
Výzva MAS č.

Název výzvy:

Projekt č.

Název projektu:

Název žadatele:

Právní forma:

Odpověď
100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Problém je popsán podrobně, věrohodně a je zřejmé, že žadatel má s touto oblastí zkušenosti.

Žadatel se při popisu problému zaměřil především na cílovou skupinu, najdeme rovněž zmínku o dopadu problému na děti osob z cílové 

Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Podpora zaměstnanosti II.

Skupina kritérií: Potřebnost pro území MAS Maximální počet bodů, 
který lze získat

Počet získaných bodů
K přidělení deskriptoru vyjadřujícího nižší kvalitu přispěje např.: 
 - Není-li uvedena a doložena potřebnost projektu, tj. jeho přínos na základě věrohodných a podložených informací
 - Chybí-li analytické podložení problému, který chce projekt řešit, včetně věrohodných zdrojů
 - Je-li projekt zaměřen na problém, který je již pro konkrétní cílovou skupinu řešen jiným způsobem nebo je již vyřešen
 - Není vhodně zvolena cílová skupina
 - Nejsou-li analyzovány zainteresované subjekty
 - Není zdůvodněna účast konkrétní cílové skupiny

Kritérium: Vymezení problému a cílové skupiny 35

Hlavní otázka:
Zaměřuje se projekt na problém/nedostatky, který/které 
je skutečně potřebné řešit s ohledem na cíle SCLLD a je 

cílová skupina adekvátní náplní projektu?

Průměrná hodnota 
deskriptoru

#DIV/0!

Hodnoty deskriptorů
Podrobné textové hodnocení pomocných podotázek

ANO/NE

1. Je problém věrohodný a je dostatečně konkretizován?

Pomocné podotázky

439/03_16_047/CLLD_15_01_275

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009790

Úspěšný krok k nové práci - rozvíjejte svou vlastní budoucnost

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

Ústav

Žadatel se při popisu problému zaměřil především na cílovou skupinu, najdeme rovněž zmínku o dopadu problému na děti osob z cílové 
skupiny. Z popisu v žádosti je zřejmé, že se problém dotýká také kontaktních míst ÚP a zaměstnavatelů. Další subjekty, kterých se 
problém dotýká, žadatel nezmiňuje.

Příčiny problému jsou popsány velmi dobře, jasně a srozumitelně.

Dopady na cílovou skupinu jsou popsány velmi podrobně a precizně, v textu se objevuje i informce o dopadu na děti rodičů z cílových 
skupin, jak už bylo uvedeno výše. Další dopady v kontextu celé obce, území či společnosti popsány nejsou.

Žadatel v žádosti nepopisuje, zda a jak byl dosud problém řešen na území MAS Hlučínsko. Nalezneme pouze zmínku, že sám žadatel na 
území ORP Kravaře již v oblasti zaměstnanosti realizoval projekt podpořený z OPZ. Při jednání s řediteli KoP ÚP Hlučín se přitom mohl 
žadatel informovat, zda o realizaci obdobných projektů a jejich výsledcích nevědí.

Popis problému je podložen přiměřeně, žadatel uvádí konkrétní čísla, která získal ze statistik ÚP ČR a z místně příslušných poboček ÚP. V 
daném kontextu je to adekvátní způsob.

Situační analýzu žadatel provedl, poukazuje i na určitá specifika území MAS Hlučínsko, uvádí také základní informace o skladbě 
zaměstnavatelů v území. Pro potřeby projektu jsou informace na postačující úrovni.

Cílová skupina je vybrána a identifikovaný problém je problémem této skupiny.

Velikost a popis cílové skupiny vžádosti nalezneme. Žadatel vynaložil snahu, aby popis i čísla byla co nejkonkrétnější a podložená fakty.

Z popisu projektu, byť takto nejsou explicitně popsány a nazvány, jsou potřeby cílové skupiny jasně patrné.

