
Výzva MAS č.

Projekt č.

Název projektu

Název žadatele

Právní forma žadatele

Skupina kritérií Kritérium Hlavní otázka
Maximální počet bodů 

(součet max. 100 bodů)
Deskriptor

Bodové 
ohodnocení

Odůvodnění 

Potřebnost pro území 
MAS

Vymezení problému a cílové skupiny

Zaměřuje se projekt na 
problém/nedostatky, který/které je 
skutečně potřebné řešit s 
ohledem na cíle strategie CLLD a 
je cílová skupina adekvátní náplni 
projektu?

35 Velmi_dobré 35,00

Popis problému je věrohodný a konkretizovaný. Příčiny problému jsou jasně 
analyzovány. Přiměřeně jsou popsány dopady na cílovou skupinu. Vychází v 
žádosti z ověřených, reálných a relevantních zdrojů. Situační analýza lokality je 
popsána dobře. Cílová skupina je vybrána jasně, její velikost i popis je adekvátní. 
Potřeby cílové skupiny jsou zmapovány a relevantně interpretovány. Ze žádosti 
je evidentní, že žadatel zaměřil projekt na uplatnění cílové skupiny na trhu práce.

Cíle a konzistentnost (intervenční logika) 
projektu

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

25 Velmi_dobré 25,00

Z popisu je zřejmé, čeho má být v projektu dosaženo, plánovaná změna je 
dostatečně významná, dílčí cíle jsou provázány a logicky popsány. Cíle jsou 
jasně měřitelné a kvantifikovatelné. Soubor zvolených klíčových aktivit je 
adekvátní a odpovídá potřebám cílové skupiny a cílům projektu.

Způsob ověření dosažení cíle projektu
Jak vhodný způsob pro ověření 
dosažení cíle žadatel projektu 
nastavil?

5 Velmi_dobré 5,00
Je doložen způsob zjištění rozdílu dosaženého stavu oproti stavu před zahájením 
projektu (vstupní a výstupní  dotazníky). K dispozici budou data, která umožní 
výsledky projektu ověřit.

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

zapsaný ústav

440/03_16_047/CLLD_15_01_275

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009791

Příměstské tábory pro Hlučínsko aneb vzhůru za dobrodružstvím zatímco se rodiče věnují práci

Účelnost

nastavil? výsledky projektu ověřit.

Efektivita projektu, rozpočet

S ohledem na plánované a 
potřebné výstupy je navrženo 
efektivní a hospodárné využití 
zdrojů?

15 Velmi_dobré 15,00

Většina položek rozpočtu je vzhledem k charakteru projektu přiměřená. Popis 
nákladů u klíčových aktivit je srozumitelný, jednotlivé položky lze přiřadit ke 
klíčovým aktivitám. Rozpočet tedy odpovídá rozsahu klíčových aktivit. Komise 
doporučuje snížet pouze požadovanou částku notebooku ze 17 000,- Kč na 
10 540,- Kč, vzhledem k výši úvazků členů realizačního týmu, který činí 0,62.

Adekvátnost indikátorů
Jak jsou nastaveny cílové 
hodnoty indikátorů

5 Velmi_dobré 5,00

Cílové hodnoty indikátorů byly nastaveny na základě výsledků dotazníkového 
šetření. Údaje uvedené u popisu indikátorů odpovídají údajům v klíčových 
aktivitách. Plánovaná cílová hodnota je nastavena reálně a přiměřeně ke 
klíčovým aktivitám. 

Způsob zapojení cílové skupiny
Jak adekvátně je cílová skupina 
zapojena v průběhu projektu?

5 Velmi_dobré 5,00
Cílová skupina je zapojena do projektu ve všech jeho relevantních fázích. Zájem 
cílové skupiny je doložen dotazníkovým šetřením. 

Způsob realizace aktivit a jejich návaznost
Jak vhodně byl zvolen způsob 
realizace aktivit a jejich vzájemná 
návaznost?

10 Velmi_dobré 10,00

Popis aktivit je srozumitelný a podrobný, u aktivit jsou popsány výstupy. Metody 
realizace klíčových aktivit jsou vhodně nastaveny a zjevně povedou k dosažení 
stanovených výstupů. Žadatel mohl být konkrétnější v analýze rizik. Celková 
délka realizace projektu i časová dotace pro klíčové aktivity je vhodně nastavena. 
Klíčové aktivity na sebe logicky navazují.

Proveditelnost

Efektivnost a 
hospodárnost



Další kritéria věcného 
hodnocení

MAS stanovuje kritéria věcného 
hodnocení, která navazují na principy 
preferenčních kritérií uvedené v SCLLD. 
Kritéria by měla hodnotit především 
potřebnost projektů z hlediska naplňování 
cílů SCLLD. ŘO doporučuje při 
vymezeníkritéria/kritérií z oblasti 
potřebnosti pracovat s otázkou ve znění 
např: "Zaměřuje se projekt na 
problém/nedostatky, který/které je 
skutečně potřebné řešit s ohledem na cíle 
strategie CLLD a je cílová skupina 
adekvátní nápni projektu?"

x x

Bodový zisk 100,00

Výsledek věcného 
hodnocení

žádost o podporu splnila podmínky 
věcného hodnocení s výhradou

Jméno a příjmení: Lenka Osmančíková Podpis:

Závěrečný komentář (včetně případných podmínek realizace projektu)

Předkládaná žádost je kvalitně zpracována, popis klíčových aktivit, cílů a výstupů je proveden precizně. Jednotlivé aktivity na sebe navazují a jsou adekvátně nastaveny vzhledem k identifikovanému problému a nastavenému cíli projektu. 
Výstupy projektu jsou měřitelné, rozpočet je adekvátně sestaven a odpovídá rozsahu klíčových aktivit. Komise doporučuje snížet pouze požadovanou částku notebooku ze 17 000,- Kč na 10 540,- Kč, vzhledem k výši úvazků členů 
realizačního týmu, který činí 0,62.

Podpisy přítomných členů hodnotící komise: Detail hlasování o výsledném hodnocení (Pro/proti/zdržel se)

podepsáno ProJméno a příjmení: Lenka Osmančíková Podpis:

Jméno a příjmení: Petr Adamec Podpis:

Jméno a příjmení: Danlel Kocián Podpis:

Jméno a příjmení: Petr Toman Podpis:

Jméno a příjmení: Pavel Veselský Podpis:

Jméno a příjmení: Jiří Thiemel Podpis:

podepsáno Pro

podepsáno Pro

podepsáno Pro

podepsáno Pro

podepsáno Pro

podepsáno Pro


