
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 konkrétně, věrohodně a přiměřeně podrobně.

Žadatel se zaměřil při popisu problému především na cílovou skupinu a děti rodičů z cílové skupiny. Je zřejmé, že problém se dotýká také 

Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Podpora rodin 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

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

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

Ústav

Žadatel se zaměřil při popisu problému především na cílovou skupinu a děti rodičů z cílové skupiny. Je zřejmé, že problém se dotýká také 
např. ZŠ či do jisté míry zaměstnavatelů. Explicitně však tuto skutečnost v žádosti popsánu nenalezneme. O dalších subjektech, kterých by 
se problém týkat mohl, se žadatel nezmiňuje.

Příčiny problému jsou popsány jasně a srozumitelně.

Dopady na cílovou skupinu a rodiny členů cílové skupiny jsou popsány přiměřeně, dopady v kontextu obce, území či společnosti popsány 
nejsou.

Žadatel nepopisuje, zda a jak (úspěšně, dostatečně, nedostatečně apod.) byl dosud problém řešen na území MAS Hlučínsko. Částečně však 
na tuto podotázku nalezneme odpověď v dotazníkovém šetření, kde měli respondenti možnost uvést, jak dosud svůj problém řešili.

Popis problému je podložen především údaji o disproporci mezi počtem prázdninových dní dětí a počtem dní dovolené u osob cílové skupiny. 
Dále jsou zde výsledky dotazníkového šetření, které v úvodu žádosti formulovanou tezi "o příčinách problému potvrzují. 

Situační analýza lokality je pouze částečná, žadatel uvádí počty škol na Hlučínsku a podíl nižšího a vyššího stupně v těchto školách. Neuvádí 
však bližší specifika území, která mají nebo by mohla mít vliv na hloubku či rozsah problému.

Cílová skupina, která je vybrána, je nositelkou identifikovaného problému.

Velikost a popis cílové skupiny je v pořádku. Velikost cílové skupiny, která má být zapojena do projektu, byla odvozena od vzorku osob v 
dotazníkovém šetření, což je v daném případě relevantní.

Popis potřeb osob z cílové skupiny nalezneme v žádosti u popisu cíle projektu a podporou jsou rovněž výsledky dotazníkového šetření. V této 
souvislosti je zajímavé srovnání výsledků bodů 3 a 5 dotazníku, kde nejprve naprostá většina dotazovaných uvádí, že má vyřešeno hlídání dětí 
o prázdninách, ale zároveň by (rovněž drtivá většina) nabídku příměstského tábora využila. Na interpretaci tohoto zdánlivého rozporu by však 
bylo potřeba explorovat další údaje.

Projekt je zamýšlen tak, aby se cílová skupina mohla lépe uplatnit na trhu práce.

Odůvodnění 

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 podrobně a srozumitelně. Svá tvrzení žadatel podepřel dotazníkovým šetřením. Slabiny v rámci posouzení tohoto kritéria jsou spíše méně závažného charakteru. Je to především situační analýza a obecně zasazení 

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?

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

Problém i jeho příčíny jsou popsány podrobně a srozumitelně. Svá tvrzení žadatel podepřel dotazníkovým šetřením. Slabiny v rámci posouzení tohoto kritéria jsou spíše méně závažného charakteru. Je to především situační analýza a obecně zasazení 
problému do širšího kontextu území Hlučínska, které má svá výrazná specifika.



Odpověď
100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Žadatel popsal, čeho chce realizací projektu dosáhnout a tento záměr koinciduje s nastavením cíle projektu.

Projekt má ambice, aby se jeho realizací dostal do rukou cílové skupiny nástroj, který pomůže řešit identifikovaný problém.

Dílčí cíle jsou s hlavním cílem projektu provázány a logicky ho doplňují.

Cíl je kvantifikovatelný (počet realizovaných příměstských táborů, počet účastníků, počet podpořených osob z cílové skupiny).

Soubor aktivit považuji vzhledem k potřebám cílové skupiny a vzhledem k celkovému zamýšlenému rozsahu a obsahu projektu za přiměřený.