Projekt je celý postaven na myšlence lepšího uplatnění cílové skupiny na trhu práce.

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

3. Jsou jasně analyzovány příčiny problému?

4. Jsou jasně analyzovány důsledky (dopady - ekonomické, 
sociální aj.) problému na cílovou skupinu a společnost obecně?

5. Jsou popsány způsoby, jimiž se dosud problém řešil, jaká byla 
jejich účinnost - v čem a proč nebyly efektivní? Pokud se objevil 
problém jako nový, je popsáno, v čem je problém nový?

6. Vychází popis problému z ověřitelných, reálných a 
relevantních zdrojů?

7. Obsahuje analýza problému i analýzu lokality (tzv. situační 
analýzu) a kontext? (spolupracující subjekty, ostatní faktory)

Problém i jeho příčíny jsou popsány velmi podrobně, srozumitelně a precizně. Svá tvrzení žadatel podepřel konkrétními čísly ze statistik ÚP a svůj záměr rovněž předem konzultoval s řediteli Kop ÚP Hlučín a Kravaře. Chyby jsou pouze kosmetické, a to 
obecné zasazení problému a jeho dopadu do širšího kontextu. Žadatel také neuvedl, a zřejmě se ani nesnažil ověřit, zda se již před ním někdo pokoušel daný problém řešit, případně s jakým výsledkem.

8. Je vybrána cílová skupina, jejíž podpora řeší identifikovaný 
problém?

9. Je uvedena velikost a popis struktury cílové skupiny?

10. Jsou zmapovány potřeby cílové skupiny? 

11. Zamyslel se žadatel nad potenciálem cílové skupiny uplatnit 
se na trhu práce?

2. Je zřejmé, koho všeho se problém dotýká (nejen cílových 
skupin, ale i dalších subjektů) a jak?



Odpověď
100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Žadatel popsal, čeho chce realizací projektu dosáhnout. Jeho záměr je v souladu s nastavením cíle projektu.

Plánovaná změna je pro cílovou skupinu a pro řešení problému skutečně významná. Realizací projektu budou mít jeho účastníci k 
dispozici účinný nástroj pro řešení své situace. Za lehce spornou považuji změnu, kterou žadatel očekává: "Zároveň dojde k uvědomění 
místních zaměstnavatelů v nutnosti provedení změn ve své personální politice s ohledem
na nerovné postavení žen ve společnosti." (viz. str. 5 žádosti) Dle mého názoru jsou tyto ambice poněkud předimenzované.

Dílčí cíle jsou s hlavním cílem projektu provázány, logicky na sebe navazují a doplňují se.

Cíle jsou jasně popsány a každý z nich je kvantifikován. Lze tedy určit, zda byly naplněny.

Soubory aktivit jsou vzhledem k popsaným potřebám cílové skupiny a celkovému zamýšlenému rozsahu a obsahu projektu  přiměřené a 
optimální.

Klíčové aktivity, budou-li dle popisu realizovány, by měly vést k naplnění cíle projektu.

Popsané aktivity projektu jsou nastaveny tak, že pro eliminaci a řešení problémů cílové skupiny mohou být účinným nástrojem.

Hodnoty deskriptorů

Počet získaných bodů

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

5. Je vhodně zvolen soubor klíčových aktivit vzhledem k 
popsaným potřebám cílové skupiny? 

6. Je vhodně zvolen soubor klíčových aktivit vzhledem k naplnění 
cíle projektu? 

7. Mohou být soubory klíčových aktivit/výstupy projektu 
skutečnými nástroji pro řešení stanoveného problému cílové 
skupiny?

1. Je z nastavení cíle zřejmé, jaké změny má být díky realizaci 
projektu dosaženo?

2. Je změna plánovaná díky realizaci projektu „dostatečně 
významná“, tj. nakolik má dosažení cíle projektu potenciál 
vyřešit/odstranit problém cílové skupiny uvedený v projektu?

