
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 v přiměřeném rozsahu a poměrně jasně.

Žadatel akcentuje při popisu problému především cílové skupiny a osoby pečující. Okrajově se v textu objevují i další zainteresované subjekty. 
Cíleně však žadatel problém v celém jeho kontextu nepopsal. 

Příčiny problému jsou popsány částečně, žadatel uvedl některé relevantní příčiny, jiné naopak pominul.

Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Rozvoj a modernizace sociálních služeb III.

3. Jsou jasně analyzovány příčiny problému?

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

Hodnoty deskriptorů
Podrobné textové hodnocení pomocných podotázek

ANO/NE

1. Je problém věrohodný a je dostatečně konkretizován?

2. Je zřejmé, koho všeho se problém dotýká (nejen cílových 
skupin, ale i dalších subjektů) a jak?

Pomocné podotázky

889/03_16_047/CLLD_15_01_275

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015259

Sociálně terapeutická dílna Kometa

DomA - domácí asistence

Spolek

Dopady problému jsou popsány především s ohledem na cílovou skupinu a velmi částečně i na jiné subjekty. Zasazení dopadů problému do 
širších souvislostí, tedy dopad na celé rodiny, místní komunitu, společnost apod., žadatel v textu neprezentuje.

Žadatel pouze nastiňuje, že problém se v regionu řeší, ale v příslušných službách nejsou dostatečné kapacity a počet zájemců dle jeho názoru 
značně převyšuje možnosti poskytovatelů jejich potřeby a požadavky uspokojit.

Žadatel při popisu problému, ale ani na jiných patřičných místech v žádosti neuvádí žádné kvantifikované či měřitelné údaje. Výjimkou jsou 
informace o plánovaném počtu klientů dílny. Bohužel tam, kde by bylo potřeba (jedná se o celou řadu tvrzení) text žádosti doplnit o 
konkrétní "tvrdé" údaje, to žadatel neučinil.

Situační analýza v projektové žádosti prakticky nefiguruje. Nedočteme se o specificích a charakteristice území MAS Hlučínsko, nedozvíme 
se nic bližšího o potenciálních spolupracujících subjektech apod. Lze přitom předpokládat, že žadatel, který již řadu let poskytuje na území 
jiné sociální služby a má zde sídlo, bude mít tyto informace k dispozici.

Cílovou skupinu (skupiny) žadatel identifikoval jednoznačně a problém, který chce projektem řešit, je této skupině vlastní.

Žadatel strukturoval cílovou skupinu, ale její velikost neuvedl a neprovedl ani kvalifikovaný odhad. Počet osob z cílových skupin, které 
žadatel hodlá zapojit do projektu, nevypovídá o velikosti cílových skupin jako takových. Žadatel přitom uvádí: "Oba problémy vycházejí z 
dlouhodobé praxe žadatele, při které se na něj obracejí nejen pečujícící  osoby, ale také zástupci různých obcí s možností péče o osoby 
spadající do cílové skupiny projektu." A na jiných místech žádosti je napsáno, že kapacity jiných poskytovatelů jsou nedostatečné. Bez 
kvantifikace jsou tyto údaje vágní a nelze tak zhodnotit, zda počet plánovaných uživatelů a z něho plynoucí nastavení indikátorů je 
adekvátní. 

Popis potřeb cílových skupin není popsán zcela explicitně, ale z údajů na různých místech žádosti lze základní potřeby cílových skupin 
identifikovat.

Je zřejmé, že žadatel vnímá problematiku uplatnitelnosti osob z cílových skupin na trhu práce. 

Odůvodnění 
hodnocení 

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)

Popis problému, jeho příčiny, dopady a zasazení do kontextu žadatel částečně zvládl. Chybí především uvedení problému v širších souvislostech, situační analýza lokality (místních specifik). Citelným nedostatkem je absence prakticky jakýchkoliv 
kvantifikovaných či měřitelných údajů dokládajících existenci problému a jeho rozsah. Není tak např. ani rámcově stanovena velikost cílové skupiny, což je pro nastavení projektu a jeho parametrů poměrně zásadní.

