
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
Žadatel jasně popisuje řešený problém, zvolená cílová skupina je vzhledem k 
projektu adekvátní.

Cíle a konzistentnost (intervenční logika) 
projektu

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

25 Dobré 18,75
Cíle projektu žadatel nastavil, je jasné, čeho chce projektem dosáhnout. I soubor 
aktivit odpovídá potřebám cílové skupiny i nastaveným cílům. Chybí konkrétní 
kvantifikace a způsob ověření cílů.

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

5 Dobré 3,75
Žadatel popsal, jakých změn má být projektem dosaženo, avšak nejsou 
nastavena kritéria, podle kterých bude možné ověřit dosažení cíle projektu.

Efektivita projektu, rozpočet

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

15 Dobré 11,25
Projekt se jeví jako efektivní. Náklady na projektového manažera jsou 
ohodnoceny částkou 171.000 Kč a jsou zařazeny v přímých nákladech projektu. 
Měly by být přesunuty mezi náklady nepřímé. 

Adekvátnost indikátorů
Jak jsou nastaveny cílové 
hodnoty indikátorů

5 Velmi_dobré 5,00 Hodnoty indikátorů jsou nastaveny vhodně.

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

5 Velmi_dobré 5,00
Cílová skupina je zapojena do všech relevantních fází projektu. Vzhledem k 
tomu, že se jedná o stávající klienty žadatele, považujeme jejich zájem o projekt 
za prokázaný.

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

10 Dobré 7,50
Popis realizace aktivit je obecný, chybí časové dotace na jednotlivé aktivity, nadá 
se tak spolehlivě zhodnotit jejich vzájemná návaznost.

Efektivnost a 
hospodárnost

Obecně prospěšná společnost

889/03_16_047/CLLD_15_01_275

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015331

Nová šance pro mladé

Účelnost

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu

Proveditelnost

Elim Opava o.p.s.



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 86,25
Výsledek věcného 
hodnocení

žádost o podporu splnila podmínky 
věcného hodnocení s výhradou

Jméno a příjmení: Lenka Osmančíková Podpis:

Jméno a příjmení: Petr Adamec Podpis:

Jméno a příjmení: Danlel Kocián Podpis:

Jméno a příjmení: Hana Bližňáková Podpis:

Jméno a příjmení: Pavel Veselský Podpis:

Jméno a příjmení: Alfons Pospiech Podpis:

Jméno a příjmení: Jiří Thiemel Podpis: Pro

Pro

Zdržel se

Pro

Pro

Pro

Pro

Závěrečný komentář (včetně případných podmínek realizace projektu)

Projekt se jeví jako prospěšný pro území MAS. Jasně je definován cíl projektu i zapojení cílové skupiny. Navrhujeme doplnit časové doatace na jednotlivé aktivity pro snadnější zhodnocení efektivity projektu. Popis klíčových aktivit by mohl být 
podrobnější. Rozpočet projektu se jeví jako efektivní a přiměřený, ale doporučujeme přesunout náklady na mzdu projektového manažera do nepřímých nákladů.

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