3. V případě více dílčích cílů jsou tyto cíle vzájemně provázané?

4. Jsou cíle jasně měřitelné a kvantifikovatelné (procentuálně, 
počet, apod.)?

K přidělení deskriptoru vyjadřujícího nižší kvalitu přispěje např.: 
 - Cíle a plánované změny neodpovídají problému, který má projekt řešit
 - Cíle neodpovídají aktuálním postupům v oblasti
 - Cíle nejsou SMART
 - Místo cílů jsou uváděny aktivity
 - Nefunguje projektová logika, např. dle logického rámce

Podrobné textové hodnocení pomocných podotázekPomocné podotázky
ANO/NE

Průměrná hodnota 
deskriptoru

25

Maximální počet bodů, 
který lze získat

#DIV/0!

Kritérium: Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu

ÚčelnostSkupina kritérií:

Hlavní otázka:

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

Odpověď

100% 75% 50% 25%
velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Kritéria pro hodnocení dosažení cílů z pohledu jejich kvantifikace (počty účastníků atd.) jsou nastavena.

Z pohledu kvantifikace očekávaných změn je vše v pořádku. Zde je způsob doložení zřejmý. Jak však žadatel doloží např. změnu, kterou 
definuje takto? "Zvýšení znalostního, schopnostního a informačního potenciálu." V případě rekvalifikačních kurzů (12 osob) je to zřejmé 
- zkouška. Ale jak tomu bude v případě poradenského programu a finanční gramotnosti?

K dispozici budou ověřitelná data (dohody, prezenční listiny, osvědčení). V případě umístění účastnic na pracovní místa bude tento fakt 
ověřitelný i na ÚP.

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

8. Jsou nastavena kritéria, podle kterých bude možné 
identifikovat, že bylo dosaženo plánovaných cílů?

9. Je zřejmé, jakým způsobem bude doložen rozdíl dosaženého 
stavu oproti stavu před zahájením realizace projektu, jaká 
metoda ověření dosažených výsledků k tomu byla žadatelem 
zvolena? Jedná se o relevantní metodu vzhledem k nastavení 
projektu?
10. Lze důvodně předpokládat, že k dispozici budou 
informace/data (optimálně i nezávislé na projektu), které 
umožní výsledky projektu ověřit?

Pomocné podotázky

Počet získaných bodů

Cíle projektu jsou vymezeny srozumitelně, jasně a jsou měřitelné. Klíčové aktivity jsou v souvislosti s cílem, potřebami cílové skupiny a se zaměřením celého projektu zvoleny optimálně. Realizací klíčových aktivit by mělo být dosaženo cíle projektu. 
Účastníci by měli dostat do rukou účinný nástroj pro řešení svých problémů.

K přidělení deskriptoru vyjadřujícího nižší kvalitu přispěje např.: 
 - Není zřejmé, jak bude možné posoudit rozdíl mezi stavem před zahájením projektu a stavem dosaženým díky projektu
 - Navržený způsob posouzení rozdílu není dostatečně objektivní
 - Nejsou uvedeny relevantní a objektivní zdroje informací

Kritérium: Způsob ověření dosažení cíle projektu 5

Hlavní otázka:
Jak vhodný způsob pro ověření dosažení cíle žadatel 

projektu nastavil?
#DIV/0!

Podrobné textové hodnocení pomocných podotázek
Hodnoty deskriptorů

ANO/NE

Průměrná hodnota 
deskriptoru

Skupina kritérií: Účelnost Maximální počet bodů, 
který lze získat

Forma ověření dosažení cílů projektu z pohledu počtu účastníků v jednotlivých aktivitách je zřejmá a nemám k ní žádné připomínky. Otázkou je, jak bude žadatel prokazovat očekávané změny jako např. "zvýšení znalostního, schopnostního a 
informačního potenciálu". Zde bych mimo prezenční listinu či osvědčení pro účastníky poradenského programu uvítal např. záznamy o výsledcích testů, praktického ověření získaných znalostí či dovedností apod. Je přece jen rozdíl mezí pouhou účastí a 
tím, zda účastník dovede získané informace použít a využít.