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?

hodnocení 
kritéria: kvantifikovaných či měřitelných údajů dokládajících existenci problému a jeho rozsah. Není tak např. ani rámcově stanovena velikost cílové skupiny, což je pro nastavení projektu a jeho parametrů poměrně zásadní.



Odpověď
100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Žadatel stanovil cíle projektu, které jsou poměrně jednoznačné. 

Změna, které plánuje žadatel projektem dosáhnout, je pro cílovou skupinu a především pro její jednotlivé členy, kteří se do projektu zapojí, 
zásadní a velmi významná.

Žadatel si stanovil cíle, které jsou navzájem provázané a logicky na sebe navazují.

Cíle jsou kvantifikovatelné a jejich dosažení bude jednoznačně prokazatelné (vznik sociálně terapeutické dílny, počet klientů, počet 
zaměstnanců atd.). V souvislosti s tím, jaké pozitivní změny žadatel od realizace projektu očekává (viz . str. 4 Žádosti - Jaká změna/y je/jsou 
v důsledku projektu očekávána/y?), postrádám popis toho, jakým způsobem je bude žadatel prokazovat, jaká jsou kritéria úspěchu apod. 

Soubor aktivit považuji za přiměřený potřebám cílové skupiny.

Vzhledem ke zvoleným cílům projektu žadatel zvolil klíčové aktivity adekvátním způsobem.

Soubor klíčových aktivit projektu, odhlédneme-li od jejich obsahu, jsou zvoleny přiměřeně. Směřují ke zřízení a fungování sociálně 
terapeutické dílny, což je pro potenciální klienty, jejich rodinné příslušníky, pečující osoby a další osoby i organizace bezesporu přínosné. 

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 
skutečnými nástroji pro řešení stanoveného problému cílové 

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

Kritérium: Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu

ÚčelnostSkupina kritérií:

Hlavní otázka:

terapeutické dílny, což je pro potenciální klienty, jejich rodinné příslušníky, pečující osoby a další osoby i organizace bezesporu přínosné. 
Faktem však je, že o vlastním provozu dílny (náplň činnosti, plánované terapie apod.) se z projektu (popisu klíčových aktivit) nedozvíme 
prakticky nic.

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

Odpověď

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

U plánovaných cílů jsou kritéria jejich dosažení nastavena a budou objektivně vyhodnotitelná.

Žadatel rámcově popsal, jakých pozitivních změn chce projektem dosáhnout. Způsob, kterým hodlá dosažení změn doložit, však již neuvedl. 

Lze předpokládat, že k dispozici bude celá řada objektivně ověřitelných dat, pomocí kterých bude možné ověřit výsledky projektu.

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

Cíle projektu považuji za adekvátně nastavené vzhledem k tomu, čeho chce žadatel primárně dosáhnout. Klíčové aktivity jsou zvoleny tak, že jejich realizace by měla vést k dosažení cílů projektu. Cíle jsou přitom kvantifikovány a jejich dosažení je 
objektivně ověřitelné. Žadatel rovněž uvedl, jakých pozitivních změn chce projektem dosáhnout. v tomto případě však již nikde v žádosti neuvedl, jakým způsobem bude možné dosažení těchto změn ověřit, ani nestanovil bližší kritéria 
úspěchu/neúspěchu. Především u klíčočové aktivity "Provoz STD" uvádí žadatel jen velmi málo (téměř žádné) informací o tom, jak budou pracovní terapie v dílně probíhat, co bude její hlavní náplní apod.

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?

Podrobné textové hodnocení pomocných podotázek
Hodnoty deskriptorů

ANO/NE

Průměrná hodnota 
deskriptoru

Skupina kritérií: Účelnost Maximální počet bodů, 
který lze získat

skutečnými nástroji pro řešení stanoveného problému cílové 
skupiny?

Dosažení primárních cílů projektu bude možné ověřit na základě celé řady nezávislých dat. Žadatel si také vytýčil, jakých pozitivních změn chce projektem dosáhnout. Zde však již nespecifikoval, jak si bude dosažení těchto změn ověřovat a nestanovil 
ani kritéria pro úspěch či neúspěch v této rovině.

hodnocení 
kritéria: ani kritéria pro úspěch či neúspěch v této rovině.



Odpověď
100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Klíčové aktivity jsou popsány úsporným způsobem, především u aktivity "Provoz STD" bych očekával mnohem detailnější popis. 