Dle mého názor jsou klíčové aktivity nastaveny tak, že budou-li dle popisu skutečně realizovány, povedou k naplnění cíle projektu.

Popsané aktivity projektu jsou nastaveny tak, že pro cílovou skupinu a eliminaci jejího popsaného problému mohou představovat skuteně 

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 

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:

Popsané aktivity projektu jsou nastaveny tak, že pro cílovou skupinu a eliminaci jejího popsaného problému mohou představovat skuteně 
účinný a užitečný nástroj.

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

Odpověď

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

Kritéria pro hodnocení dosažení cílů jsou nastavena částečně, a to především v podobě počtu realizovaných příměstských táborů. V případě 
dílčích cílů (kvalitní personální zajištění, kvalitní a rozmanitý program) není definováno, s jakou úspěšností byly naplněny (byť dále žadatel 
uvádí nástroje, kterými bude toto zjišťovat).

Žadatel zvolil formu vstupních a výstupních dotazníků pro osoby z cílové skupiny. V tomto případě považuji zvolenou metodu za přiměřenou 
a relevantní.

K dispozici budou ověřitelná data (prezenční listiny z příměstských táborů, dotazníky). Vzhledem k charakteru projektu to považuji za 
postačující.

Odůvodnění 
hodnocení 

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

Cíl projektu je popsán poměrně jasně a nelze mu nic zásadního vytknout. V souvislosti s cílem jsou zvolené klíčové aktivity přiměřené až optimální. Realizací klíčových aktivit by mělo být dosaženo cíle projektu a jeho účastníkům by se měl dostat do 
rukou účinný nástroj pro eliminaci identifikovaných 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

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

Žadatel zvolil formu ověření dosažení cílů projektu (dotazníkovou formou). Zároveň si však nestanovil kritéria, co pro něj bude znamenat např. úspěšné naplnění cíle "kvalitní a rozmanitý program příměstského tábora". Jistě bylo možné zvolit v 
dotaznícících např. hodnotící škálu a následně procentuální vyjádření apod. Data, která budou z realizace projektu k dispozici, považuji za přiměřená co do množství i obsahu.kritéria: dotaznícících např. hodnotící škálu a následně procentuální vyjádření apod. Data, která budou z realizace projektu k dispozici, považuji za přiměřená co do množství i obsahu.



Odpověď
100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Klíčové aktivity jsou popsány srozumitelně, podrobně a přitom věcně.

U každé aktivity je popsán výstup, který s ní souvisí.

Metody realizace klíčových aktivit jsou zvoleny tak, že by měly vést k dosažení stanovených výstupů. 

Způsob provádění klíčových aktivit považuji za přiměřeně efektivní.

Žadatel identifikoval rizika projektu, přičemž nestanovil pravděpodobnost a míru dopadu. V popisu eliminace jednotlivých rizik mohl být 
konkrétnější (které konkrétní pronajímatele oslovil apod.).

Časová dotace pro jednotlivé klíčové aktivity je dle mého názoru přiměřená. Za pozitivní považuji možnost pružného posunutí provozní doby 
příměstských táborů dle skutečných potřeb cílové skupiny.

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

Podrobné textové hodnocení pomocných podotázek

Klíčové aktivity na sebe logicky a nutně navazují.

Celková délka projektu, která je 29 měsíců, je optimální, protože pokrývá dobu letních a jarních prázdnin ve třech po sobě jdoucích letech.

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

Odpověď

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

Z údajů, které jsou v žádosti dostupné, vyplývá, že osoby z cílové skupiny hodlá žadatel do projektu zapojit ve všech jeho relevantních fázích.

Zájem cílových skupin o zapojení do projektu žadatel předpokládá. Aby svůj předpoklad potvrdil, realizoval dotazníkové šetření.

Samotnou možnost zapojit se do projektu, považuji pro osoby z cílové skupiny za motivaci, způsob oslovení atd. je rovněž relevantní.

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 a rovněž dle výsledků dotazníkového šetření zájem osob z cílové skupiny o zapojení do svého projektu předpokládá. Způsob oslovení cílové skupiny a celková motivace pro účast v projektu jsou přiměřené.

