
Výzva MAS č.

Název výzvy:

Projekt č.

Název projektu:

Název žadatele:

Právní forma:

Odpověď
100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Žadatel popsal základní problémy, které hodlá projektem řešit.

Žadatel uvedl, že problém se dotýká především cílové skupiny, ale dotkl se rovněž rodinných příslušníků. Zasazení do širšího kontextu však v 
žádosti nenalezneme.

Příčiny problému jsou popsány stručně, ale v zásadě přesně a pregnantně.

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_047/0015331

Nová šance pro mladé

Elim Opava, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost

Dopady problému na život cílové skupiny je popsán, dopady na další skupiny obyvatel, místní komunitu, společnost jako celek atp. již 
popsány nejsou.

Žadatel explicitně neuvádí, zda a jakým způsobem již byl problém řešen, ale z textu je zřejmé, že právě aktivity žadatele jsou jedním z 
nástrojů, jimiž byl (a je) problém eliminován. O dalších pokusech, ať už úspěšných, či neúspěšných, se v žádosti nedozvíme.

Při popisu problému a v dalších pasážích žádosti žadatel uvádí kvantifikované údaje, které se týkají jím poskytované služby (počet klientů, 
průměrný věk klientů, nejčastější nepříznivé situace apod. To považuji vzhledem k nastavení projektu za adekvátní. Přesto mohl žadatel 
provést alespoň kvalifikovaný odhad (nebo doložit statisticky) jaká je reálná poptávka po jeho službě, kterou poskytuje a nabízí (tedy i 
případní neuspokojení klienti, které nebylo možné přijmout z kapacitních důvodů atd.).

Situační analýza v projektu prakticky nefiguruje. Nedozvíme se o specificích území, o aktuálních či potenciálních spolupracujících 
subjektech apod.

Žadatel vymezil cílovou skupinu a problém, který chce projektem řešit, této skupině přináleží.

Žadatel uvedl strukturu i velikost cílové skupiny, přičemž velikost je totožná s počtem klientů, se kterými žadatel pracoval v uplynulém roce. 
Pro potřeby projektu lze tuto možnost akceptovat, přesto bych uvítal, kdyby se žadatel zamyslel nad celkovou velikostí cílové skupiny v 
jeho spádové oblasti a provedl kvantifikaci alespoň kvalifikovaným odhadem. 

Popis potřeb cílové skupiny je v žádosti přítomen spíše jen fragmentálně a implicititně.

Dle žádosti se domnívám, že žadatel vnímá problematiku uplatnění cílové skupiny na trhu práce spíše okrajově a akcentuje jiné 
problematické oblasti v životě klientů. Konkrétně nezaměstnanost však uvádí jako jednu z nejčastějších nepříznivých situací klientů, které je 
potřeba řešit. 

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)

Žadatel popsal problém a jeho příčiny v podstatě správně, mohl však informace zasadit do širšího kontextu. To se týká především negativních dopadů problému. V projektu nenalezneme situační analýzu, která by přiblížila specifika daného území. 
Pozitivní je naopak to, že se žadatel pokusil kvantifikovat údaje související s cílovou skupinou. Jen škoda, že zůstal u osob, které byly jeho klienty v uplynulém období. Nepříliš zřejmé jsou pak ze žádosti skutečné potřeby cílové skupiny.

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: Pozitivní je naopak to, že se žadatel pokusil kvantifikovat údaje související s cílovou skupinou. Jen škoda, že zůstal u osob, které byly jeho klienty v uplynulém období. Nepříliš zřejmé jsou pak ze žádosti skutečné potřeby cílové skupiny.



Odpověď
100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Žadatel stanovil cíle, kterých chce projektem dosáhnout.

Změnu, které plánuje žadatel projektem dosáhnout, považuji za důležitou a pro cílovou skupinu významnou.

Jsou stanoveny dílčí cíle, které se jeví jako vzájemně provázané a logicky navazující.

Cíle, které si žadatel stanovil, jsou kvantifikovatelné, ale žadatel tuto kvantifikaci neuvedl. Není tak zřejmé, jak hodlá dosažení cílů projektu 
identifikovat a prokazovat. Nezvolil a nepopsal potřebnou metodiku, ani parametry úspěchu/neúspěchu.