U popisů aktivit jsou uvedeny jejich výstupy, nebo lze tyto výstupy identifikovat. 

V případě prvních dvou aktivit je zřejmé, že jejich realizací dojde k dosažení plánovaných výstupů. V případě třetí aktivity (Provoz STD) je 
popis velmi slabý. Soustředí se na činnost projektového manažera, který však nepracuje přímo s cílovou skupinou. Jestliže se aktivita  týká 
provozu, očekával bych informace o tom, jak bude STD provozována (kde, kdy, provozní doba, základní terapeutické činnosti atd., atd.).

Způsob provádění prvních dvou klíčových aktivit lze považovat za efektivní. V případě třetí aktivity (viz. předchozí podotázka) nelze 
vzhledem ke způsobu popisu efektivitu hodnotit. Z pohledu efektivity je pro mě poměrně nejasná pozice projektového manažera. Jeho roli 
zejména ve třetí klíčové aktivitě považuji za nadsazenou. Tento můj pohled samozřejmě může být, jak už jsem uvedl výše, ovlivněn také 
velmi stručným popisem.

Analýza rizik je zpracována velmi povrchně. Žadatel uvedl, že rizikem je "naplnění kapacity STD a získání kvalitních a kvalifikovaných 
pracovníků". Protože naplnění kapacity i získání kvalitních pracovníků je žádoucí, předpokládám, že rizikem žadatel myslel "nenaplnění" a 
"nezískání". Uvedená dvě rizika přitom zcela jistě nejsou jediná, která mohou realizaci projektu ohrozit. Např. vzhledem k tomu, že žadatel 
dosud nemá službu sociálně terapeutické dílny registrovánu a není tak ani zařazena do Krajské sítě sociálních služeb, plyne z této situace 
zřejmé riziko. Taktéž popis eliminace rizik je nekonkrétní a vágní.

Všechny klíčové aktivity mají stanovený časový rámec, který není důvod zpochybňovat.
6. Mají jednotlivé klíčové aktivity optimální časovou dotaci s 
ohledem na potřeby cílových skupin a s ohledem na dosažení 

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

3. Povede způsob provádění klíčových aktivit (metoda realizace) 
k dosažení stanovených výstupů aktivity?

4. Je zvolený způsob provádění klíčových aktivit efektivní? 

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

Všechny klíčové aktivity mají stanovený časový rámec, který není důvod zpochybňovat.

Klíčové aktivity na sebe časově navazují a tvoří smysluplný celek.

Celková délka projektu je 30 měsíců, což je vzhledem k výzvou stanovenému časovému rámci pro fyzickou realizaci projektu zcela adekvátní.

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

Odpověď

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

Žadatel dle informací v projektu hodlá zapojit cílové skupiny do všech jeho relevantích fází.

Zájem cílových skupin o zapojení do projektu žadatel předpokládá, nicméně ho neprokázal. Zůstává u obecných proklamací, že se na něho 
obracejí potenciální zájemci apod. Protože však pro podporu svých tvrzení nepředložil žádnou statistiku, průzkum, odhad atd. zůstal v 
rovině pouhých předpokladů.

Popis práce s cílovou skupinou je v projektu naprosto minimální, proto ji lze těžko hodnotit. Předpokládám však, že samotná možnost zapojit 
se do projektu (např. stát se klientem) bude pro cílové skupiny výraznou motivací. 

Odůvodnění 
hodnocení 

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 počítá s účastí cílových skupin ve všech klíčových fázích projektu. Již samotná možnost využít služeb sociálně terapeutické dílny bude pro osoby z cílových skupin značnou motivací. To je můj předpoklad vycházející ze zkušeností. Žadatel ovšem 
sám neprokázal (ani se nepokusil prokázat), že zájem cílových skupin o zapojení do projektu je takové, aby ho bylo efektivní realizovat.

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

Pomocné podotázky

Hodnoty deskriptorů
Podrobné textové hodnocení pomocných podotázek

ANO/NE

5Kritérium: Způsob zapojení cílové skupiny

Hlavní otázka:
Jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu 

projektu?

požadovaných výstupů v dostatečné kvalitě?