Odpověď
100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Klíčové aktivity jsou popsány přiměřeně podrobně. Pouze v případě aktivit profesní rekvalifikace (12 účastnic) a umístění účastnic na 
trhu práce (7) postrádám popis toho, jak budou osoby z cílové skupiny (celkem 24 účastníků) do těchto aktivit vybírány.

U každé aktivity je popsán výstup, který s ní souvisí. Jak jsem již uvedl výše, v případě poradenského programu by bylo vhodné přidat 
jako výstupy doklady o skutečně získaných dovednostech a znalostech účastníků.

Metody realizace klíčových aktivit jsou dle mého názoru zvoleny optimálně.

Způsob provádění klíčových aktivit je nastaven přiměřeně efektivně. Za velmi pozitivní považuji, že součástí celého projektu je zajištění 
hlídání dětí účastníků.

Žadatel identifikoval rizika projektu, nestanovil pravděpodobnost a míru jejich dopadu. Popis eliminace jednotlivých rizik mohl být 
konkrétnější (např. u rizika č. 2).

Časové dotace pro jednotlivé klíčové aktivity jsou dle mého názoru zcela adekvátní.

Klíčové aktivity na sebe logicky, věcně i časově navazují.

3. Povede způsob provádění klíčových aktivit (metoda realizace) 
k dosažení stanovených výstupů aktivity?

4. Je zvolený způsob provádění klíčových aktivit efektivní? 

6. Mají jednotlivé klíčové aktivity optimální časovou dotaci s 
ohledem na potřeby cílových skupin a s ohledem na dosažení 
požadovaných výstupů v dostatečné kvalitě?

Skupina kritérií:
K přidělení deskriptoru vyjadřujícího nižší kvalitu přispěje např.: 
 - Klíčové aktivity nejsou logicky provázány
 - Časová dotace aktivit není přiměřená
 - Navržená návaznost klíčových aktivit vykazuje nedostatky (zejména neumožní plynulou realizaci projektu)
 - Popis aktivit je obecný a nekonkrétní

Kritérium: Způsob realizace aktivit a jejich návaznost 10

Hlavní otázka:
Jak vhodně byl zvolen způsob realizace aktivit a jejich 

vzájemná návaznost?

Průměrná hodnota 
deskriptoru

#DIV/0!

1. Jsou klíčové aktivity dostatečně a srozumitelně popsány?

2. Má každá klíčová aktivita jasně stanovený výstup? 

5. Jsou identifikována náhradní řešení pro případ, kdy nebude 
klíčová aktivita realizována zčásti nebo zcela nebo dojde k jejímu 
časovému zpoždění?

ANO/NE
Pomocné podotázky

Hodnoty deskriptorů

Proveditelnost Maximální počet bodů, 
který lze získat Počet získaných bodů

7. Jsou aktivity vhodně časově provázány, doplňují se a navazují?

Podrobné textové hodnocení pomocných podotázek

Celková délka projektu je 22 měsíců. Považuji ji za přiměřenou.

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

Odpověď

100% 75% 50% 25%
velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Z údajů, které jsou v žádosti dostupné, je zřejmé, že osoby z cílové skupiny žadatel do projektu zapojí ve všech jeho relevantních fázích.

Zájem cílových skupin o zapojení do projektu žadatel předpokládá. Pro ověření předpokladu však konzultoval své záměry na pobočkách 
ÚP v Hlučíně a Kravařích.

Motivace a práce s cílovou skupinou je v celkovém kontextu projektu zvolena přiměřeně.

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

Hlavní otázka:
Jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu 

projektu?

