahuje přenos informací k veřejnosti, byť není zcela jasné, jak konkrétně toho žadatel chce
dosáhnout. Projekt je na pomezí mezi osvětou a vzděláváním, svojí náplní však spadá pod fond, u kterého bylo žádáno o finanční podporu. Projekt má pozitivní
dopad na konkrétní komunitu i veřejnost.
Žádost č. 13
Projekt má srozumitelný účel a cílovou skupinu, není zřejmá jeho jedinečnost (obdobná školení nabízejí i další instituce). Schází odůvodnění nákladů především
na organizaci, propagaci a prezentaci. Projekt doporučujeme s výhradou a s krácením v nedostatečně odůvodněných položkách.
Žádost č. 14
Projekt doporučujeme schválit s výhradami. Přes pozitivní stránky projektu jsou zde nejasnosti v osobních nákladech předkladatele za vedení účetnictví a
administrativy, vedení volnočasových aktivit. Cena za hodinu je nadhodnocena. Vzdělávací cíl projektu je pro děti ze sociálně slabých rodin, chybí zde inkluze
těchto dětí a je jistá možnost suplování školních kroužků. Proto doporučujeme krácení dotace.
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Žádost č. 15
Projekt „Týden nošení dětí“ je zaměřený na vzdělávání veřejnosti v oblasti péče o malé děti a doporučujeme jej ke schválení. Je zacílený nejen na tradiční
příznivce, ale volbou rozmanitého programu a kombinací různých aktivit má reálnou šanci oslovit širší rodičovskou veřejnost. Slabinou projektu je
nerozpracování cílů v konkrétnější podobě a nevymezení velikosti cílové skupiny. Rovněž by projektové žádosti prospělo alespoň stručné vyhodnocení
předchozího ročníku, které by mohlo eliminovat výše uvedené slabé stránky. Rozpočet projektu je reálně nastavený a požadovaná částka je akceptovatelná.
Pouze krátíme požadovaný příspěvek o nespecifikovanou částku 200,- Kč na poštovné.
Žádost č. 16
Projekt je poměrně dobře strukturovaný, obsahuje potřebné informace. Byť se jedná spíše o podporu fungování MC, než konkrétní aktivity, je zde jasně
formulováno, jaké metody a cíle budou naplněny. Navrhujeme krácení v položce divadla. Projekt má pozitivní dopad na cílovou skupinu, obsahuje prvek
vzdělávání. Rozpočet je adekvátní k navrhovaným aktivitám vyjma položky uvedené výše.
Žádost č. 17
Potřebný a kvalitně doložený projekt, doporučujeme financovat v plné výši. Jedná se o druhou etapu vzdělávací akce, v žádosti ovšem schází popis návaznosti
na již proběhlou první část, dále chybí informace o rozsahu a očekávaných počtech účastníků, které by umožnily posoudit oprávněnost požadovaných nákladů.
Tyto výhrady neovlivnily doporučení financovat, do budoucna bude úplnosti informací a podkladů přikládán vyšší zřetel.
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