
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 Dobré 26,25

Žadatel popisuje řešený problém pouze velmi stručně, týká se to dopadu na 
místní společenství, spolupráci s místními subjekty a potřeby cílových skupin. 
Stručně je popsána také analýza příčin problému i jeho dopad na cílové skupiny. 
Cílová skupina je žadatelem vybrána, její velikost, která je stanovena výsledkem 
dotazníkového šetření, to je však popsáno nepřehledně.

Cíle a konzistentnost (intervenční logika) 
projektu

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

25 Dostatečné 12,50

Vytyčené cíle jsou popsány chaoticky, chybí přesná kvantifikace. Klíčové aktivity 
jsou popsány velmi stručně a nekonkrétně. Jak žadatel chce dojít k naplnění cílů 
projektu a jak klíčové aktivity povedou k řešení stanoveného problému se lze 
pouze domnívat.

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

5 Dostatečné 2,50
V žádosti nejsou přesně popsána kritéria, dle kterých by mohlo být vyhodnoceno 
dosažení cílů projektu.
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Spolu přetváříme váš příběh

Účelnost

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu

Efektivita projektu, rozpočet

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

15 Nedostatečné 3,75

Některé aktivity nejsou dostatečně kvantifikovány, proto nelze  posoudit 
adekvátnost jednotlivých položek rozpočtu. Nejsou podrobně specifikovány 
služby, u některých položek je nesoulad s textovou částí. Položky lze k aktivitám 
přiřadit velmi omezeně, což plyne z neúplnosti popisu klíčových aktivit. 
Přiměřenost rozpočtu ke klíčovým aktivitám nelze vzhledem ke stručnému popisu 
hodnotit.

Adekvátnost indikátorů
Jak jsou nastaveny cílové 
hodnoty indikátorů

5 Nedostatečné 1,25

Hodnoty indikátorů byly nastaveny na základě dotazníkového šetření - je tedy 
zřejmý způsob jejich nastavení. Jelikož nebyly u klíčových aktivit uvedeny číselné 
údaje, není možné posoudit soulad indikátorů s klíčovými aktivitami. Dosažení 
plánované cílové hodnoty je reálné. Jelikož nebyly dostatečně popsány klíčové 
aktivity, nelze posoudit, zda odpovídá naplánovaná cílová hodnota klíčovým 
aktivitám.

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

5 Dobré 3,75
Je popsáno zapojení cílových skupin ve všech fázích projektu. Jejich zájem 
žadatel předpokládá na základě realizovaného dotazníkového šetření, motivace 
cílové skupiny je však popsána velmi stručně.

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

10 Nedostatečné 2,50

Klíčové aktivity jsou popsány velmi neúplně, výstupy jsou popsány nedostatečně. 
Zcela nelze zhodnotit způsob provádění klíčových aktivit, jelikož nejsou 
dostatečně popsány. Náhradní řešení, kdy nebude klíčová aktivita zčásti 
realizována, jsou popsána částečně v analýze rizik. Časová dotace u 
jednotlivých klíčových aktivit není zjistitelná. Provázání aktivit nelze posoudit, 
jelikož není v žádosti popsáno. 

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 52,50

Výsledek věcného 
hodnocení

žádost o podporu nesplnila podmínky 
věcného hodnocení

Jméno a příjmení: Lenka Osmančíková Podpis: Pro

Závěrečný komentář (včetně případných podmínek realizace projektu)

Posuzovaná žádost obsahuje zásadní nedostatky, vzhledem k tomu, že klíčové aktivity jsou popsány pouze velmi stručně a projekt obsahuje málo číselných údajů a hodnot. Některá kritéria proto nebylo možné adekvátně vyhodnotit. Z tohoto 
důvodu také nebylo možné posoudit adekvátnost rozpočtových nákladů. Chybí celková provázanost zjištěného problému s klíčovými aktivitami.

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

podepsáno

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:

Pro

podepsáno Pro

podepsáno Pro

podepsáno Pro

podepsáno Pro

podepsáno Pro