9. Počítá projekt se zapojením cílových skupin ve všech 
relevantních fázích projektu? 

10. Je v  žádosti prokázán zájem cílových skupin o zapojení do 
projektu?

Žadatel dle mého názoru oprávněně zájem osob z cílové skupiny o zapojení do svého projektu předpokládá. K tomuto přesvědčení mě vede i skutečnost, že projekt byl konzultován na příslušných pobočkách ÚP. Způsob oslovení cílové skupiny a formy 
motivace pro účast v projektu jsou zvoleny přiměřeně.

11. Odpovídají nástroje motivace, výběru a způsobu práce s 
cílovou skupinou charakteristice zvolené cílové skupiny?

Skupina kritérií: Proveditelnost Maximální počet bodů, 
který lze získat Počet získaných bodů

K přidělení deskriptoru vyjadřujícího nižší kvalitu přispěje např.: 
 - Neadekvátní intenzita zapojení cílové skupiny
 - Způsob práce s cílovou skupinou neodpovídá jejímu charakteru
 - Existuje pochybnost, zda by plánované zapojení bylo pro cílovou skupinu dostatečně motivující

Průměrná hodnota 
deskriptoru

#DIV/0!

Pomocné podotázky

Hodnoty deskriptorů
Podrobné textové hodnocení pomocných podotázek

ANO/NE

5Kritérium: Způsob zapojení cílové skupiny

 8. Je vhodně nastavena celková délka projektu?

Klíčové aktivity projektu jsou popsány podrobně, jasně a srozumitelně. Jejich nastavení, způsob provádění i časové dotace považuji za optimální. V případě poradenského programu bych uvítal, kdyby žadatel nastavil způsob, jakým ověří, zda informace 
podané žadatelům tito skutečně přijali a umí s nimi pracovat. Drobné výhrady mám k analýze rizik, kde měla být identifikována míra a pravděpodobnost dopadu jednotlivých rizik. Popis eliminace některých rizik mohl být podrobnější.



Odpověď
100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Jednotlivé položky rozpočtu se mi jeví jako přiměřené vzhledem k rozsahu a ambicím projektu.

Celková výše rozpočtu je vzhledem k charakteru projektu a očekávaným výstupům přiměřená.

V kombinaci s popisem nákladů u klíčových aktivit jsou náklady projektu srozumitelné.

Každou položku v rozpočtu lze rozklíčovat a přiřadit příslušné aktivitě. Popis aktivit obsahuje také popis položkových nákladů, které se s 
aktivitou pojí.

Ceny odpovídají cenám obvyklým. V případě notebooku, kde je požadováno 17.000 Kč, jsou sice uvedeny pouze dva úvazky 0,3 na HPP, 
ale po propočtu hodin na DPČ a DPP lze konstatovat, že žadatel požaduje uvedených 17.000 Kč oprávněně, neboť celkově je dosaženo 
více než 1,0 úvazku.

Klíčové aktivity jsou poměrně rozsáhlé a žadatel dle popisu dbá na jejich logičnost a zároveň kvalitu. Proto je celkový rozpočet dle mého 
názoru přiměřený.

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

Efektivnost a hospodárnost Maximální počet bodů, 
který lze získat Počet získaných bodů K přidělení deskriptoru vyjadřujícího nižší kvalitu přispěje např.: 

- Rozpočet je nadhodnocen
- Nejsou dodrženy obvyklé/doporučené ceny, aniž by žádost obsahovala zdůvodnění pro toto nedodržení
 - Položky v rozpočtu nejsou nezbytné a efektivní
 - Položky v rozpočtu nemají vazby na aktivity
- Rozpočet neodpovídá rozsahu aktivit

Kritérium: Efektivita projektu, rozpočet 15

Hlavní otázka:
S ohledem na plánované a potřebné výstupy je navrženo 

efektivní a hospodárné použití zdrojů?

Průměrná hodnota 
deskriptoru

#DIV/0!