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

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

 8. Je vhodně nastavena celková délka projektu?

Klíčové aktivity projektu jsou popsány přiměřeně podrobně, jasně a srozumitelně. Jejich nastavení, způsob provádění i časové dotace považuji za optimální vzhledem k celkové délce projektu. Drobné výhrady mám k analýze rizik, kde není 
identifikována míra a pravděpodobnost dopadu jednotlivých rizik a popis jejich eliminace mohl být podrobnější.

kritéria:



Odpověď
100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

V případě notebooku žadatel nepřepočítal požadovanou částku dle celkové výše úvazků členů realizačního týmu. Výše dotace může být v 
plné výši (17.000 Kč) pouze tehdy, je-li celkový počet úvazků členů realizačního týmu min. 1,0. Žadatel sice uvádí, že bude notebook 
využívat i při aktivitách dětí, ale není zřejmé, jak často a v jakém poměru k práci, pro kterou ho bude využívat realizační tým. (Celkový 
počet hodin realizačního týmu je 1430 + 1040 + 520 = 2990. Za 1 měsíc trvání projektu je to průměrně 103 hodin/měsíc. Průměrný počet 
pracovních hodin za měsíc při úvazku 1,0 je 167. Z toho vyplývá, že celkový počet hodin realizačního týmu odpovídá 0,62 úvazku. 
Oprávněným požadavkem dotace na notebook by tedy měla být částka 10.540 Kč).  V případě ostatních položek je množství přiměřené. 

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

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

Položky lze přiřadit k aktivitám. Popis aktivit obsahuje také popis položkových nákladů, které se s aktivitou pojí.

Ceny v rozpočtu jsou přiměřené, žádnou z nich nepovažuji za uměle nadsazenou.

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!

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:

Rozpočet jako celek je dle mého názoru odpovídající rozsahu klíčových aktivit a projektu jako takovému.

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

Odpověď
100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Nastavení cílové hodnoty žadatel odůvodnil na základě výsledků dotazníkového šetření.

Údaje uvedené u popisu indikátorů odpovídají údajům v klíčových aktivitách.

Dosažení naplánované cílové hodnoty považuji za reálné.

Plánované cílové hodnoty jsou přiměřené klíčovým aktivitám.

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

5

Hlavní otázka: Jak jsou nastaveny cílové hodnoty indikátorů?

Průměrná hodnota 
deskriptoru

#DIV/0!

Ekonomická část žádosti vykazuje dle mého názoru pouze jednu nejasnost, a tou je položka "notebook", kdy žadatel nepřepočítal hodiny realizačního týmu na úvazky a neprovedl součet těchto úvazků. Plnou výši dotace může získat pouze tehdy, pokud 
je součet všech úvazků realizačního týmu min. 1,0. Dle popisu hodlá žadatel notebook použít i pro aktivity dětí, ale blíže to neupřesňuje. Nelze tak zjistit, v jaké míře bude notebook využívat realizační tým a nakolik bude sloužit pro děti na táboře. 
Doporučil bych tedy přepočet úvazků členů realizačního týmu a nákup notebooku podpořit částkou poměrnou k součtu všech úvazků, bude-li tento součet nižší než 1,0. Jinak považuji rozpočet i jeho jednotlivé položky za přiměřené vhledem k rozsahu 
projektu i jeho předpokládaným výstupům.

Pomocné podotázky
Hodnoty deskriptorů

Podrobné textové hodnocení pomocných podotázek
ANO/NE

6. Je rozpočet přiměřený rozsahu klíčových aktivit?

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. Dosažení stanovených hodnot považuji za velmi reálné.

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?

kritéria:



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

Problém i jeho příčíny jsou popsány podrobně a srozumitelně. Svá tvrzení žadatel podepřel dotazníkovým šetřením. Slabiny v rámci posouzení tohoto kritéria jsou spíše méně závažného 
charakteru. Je to především situační analýza a obecně zasazení problému do širšího kontextu území Hlučínska, které má svá výrazná specifika.