Soubor aktivit, jak ho žadatel sestavil, odpovídá potřebám cílové skupiny, pomineme-li, že žadatel tyto potřeby v projektu explicitně 
nepopsal.

Žadatel nastavil klíčové aktivity takovým způsobem, že jejich realizace by měla směřovat k naplnění cílů projektu.

Výstupy klíčových aktivit (projektu) mají potenciál napomáhat k řešení problémů cílové skupiny.

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:

Výstupy klíčových aktivit (projektu) mají potenciál napomáhat k řešení problémů cílové skupiny.

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

Odpověď

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

Žadatel nenastavil kritéria, podle kterých bude možné rozeznat, zda cílů, které si vytýčil, skutečně dosáhl. Jak jsem již uvedl výše, důvodem 
je již samo příliš obecné nastavení vlastních cílů.

Žadatel neuvedl, jakým způsobem bude dokládat, že došlo k pozitivním změnám oproti stavu před zahájením realizace projektu.

V případě projektu lze předpokládat spíše menší množství dat nezávislých na projektu, což je však dáno jeho charakterem, stejně tak jako 
cílovou skupinou. 

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

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 jsou nastaveny, rovněž klíčové aktivity mají svou logiku a v podstatě směřují k dosažení cílů projektu. Vytýkám však cílům resp. jejich formulaci vágnost a neurčitost. Jestliže žadatel zvolil cíle jako "zkvalitnění poskytované sociální služby, 
zefektivnění práce s klientem apod.", měl uvést, jak bude dosažení takto obecně formulovaných cílů prokazovat. Jakou zvolí metodiku, co pro něho bude měřítkem "zkvalitnění" a "zefektivnění". 

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?

Vytkl jsem žadateli příliš obecné nastavení cílů projektu a stejně tak mu musím vytknout, že nenastavil kritéria, podle kterých by bylo možné dosažení těchto cílů identfikovat a doložit. Stejně tak žadatel popsal, jaké změny má být projektem dosaženo, 
ale ani v tomto případě není možné dohledat způsob, kterým budou pozitivní změny doloženy a vůbec zaznamenány.kritéria: ale ani v tomto případě není možné dohledat způsob, kterým budou pozitivní změny doloženy a vůbec zaznamenány.



Odpověď
100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Některé aktivity jsou popsány poměrně přiměřeně, u některých (např. realizace aktivit pro klienty) postrádám podrobnější a pregnantnější 
popis. Je otázkou, zda žadatel musel jako zcela samostatnou aktivitu uvádět realizaci výběrového řízení, ale nelze to označit za chybu.

Výstupy u klíčových aktivit nejsou explicitně popsány, ale v řadě případů je lze z textu odvodit. Kde však výstupy aktivit nejsou zřejmé, to je 
aktivita "Realizace aktivit pro klienty". Očekával bych, že žadatel konkrétněji popíše, co aktivita v rámci projektu přinese. Takto je 
nastavení až příliš vágní.

Opět lze říci, že u některých aktivit popis ozřejmuje i jejich provádění, ale v několika případech (znovu příkladmo Realizace aktivit pro 
klienty) se toho o způsobu realizace mnoho nedozvíme.

V souladu s výše uvedeným konstatuji, že ne u všech aktivit lze plně zhodnotit jejich efektivitu. V té souvislosti jsem nedokázal rozklíčovat 
aktivitu "Výběrové řízení". Náklady na projektového manažera (měly by být součástí nepřímých nákladů) jsou na první pohled enormně 
vysoké a nelze si příliš představit, jak by takové výběrové řízení mělo vypadat. Jestliže projektový manažer má být za za jeho realizaci 
ohodnocen částkou 171 000 Kč, měl žadatel aktivitu více popsat a sumu vysvětlit.

Analýza rizik neexistuje. Žadatel pouze taxativně vypsal jednotlivá rizika bez odhadu pravděpodobnosti či míry dopadu a bez jakéhokoliv 
pokusu o alespoň nastínění způsobu jejich eliminace.