Nastevní rozpočtu tak, jak ho žadatel předložil, považuji za adekvátní rozsahu a předpokládaným výstupům projektu. Z pohledu komerční sféry a zde uplatňovaných cen nejsou např. náklady na lektory či kouče nijak předimanzované (spíše naopak).

6. Je rozpočet přiměřený rozsahu klíčových aktivit?

Pomocné podotázky
Hodnoty deskriptorů

Podrobné textové hodnocení pomocných podotázek
ANO/NE

1. Množství u jednotlivých položek v rozpočtu je 
potřebné/nezbytné?

2. Odpovídá celková výše rozpočtu výstupům projektu a délce 
realizace?

3. Je rozpočet dostatečně srozumitelný (tj. co položka obsahuje, 
o jaký jde náklad)?

4. Je možné položky přiřadit k aktivitám?

5. Odpovídají ceny v rozpočtu cenám obvyklým (případně 
doporučeným), je případné překročení těchto 
obvyklých/doporučených cen odůvodněno?

Skupina kritérií:

Odpověď
100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Nastavení cílové hodnoty, a jak k ní dospěl, žadatel popsal.

Údaje uvedené u popisu indikátorů odpovídají údajům v klíčových aktivitách.

Dosažení naplánované cílové hodnoty považuji za reálné.

Plánované cílové hodnoty jsou vzhledem ke klíčovým aktivitám přiměřené.

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

5

Hlavní otázka: Jak jsou nastaveny cílové hodnoty indikátorů?

Průměrná hodnota 
deskriptoru

#DIV/0!

Pomocné podotázky
Hodnoty deskriptorů

Podrobné textové hodnocení pomocných podotázek
ANO/NE

Skupina kritérií: Efektivnost a hospodárnost Maximální počet bodů, 
který lze získat Počet získaných bodů

K přidělení deskriptoru vyjadřujícího nižší kvalitu přispěje např.: 
- Plánované cílové hodnoty indikátorů nejsou přiměřené klíčovým aktivitám anebo cílové skupině a pravděpodobnost jejich naplnění je malá
 - Plánované cílové hodnoty jsou nastaveny nejednoznačně, nepřiměřeně, nevhodně, a/nebo nereálně nebo z popisu projektu nelze hodnotu určit
 - Plánované cílové hodnoty indikátorů nejsou nastaveny v souladu s platnou metodikou pro dané indikátory
- Není jasné (srozumitelné), jak žadatel k plánovaným cílovým hodnotám dospěl

Kritérium: Adekvátnost indikátorů

Ze žádosti je zřejmé, jak byly hodnoty indikátorů nastaveny. Hodnoty indikátorů odpovídají hodnotám a popisu v klíčových aktivitách. Nastavení cílových hodnot indikátorů je dle mého názoru odpovídající celkové koncepci a ambicím projektu.

7. Je z popisu indikátorů zřejmé, jak byla nastavena cílová 
hodnota?

9. Je reálné dosažení naplánované cílové hodnoty?

10. Je naplánovaná cílová hodnota nastavena v odpovídajícím 
poměru ke klíčovým aktivitám?

8. Odpovídají údaje uvedené v popisu indikátorů údajům v 
klíčových aktivitách?



CELKOVÉ HODNOCENÍ

Bodový zisk Odůvodnění hodnocení kritériaKritérium

Vymezení problému a cílové skupiny

Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu

Způsob ověření dosažení cíle projektu

Způsob realizace aktivit a jejich návaznost

Efektivita projektu, rozpočet

Adekvátnost indikátorů

Problém i jeho příčíny jsou popsány velmi podrobně, srozumitelně a precizně. Svá tvrzení žadatel podepřel konkrétními čísly ze statistik ÚP a svůj záměr rovněž předem konzultoval s řediteli Kop 
ÚP Hlučín a Kravaře. Chyby jsou pouze kosmetické, a to obecné zasazení problému a jeho dopadu do širšího kontextu. Žadatel také neuvedl, a zřejmě se ani nesnažil ověřit, zda se již před ním 
někdo pokoušel daný problém řešit, případně s jakým výsledkem.