Cíl projektu je popsán poměrně jasně a nelze mu nic zásadního vytknout. V souvislosti s cílem jsou zvolené klíčové aktivity přiměřené až optimální. Realizací klíčových aktivit by mělo být 
dosaženo cíle projektu a jeho účastníkům by se měl dostat do rukou účinný nástroj pro eliminaci identifikovaných problémů.

Žadatel zvolil formu ověření dosažení cílů projektu (dotazníkovou formou). Zároveň si však nestanovil kritéria, co pro něj bude znamenat např. úspěšné naplnění cíle "kvalitní a rozmanitý 
program příměstského tábora". Jistě bylo možné zvolit v dotaznícících např. hodnotící škálu a následně procentuální vyjádření apod. Data, která budou z realizace projektu k dispozici, považuji 
za přiměřená co do množství i obsahu.

Klíčové aktivity projektu jsou popsány přiměřeně podrobně, jasně a srozumitelně. Jejich nastavení, způsob provádění i časové dotace považuji za optimální vzhledem k celkové délce projektu. 
Drobné výhrady mám k analýze rizik, kde není identifikována míra a pravděpodobnost dopadu jednotlivých rizik a popis jejich eliminace mohl být podrobnější.

Ekonomická část žádosti vykazuje dle mého názoru pouze jednu nejasnost, a tou je položka "notebook", kdy žadatel nepřepočítal hodiny realizačního týmu na úvazky a neprovedl součet 

Způsob zapojení cílové skupiny
Žadatel dle mého názoru oprávněně a rovněž dle výsledků dotazníkového šetření zájem osob z cílové skupiny o zapojení do svého projektu předpokládá. Způsob oslovení cílové skupiny a 
celková motivace pro účast v projektu jsou přiměřené.

V Ostravě dne 19. června 2018

ZÁVĚREČNÝ KOMENTÁŘ

Žádost je zpracována kvalitně a žadatel prokázal, že s obdobnými projekty má zkušenosti. Popisy jsou jasné, přiměřené obsáhlé a podrobné. Vytýkané nedostatky jsou spíše nevážného charakteru. Jedná se o kontext problému a jeho dopadu na území MAS, jen velmi 
částečnou situační analýzu a hodnocení, do jaké míry se problém na území MAS již řešil. V případě analýzy rizik chybí pravděpodobnost a míra dopadu a popis eliminace by mohl být podrobnější, resp. konkrétnější. V ekonomické části jsou nejasnosti u položky 
"notebook", kde žadatel neprovedl přepočet předpokládaných odpracovaných hodin členy realizačního týmu na úvazky. Není tak zřejmé, zda je oprávněn požadovat na notebook dotaci v plné výši. Mimo uvedené je projektová žádost kompaktní a hodnotím ji velmi 
pozitivně.

BODOVÝ ZISK CELKEM

VÝSLEDEK VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Efektivita projektu, rozpočet

Adekvátnost indikátorů

Ekonomická část žádosti vykazuje dle mého názoru pouze jednu nejasnost, a tou je položka "notebook", kdy žadatel nepřepočítal hodiny realizačního týmu na úvazky a neprovedl součet 
těchto úvazků. Plnou výši dotace může získat pouze tehdy, pokud je součet všech úvazků realizačního týmu min. 1,0. Dle popisu hodlá žadatel notebook použít i pro aktivity dětí, ale blíže to 
neupřesňuje. Nelze tak zjistit, v jaké míře bude notebook využívat realizační tým a nakolik bude sloužit pro děti na táboře. Doporučil bych tedy přepočet úvazků členů realizačního týmu a 
nákup notebooku podpořit částkou poměrnou k součtu všech úvazků, bude-li tento součet nižší než 1,0. Jinak považuji rozpočet i jeho jednotlivé položky za přiměřené vhledem k rozsahu 
projektu i jeho předpokládaným výstupům.

Ze žádosti je zřejmé, jak byly hodnoty indikátorů nastaveny. Hodnoty indikátorů odpovídají hodnotám a popisu v klíčových aktivitách. Dosažení stanovených hodnot považuji za velmi reálné.