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

 8. Je vhodně nastavena celková délka projektu?

Popis klíčových aktivit mohl být obsáhlejší a kvalitnější. Především v případě aktivity Provoz STD považuji její popis za vyloženě nedostatečný, protože se soustředí výhradně na činnost projektového manažera, který nepracuje s cílovou skupinou. Strohý 
a nepříliš kvalitní popis třetí aktivity má vliv i na hodnocení její efektivity resp. její efektivitu prakticky nejde objektivně hodnotit. Za ne zcela jasnou (nadsazenou) pak považuji roli projektového manažera, a to především ve třetí aktivitě. Analýza rizik, 
kterou žadatel předložil, je velmi nekvalitní. Její rezervy spatřuji jednak v identifikaci jednotlivých rizik, jednak také v popisu jejich eliminace.

hodnocení 
kritéria: sám neprokázal (ani se nepokusil prokázat), že zájem cílových skupin o zapojení do projektu je takové, aby ho bylo efektivní realizovat.



Odpověď
100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Není zřejmé, proč žadatel nárokuje dotaci na skener, tiskárnu a zároveň mulifunkční zařízení, které v sobě tiskárnu i skener spojuje. Mzda 
projektového manažera je započítána mezi přímými náklady projektu, ale z popisu jeho práce nevyplývá, že bude vykonávat přímou práci s 
cílovou skupinou (klienty). Dle mého názoru by měly být prostředky na projektového manažera čerpány z nepřímých nákladů projektu.

Vzhledem k tomu, že vlastní provoz sociálně terapeutické dílny je plánován na 24 měsíců a zbytek činí přípravná fáze, považuji výši 
rozpočtu za balancující na samé hraně přijatelnosti. Při okamžité kapacitě 8 klientů je počet 4 pracovníci v sociálních službách a 1 sociální 
pracovník poměrně vysoký. A to i přesto, že žadatel odůvodňuje počet pracovníků zaměřením na cílovou skupinu osob s kombinovaným 
postižením. O vlastní náplni dílny, pracovně terapeutických činnostech apod. se však nedozvídáme nic, proto uvedený počet může, ale také 
nemusí být adekvátní. 

Rozpočet je z větší části srozumitelný, žadatel však jednotlivé položky nijak nekomentoval, i když by to v některých případech bylo velmi 
žádoucí (viz. např. podotázka č. 1 tohoto kritéria).

Jednotlivé položky rozpočtu jsou přiřaditelné jednotlivým aktivitám.

Mzdy a ceny v rozpočtu považuji za přiměřené.

Jak jsem již uvedl výše, rozpočet považuji co do celkové výše a efektivity za poněkud napjatý. Žadatel mohl uvedené eliminovat lepším 
popisem klíčových aktivit i dalších pasáží žádosti a rovněž vhodnými komentáři k rozpočtu. 

Odůvodnění 

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

Rozpočet považuji vzhledem k jednotlivým aktivitám, jejich náplni, časové dotaci apod., ale především vzhledem k cekovému kontextu za poměrně vysoký. Žadatel dle mého názoru nezpracoval projekt tak, aby těmto úvahám předešel. Nekomentoval 

6. Je rozpočet přiměřený rozsahu klíčových aktivit?

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: Efektivnost a hospodárnost

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

Odpověď
100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Z popisů je poměrně zřejmé, jak žadatel při nastavování indikátorů postupoval.

U indikátoru 60000 žadatel uvádí, že "v rámci podpory budou podpořeni 4 pracovníci přímé péče, projektový manažer a 15 uživatelů STD". 
Je přitom zřejmé, že projektový manažer by zde započítán být neměl, naopak chybí sociální pracovník, který je uveden u popisu klíčových 
aktivit. U indikátoru 67315 ( Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel) je uvedeno 15 osob 
klientů. V popisu klíčových aktivit ani jinde v žádosti není uvedeno jak, jakou metodikou atd. bude vyhodnocování probíhat.

V případě indikátoru 67315 "Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel" uvádí žadatel cílovou 
hodnotu 15. To je hodnota, která odpovídá celkovému počtu klientů ve službě. Žadatel tedy předpokládá, že bude ve své terapeutické 
činnosti 100% úspěšný, což nepovažuji (i vzhledem ke zvoleným cílovým skupinám) za zcela pravděpodobné.