Cíle projektu jsou vymezeny srozumitelně, jasně a jsou měřitelné. Klíčové aktivity jsou v souvislosti s cílem, potřebami cílové skupiny a se zaměřením celého projektu zvoleny optimálně. Realizací 
klíčových aktivit by mělo být dosaženo cíle projektu. Účastníci by měli dostat do rukou účinný nástroj pro řešení svých problémů.

Forma ověření dosažení cílů projektu z pohledu počtu účastníků v jednotlivých aktivitách je zřejmá a nemám k ní žádné připomínky. Otázkou je, jak bude žadatel prokazovat očekávané změny 
jako např. "zvýšení znalostního, schopnostního a informačního potenciálu". Zde bych mimo prezenční listinu či osvědčení pro účastníky poradenského programu uvítal např. záznamy o 
výsledcích testů, praktického ověření získaných znalostí či dovedností apod. Je přece jen rozdíl mezí pouhou účastí a tím, zda účastník dovede získané informace použít a využít.

Klíčové aktivity projektu jsou popsány podrobně, jasně a srozumitelně. Jejich nastavení, způsob provádění i časové dotace považuji za optimální. V případě poradenského programu bych uvítal, 
kdyby žadatel nastavil způsob, jakým ověří, zda informace podané žadatelům tito skutečně přijali a umí s nimi pracovat. Drobné výhrady mám k analýze rizik, kde měla být identifikována míra a 
pravděpodobnost dopadu jednotlivých rizik. Popis eliminace některých rizik mohl být podrobnější.

Nastevní rozpočtu tak, jak ho žadatel předložil, považuji za adekvátní rozsahu a předpokládaným výstupům projektu. Z pohledu komerční sféry a zde uplatňovaných cen nejsou např. náklady na 
lektory či kouče nijak předimanzované (spíše naopak).

Ze žádosti je zřejmé, jak byly hodnoty indikátorů nastaveny. Hodnoty indikátorů odpovídají hodnotám a popisu v klíčových aktivitách. Nastavení cílových hodnot indikátorů je dle mého názoru 
odpovídající celkové koncepci a ambicím projektu.

Způsob zapojení cílové skupiny
Žadatel dle mého názoru oprávněně zájem osob z cílové skupiny o zapojení do svého projektu předpokládá. K tomuto přesvědčení mě vede i skutečnost, že projekt byl konzultován na 
příslušných pobočkách ÚP. Způsob oslovení cílové skupiny a formy motivace pro účast v projektu jsou zvoleny přiměřeně.

V Ostravě dne 19. června 2018

Předložený projekt považuji za kvalitní. Žadatel se orientuje v problematice i potřebách cílové skupiny. Má jasnou vizi i koncepci, pomocí které chce dosáhnout vytčených cílů. Je zřejmé, že se v této oblasti pohybuje a projekt má jasný logický rámec. Chyby jsou spíše 
drobného charakteru a celkový dojem z projektu příliš nekazí. Týkají se především zasazení problému do širšího kontextu, koho všeho a jak se dotýká, a zda nějaké pokusy o jeho řešení proběhly v regionu již dříve. Analýza rizik mohla být zpracována s větším důrazem na 
preciznost a konkrétnost. Postrádám u ní též stanovení míry a pravděpodobnosti dopadu jednotlivých rizik. V případě poradenského programu bych pak uvítal, kdyby žadatel zvolil nástroj pro ověření toho, kolik informací účastníci skutečně přijali a dokáží uplatnit. I přes 
uvedené však platí, že projekt je kvalitní a jeho reálná užitečnost pro cílovou skupinu je vysoce pravděpodobná.

BODOVÝ ZISK CELKEM

VÝSLEDEK VĚCNÉHO HODNOCENÍ

ZÁVĚREČNÝ KOMENTÁŘ