Žadatel v žádosti neuvedl, jaké časové dotace mají jednotlivé aktivity projektu přiděleny.
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

Žadatel v žádosti neuvedl, jaké časové dotace mají jednotlivé aktivity projektu přiděleny.

Vzhledem k tomu, že klíčové aktivity nemají stanoveny časové rámce, lze těžko hodnotit jejich vzájemnou provázanost. Posloupnost, v jaké 
jsou aktivity seřazeny, však ukazuje, že jejich souslednost má logický základ.

Celková délka projektu je 36 měsíců, což je maximálně možné. Považuji ji za optimální.

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

Odpověď

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

Z žádosti je zřejmé, že žadatel hodlá s cílovou skupinou pracovat ve všech relevantních fázích projektu.

Vzhledem k tomu, že cílovou skupinou budou především stávající klienti žadatele, považuji jejich zájem za prokázaný.

Projekt má předpoklady, aby byla cílová skupina motivována zapojit se do něj (reálně již do projektu ve značné míře zapojena je - stávající 
klienti).

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 disponuje dostatečnými zkušenostmi z práce s cílovou skupinou. Ta bude zřejmě z majoritní části totožná s dosavadními klienty žadatele. Zájem cílové skupiny o účast v projektu tak považuji za prokázaný.

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 motivujícíPrůměrná 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?

ohledem na potřeby cílových skupin a s ohledem na dosažení 
požadovaných výstupů v dostatečné kvalitě?

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

 8. Je vhodně nastavena celková délka projektu?

Popisy klíčových aktivit mohly být v řadě případů podrobnější a konkrétnější. Totéž lze říci o výstupech a metodách realizace jednotlivých aktivit. Pochybnosti o efektivitě ve mně vzbuzuje aktivita "Výběrové řízení", kdy mzda nastavená pro 
projektového manažera je značně vysoká, přitom není dle mého názoru dostatečně odůvodněná. Náklady na tuto pozici navíc patří mezi nepřímé náklady projektu. Analýza rizik není analýzou rizik v pravém slova smyslu. Jde vlastně jen o výčet několika 
málo rizik. Chybí pravděpodobnost a míra dopadu a především jakýkoliv popis jejich eliminace. Pro jednotlivé klíčové aktivity pak žadatel nestanovil časové rámce, takže není zřejmé, jak dlouho bude probíhat jejich realizace.

hodnocení 
kritéria:

Žadatel disponuje dostatečnými zkušenostmi z práce s cílovou skupinou. Ta bude zřejmě z majoritní části totožná s dosavadními klienty žadatele. Zájem cílové skupiny o účast v projektu tak považuji za prokázaný.



Odpověď
100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Množství položek v rozpočtu nepovažuji za nadsazené nebo nereálné. Jak však níže uvádím, problém je spíše s obsahem jednotlivých 
položek, chybějícími komentáři nebo s tím, že položky nelze jednoznačně přiřadit konkrétním aktivitám.

Výše rozpočtu je dle mého názoru poměrně odpovídající projektu jako celku. Jak jsem však již výše několikrát uvedl, částku spojenou s 
činností projektového manažera v rámci výběrového řízení považuji, dle toho jak je celá aktivita popsána, za nadsazenou. Zároveň je 
potřeba uvést, že mzda projektového manažera, který nepracuje přímo s cílovou skupinou, by měla být hrazena z nepřímých nákladů 
projektu.
Rozpočet je ve většině položek srozumitelný. Žadatel ovšem spojil do položky osobní náklady náklady na sociálního pracovníka a 
projektového manažera, přičemž druhý jmenovaný by měl být hrazen z nepřímých nákladů. Také podíl těchto pracovníků v jednotlivých 
aktivitách není zcela jasný. V rozpočtu se objevuje položka vzdělávání, ale s nesouladem mezi počtem jednotek, cenou jednotky a celkovou 
částkou. Obecně u položek chybí komentáře, které by pomohly k celkově lepší orientaci.

Některé položky uvedené v rozpočtu není možné přiřadit k jednotlivým aktivitám. Příkladem je položka vzdělávání a další nejasnosti pak 
panují okolo osobních nákladů.