Plánovaná hodnota 8 u indikátoru 67001 Kapacita podpořených služeb) se mi jeví jako pomrně nízká s ohledem na plánované personální 
obsazení dílny (4 pracovníci přímé péče + 1 sociální pracovník).

Odůvodnění 
hodnocení 

5

Hlavní otázka: Jak jsou nastaveny cílové hodnoty indikátorů?

Průměrná hodnota 
deskriptoru

Rozpočet považuji vzhledem k jednotlivým aktivitám, jejich náplni, časové dotaci apod., ale především vzhledem k cekovému kontextu za poměrně vysoký. Žadatel dle mého názoru nezpracoval projekt tak, aby těmto úvahám předešel. Nekomentoval 
jednotlivé položky v rozpočtu a klíčové části žádosti nezpracoval dostatečně podrobně a jednoznačně. Téměř se pak nevěnoval způsobu práce s klienty, vlastní náplni dílny apod. Mzda projektového manažera by měla být součástí nepřímých, nikoliv 
přímých nákladů.

Pomocné podotázky
Hodnoty deskriptorů

Podrobné textové hodnocení pomocných podotázek
ANO/NE

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

U indikátoru 60000 neodpovídá přesně jeho popis popisům v klíčových aktivitách a projektový manažer by neměl být do hodnoty indikátoru započítáván. Problém spatřuji u indikátoru 67315, kde žadatel nastavil hodnotu dle mého názoru ne zcela 
reálně, a také nikde v žádosti neuvedl, jakým způsobem bude dosažení indikátoru zjišťovat a hodnotit. V kontextu celého projektu považuji hodnotu indikátoru 67001 jako dosti nízkou.

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: reálně, a také nikde v žádosti neuvedl, jakým způsobem bude dosažení indikátoru zjišťovat a hodnotit. V kontextu celého projektu považuji hodnotu indikátoru 67001 jako dosti nízkou.



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

Efektivita projektu, rozpočet

Adekvátnost indikátorů

Popis problému, jeho příčiny, dopady a zasazení do kontextu žadatel částečně zvládl. Chybí především uvedení problému v širších souvislostech, situační analýza lokality (místních specifik). 
Citelným nedostatkem je absence prakticky jakýchkoliv kvantifikovaných či měřitelných údajů dokládajících existenci problému a jeho rozsah. Není tak např. ani rámcově stanovena velikost 
cílové skupiny, což je pro nastavení projektu a jeho parametrů poměrně zásadní.

Cíle projektu považuji za adekvátně nastavené vzhledem k tomu, čeho chce žadatel primárně dosáhnout. Klíčové aktivity jsou zvoleny tak, že jejich realizace by měla vést k dosažení cílů 
projektu. Cíle jsou přitom kvantifikovány a jejich dosažení je objektivně ověřitelné. Žadatel rovněž uvedl, jakých pozitivních změn chce projektem dosáhnout. v tomto případě však již nikde v 
žádosti neuvedl, jakým způsobem bude možné dosažení těchto změn ověřit, ani nestanovil bližší kritéria úspěchu/neúspěchu. Především u klíčočové aktivity "Provoz STD" uvádí žadatel jen 
velmi málo (téměř žádné) informací o tom, jak budou pracovní terapie v dílně probíhat, co bude její hlavní náplní apod.

Dosažení primárních cílů projektu bude možné ověřit na základě celé řady nezávislých dat. Žadatel si také vytýčil, jakých pozitivních změn chce projektem dosáhnout. Zde však již 
nespecifikoval, jak si bude dosažení těchto změn ověřovat a nestanovil ani kritéria pro úspěch či neúspěch v této rovině.

Popis klíčových aktivit mohl být obsáhlejší a kvalitnější. Především v případě aktivity Provoz STD považuji její popis za vyloženě nedostatečný, protože se soustředí výhradně na činnost 
projektového manažera, který nepracuje s cílovou skupinou. Strohý a nepříliš kvalitní popis třetí aktivity má vliv i na hodnocení její efektivity resp. její efektivitu prakticky nejde objektivně 
hodnotit. Za ne zcela jasnou (nadsazenou) pak považuji roli projektového manažera, a to především ve třetí aktivitě. Analýza rizik, kterou žadatel předložil, je velmi nekvalitní. Její rezervy 
spatřuji jednak v identifikaci jednotlivých rizik, jednak také v popisu jejich eliminace.

