
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
Projekt je zaměřen na současnou problematiku regionu Hlučínsko v souladu se 
strategií CLLD. Problém i jeho příčiny jsou popsány velmi dobře, jednoznačně je 
identifikována cílová skupina i její potřeby.

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
Cíle projektu jsou vhodně nastaveny i kvantifikovány. Logicky jsou zvoleny 
klíčové aktivity, je zřejmý způsob jejich realizace a výstupy.

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

5 Velmi_dobré 5,00 V žádosti je vhodně popsán způsob ověření cílů projektu.

Efektivita projektu, rozpočet

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

15 Dobré 11,25
Rozpočetje sestaven efektivně a přiměřeně vzhledem k délce projektu a jeho 
aktivitám. Nejasná je položka nájemné, kde požadujeme bližší identifikaci prostor, 
které si žadatel plánuje pronajmout. 

Adekvátnost indikátorů
Jak jsou nastaveny cílové 
hodnoty indikátorů

5 Dobré 3,75
Cílové hodnoty indikátory jsou nastaveny jasně, ale nelze přesně zhodnotit jejich 
adekvátnost, protože nejsou nastaveny časové dotace u jednotlivých klíčových 
aktivit.

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

5 Velmi_dobré 5,00
Cílová skupina je zapojena do všech fází projektu. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o stávající klienty, předpokládá se jejich zájem i o zapojení do tohoto projektu.

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

10 Dobré 7,50

Klíčové aktivity jsou popsány podrobně a přehledně. Chybí však časová dotace, 
tudíž nelze určit časové návaznosti jednotlivých aktivit. Zároveň nelze zhodnotit 
vztah k aktuálně probíhajícímu projektu podpořenému v rámci předcházející 
výzvy OPZ MAS Hlučínsko.

Proveditelnost

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost

889/03_16_047/CLLD_15_01_275

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015360

Poradenství a podpora rodinám a jednotlivcům Hlučínska

Účelnost

Efektivnost a 
hospodárnost

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu



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 92,50
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

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Závěrečný komentář (včetně případných podmínek realizace projektu)

Projekt je kvalitně zpracován, žadatel prokázal zkušenosti s prací s cílovou skupinou v místě a čase. Cíl projektu je vhodně nastaven. Jednotlivé klíčové aktivity na něj navazují a cílová skupina je zapojena do všech fází projektu. Rozpočet 
projektu se jeví jako přiměřený a efektivní, je však potřeba specifikovat prostory, které si hodlá žadatel pronajmout. Dále je potřeba ujasnit časové dotace jednotlivých aktivit, aby byl jasný vztah k právě realizovanému projektu, na který tento 
projekt navazuje.

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


