www.iu
venta.s
k

Príloha č.2
VYHODNOTENIE PROJEKTU
1. Názov AVP

Projekt je zmena!

2. Kód školenia:

3. Realizátor projektu (Uveďte svoje meno, priezvisko a kontaktné údaje)
Meno:

Priezvisko:

Mobil:

Email:

4. Názov projektového zámeru (Uveďte rovnaký názov, aký bol uvedený projektovom zámere.)

5. Popis projektu (Opíšte stručne svoj projekt: na čo bol zameraný, komu pomohol, akú potrebu mladých ľudí riešil.)

Koľko ľudí sa zúčastnilo hlavnej aktivity projektového zámeru?
6. Termíny projektu (Napíšte, kedy ste pripravovali projekt, kedy sa konali aktivity, kedy ste projekt hodnotili. Uvádzajte presné dátumy.)
Príprava:

Realizácia:

Hodnotenie:

7. Miesto (KDE sa projekt uskutočnil. Uveďte kraj a názov obce, resp. mestskej časti, školy a pod.)

8. Realizačný tím (S kým ste spolupracovali pri realizácii projektu? Uveďte ich meno, priezvisko a vek.)
P.č.

Meno a priezvisko:

Vek

P.č.

1.

3.

2.

4.

Meno a priezvisko:

Vek

9. Realizované aktivity v rámci projektu
Aké aktivity ste v rámci vášho projektového zámeru uskutočnili:
•

v prípravnej fáze:
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•

v realizačnej fáze (hlavná jednodňová aktivita, max. 7h.):

•

v hodnotiacej fáze:

10.Zhodnotenie a prínos projektového zámeru
A. Podarilo sa Vám naplniť ciele projektu a zrealizovať všetky plánované aktivity? Bolo potrebné urobiť nejaké zmeny oproti
pôvodnému plánu? Aké zmeny a prečo?

B. Čomu Vás osobne projekt naučil? Aké nové skúsenosti, zručnosti, kontakty, vedomosti ste získali počas prípravy
a uskutočnenia projektu? Ktorá časť projektu bola pre Vás najužitočnejšia?

C. Aké nové skúsenosti, zručnosti a vedomosti získali účastníci počas aktivít? V čom bol najväčší prínos projektu pre nich?

D. Čo bolo v rámci projektu najťažšie? Prípadne, čo Vás v priebehu projektu prekvapilo, s čím ste nerátali? Ak by ste tento
projekt písali a realizovali ešte raz, čo by ste zmenili ?

E. V nadväznosti na Váš zrealizovaný projekt, čo plánujete do budúcna?

G – Máte záujem pokračovať v neformálnom vzdelávaní ďalších projektov a programov Iuventy?
ERASMUS+ - tvorba a realizácia regionálnych (aj medzinárodných) projektov

Áno

Nie

Možno

Európsky zbor solidarity - dobrovoľnícka práca v zahraničí a SR na rôznych projektoch
Programy PRE MLÁDEŽ – na podporu väčšej investície do rôznych oblastí života mladých ľudí
EURODESK - európska informačná sieť o ďalších príležitostiach pre mladých
Ďalšie aktivity Iuventy (konferencie, panelové diskusie a workshopy, Živé knižnice atď.)
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11.Vyúčtovanie Skutočne vynaložených oprávnených výdavkov projektu (Rozpis použitých nákladov podľa položiek a
blokov)

Názov položky
rozpočtu

Čísla
Čísla
pokladničných
príloh/hárkov*
blokov

Sumy schválené
v jednotlivých
položkách MPZ

Sumy reálne
čerpané
v jedn. položkách

Sumy na
preplatenie
v jedn. položkách

Tovar/Materiál

€

€

€

Služby a iné

€

€

€

Cestovné

€

€

€

Občerstvenie

€

€

€

schválená

reálne čerpaná

na preplatenie

CELKOVÁ SUMA
€
SUMARIZÁCIA
(finančný prehľad)

€

€

PREDDAVOK vyplatený Vám na účet (tzn. 80 % z celkovej schválenej sumy):

€

ktorý Vám má doplatiť
Poskytovateľ:
ktorý Vy máte vrátiť
Poskytovateľovi:

ROZDIEL
(= celková suma na preplatenie - preddavok)

+

€

-

€

* Uveď čísla priložených príloh (na ktorých sú prilepené pokladničné bloky, cestovné lístky, faktúry a príjmové doklady).