Rozpočet považuji vzhledem k jednotlivým aktivitám, jejich náplni, časové dotaci apod., ale především vzhledem k cekovému kontextu za poměrně vysoký. Žadatel dle mého názoru 
nezpracoval projekt tak, aby těmto úvahám předešel. Nekomentoval jednotlivé položky v rozpočtu a klíčové části žádosti nezpracoval dostatečně podrobně a jednoznačně. Téměř se pak 
nevěnoval způsobu práce s klienty, vlastní náplni dílny apod. Mzda projektového manažera by měla být součástí nepřímých, nikoliv přímých nákladů.

U indikátoru 60000 neodpovídá přesně jeho popis popisům v klíčových aktivitách a projektový manažer by neměl být do hodnoty indikátoru započítáván. Problém spatřuji u indikátoru 67315, 
kde žadatel nastavil hodnotu dle mého názoru ne zcela reálně, a také nikde v žádosti neuvedl, jakým způsobem bude dosažení indikátoru zjišťovat a hodnotit. V kontextu celého projektu 

Způsob zapojení cílové skupiny
Žadatel počítá s účastí cílových skupin ve všech klíčových fázích projektu. Již samotná možnost využít služeb sociálně terapeutické dílny bude pro osoby z cílových skupin značnou motivací. To 
je můj předpoklad vycházející ze zkušeností. Žadatel ovšem sám neprokázal (ani se nepokusil prokázat), že zájem cílových skupin o zapojení do projektu je takové, aby ho bylo efektivní 
realizovat.

V Ostravě dne 22. srpna 2019

Předloženým projektem chce žadatel řešit problém, který považuji za reálný a řešení skutečně hodný. Vlastní zpracovnání žádosti bohužel na řadě míst není tak kvalitní, jak by si projekt obdobného charakteru a významu zasloužil. Především zde absentují jakákoliv 
konkrétní čísla a údaje týkající se problému jako takového, chybí hlubší situační analýza a zasazení problému do širšího kontextu. Většina textu a tvrzení je v rovině předpokladů, které nejsou doloženy objektivně ověřitelnými údaji. To se týká např. také velikosti cílové 
skupiny, která není ani rámcově stanovena. O prokázání zájmu cílových skupin o zapojení do projektu se žadatel ani nepokusil. Nepříliš konkrétní a systematický je popis klíčových aktivit. Především u aktivity "Provoz STD" se žadatel zaměřil na činnost projektového 
manažera, ale prakticky úplně pominul popis vlastního provozu dílny, tedy té nejdůležitější části projektu. V případě rozpočtu je dle mého názoru diskutabilní jeho výše resp. efektivita projektu. Konkrétně se jedná o personální obsazení v porovnání s okamžitou 
kapacitou služby. Důvodem může být i to, že žadatel v rámci žádosti neposkytl tolik informací, kolik by bylo potřeba pro objasnění jím nastavených parametrů. Při identifikaci přímých nákladů mezi ně, dle mého názoru chybně, žadatel zařadil mzdu projektového 
manažera. Ta patří spíše mezi náklady nepřímé. Několik nejasností se nachází i v popisu a nastavení indikátorů. Nelze říci, že by žadatel předložil nekvalitní (nebo nerealizovatelný)  projekt, ale obsahuje několik míst, která by zasloužila podrobnější popis, vysvětlení či 
jiné nastavení. Především na nekonkrétnosti popisů a fatálního nedostatku jednoznačných a konkrétních dat projekt ztrácí.

BODOVÝ ZISK CELKEM

VÝSLEDEK VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Adekvátnost indikátorů kde žadatel nastavil hodnotu dle mého názoru ne zcela reálně, a také nikde v žádosti neuvedl, jakým způsobem bude dosažení indikátoru zjišťovat a hodnotit. V kontextu celého projektu 
považuji hodnotu indikátoru 67001 jako dosti nízkou.

ZÁVĚREČNÝ KOMENTÁŘ