12.Zdôvodnenie presunu finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami rozpočtu (Vyplňte iba v prípade, že
ste presúvali nejaké financie medzi existujúcimi položkami. Presunúť môžete maximálne 10% z celkového rozpočtu.)

13.Sponzorstvo (Nepovinná položka - má len informatívny charakter. Uveďte, od akého sponzora sa Vám podarilo získať finančné
prostriedky a ktoré výdavky (položky) máte vďaka nemu financované. Uveďte celkovú výšku fin. prostriedkov získaných sponzorsky.)

Sponzor:

Položka:

Celková suma:
€

14.Povinné prílohy k obsahovému vyhodnoteniu (Označte krížikom, ktoré prílohy prikladáte. Uveďte ich presný počet.
Číslo prílohy

Názov prílohy

Počet:

P1.

Prezenčné listiny (z prípravnej, realizačnej, hodnotiacej fázy - P1/1., P1/2., P1/3...)

P2.

Doklady k zúčtovaniu (pokladničné bloky, faktúry, príjmové doklady, cestovné lístky- P2/1 ...)

P3.

Listina na poskytnutie stravného a cestovného (P3/1., P3/2., P3/3...)

P4.

Súhlas so spracovaním fotografií / videa (od tretej osoby)

P5.

Vzorka z darčekových predmetov / výrobku z aktivity

Ďalšie prílohy sú odovzdávané elektronicky (E) alebo sú odovzdávané ako výtlačok (V):
Číslo prílohy
Názov prílohy + počet ks
Číslo prílohy
Názov prílohy + počet ks
E V

P6.
P7.
P8.
P9.
P10.
P11.

Fotografie z MP (v počte:
ks)
Video z realizácie projektu
Pozvánka na aktivitu
Plagát
Leták
Prezentácia MP v PowerPoint
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P12.
P13.
P14.
P15.
P16.
P17.

E V

Správa / reportáž v rozhlase
Správa / reportáž v televízii
Článok v printovom médiu
Článok na internete
Nástenka/info tabuľa
Iné:
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15.Súhlas realizátora projektu so spracovaním môjho audiovizuálneho diela / fotografií
Svojím nižšie uvedeným podpisom súhlasím s uverejnením fotografií/videa vytvorených mojou osobou pre účely
prezentácie projektu s vyššie uvedeným názvom. Súhlas udeľujem len pre potreby vzdelávania Projekt je zmena.
Počet fotografií (resp. videozáznamov) je uvedený v zozname príloh vyššie.
16.Vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu vypracoval/-a:
Meno a priezvisko:

Dátum:

Podpis:

17.Vyhlásenie a schválenie vyhodnotenia a vyúčtovania projektu:
„Projekt bol realizovaný v súlade s projektovým zámerom, s cieľmi vzdelávania Projekt je zmena a bol
vyhodnotený a zúčtovaný v súlade so zadefinovanými pravidlami."
Meno a priezvisko
školiteľa/-ky :

Dátum:

Podpis:

Meno a priezvisko
školiteľa/-ky :

Dátum:

Podpis:

Meno a priezvisko
(Poskytovateľ):

Dátum:

Podpis:

18.Zdôvodnenie prípadného nesúhlasu s vyhodnotením alebo vyúčtovaním proejktového zámeru školiteľom
Stručne zdôvodnite, prečo nesúhlasíte s vyhodnotením alebo vyúčtovaním projektu
a uveďte celkovú výšku neoprávnených výdavkov:

Výška
neoprávnených
výdavkov

Meno a priezvisko

školiteľa/-ky :

Dátum:

Podpis:

Meno a priezvisko
(Poskytovateľ):

Dátum:

Podpis:
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