Mzdy pracovníků i ceny dalších položek považuji za přiměřené.

Rozpočet považuji za přiměřený rozsahu klíčových aktivit s výhradou ke mzdě projektového manažera, o kterou by měly být přímé náklady 
poníženy.

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

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

Žadatel u popisu indikátorů uvedl způsob stanovení jejich hodnot a tento způsob je zřejmý.

Údaje uvedené u popisu indikátorů nejsou v rozporu s informacemi uvedenými v popisu klíčových aktivit, ale tyto informace doplňují, 
protože v rámci popisu klíčových aktivit je nenalezneme.

Dosažení cílových hodnot indikátorů se dle informací a údajů obsažených v žádosti jeví jako reálné.

Cílové hodnoty indikátorů považuji s ohledem na dostupné informace za přiměřené obsahu a rozsahu klíčových aktivit.

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

5

Hlavní otázka: Jak jsou nastaveny cílové hodnoty indikátorů?

Průměrná hodnota 
deskriptoru

Rozpočet jako celek považuji za poměrně přiměřený, nespatřuji v něm zřetelně zbytné náklady či naddimenzované položky. Postrádám však komentáře především k některým položkám. Nejasnosti mám okolo nákladů na mzdu projektového manažera 
v aktivitě výběrové řízení. Tyto náklady by navíc měly být součástí nákladů nepřímých. Není zřejmé, do které aktivity patří položka vzdělávání, u které navíc není jasné, kdo a v čem má být vzdělán.

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

Způsob nastavení hodnot indikátorů je patrný. Hodnoty indikátorů se zdají být dosažitelné. Údaje v indikátorech v popisu klíčových aktivit nenalezneme, ale nejsou s dalšími údaji v žádosti v rozporu.

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?



CELKOVÉ HODNOCENÍ
Bodový 

zisk
Odůvodnění hodnocení kritériaKritérium

BODOVÝ ZISK CELKEM

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

Žadatel popsal problém a jeho příčiny v podstatě správně, mohl však informace zasadit do širšího kontextu. To se týká především negativních dopadů problému. V projektu nenalezneme 
situační analýzu, která by přiblížila specifika daného území. Pozitivní je naopak to, že se žadatel pokusil kvantifikovat údaje související s cílovou skupinou. Jen škoda, že zůstal u osob, které byly 
jeho klienty v uplynulém období. Nepříliš zřejmé jsou pak ze žádosti skutečné potřeby cílové skupiny.

Cíle projektu jsou nastaveny, rovněž klíčové aktivity mají svou logiku a v podstatě směřují k dosažení cílů projektu. Vytýkám však cílům resp. jejich formulaci vágnost a neurčitost. Jestliže 
žadatel zvolil cíle jako "zkvalitnění poskytované sociální služby, zefektivnění práce s klientem apod.", měl uvést, jak bude dosažení takto obecně formulovaných cílů prokazovat. Jakou zvolí 
metodiku, co pro něho bude měřítkem "zkvalitnění" a "zefektivnění". 

Vytkl jsem žadateli příliš obecné nastavení cílů projektu a stejně tak mu musím vytknout, že nenastavil kritéria, podle kterých by bylo možné dosažení těchto cílů identfikovat a doložit. Stejně 
tak žadatel popsal, jaké změny má být projektem dosaženo, ale ani v tomto případě není možné dohledat způsob, kterým budou pozitivní změny doloženy a vůbec zaznamenány.

Popisy klíčových aktivit mohly být v řadě případů podrobnější a konkrétnější. Totéž lze říci o výstupech a metodách realizace jednotlivých aktivit. Pochybnosti o efektivitě ve mně vzbuzuje 
aktivita "Výběrové řízení", kdy mzda nastavená pro projektového manažera je značně vysoká, přitom není dle mého názoru dostatečně odůvodněná. Náklady na tuto pozici navíc patří mezi 
nepřímé náklady projektu. Analýza rizik není analýzou rizik v pravém slova smyslu. Jde vlastně jen o výčet několika málo rizik. Chybí pravděpodobnost a míra dopadu a především jakýkoliv 
popis jejich eliminace. Pro jednotlivé klíčové aktivity pak žadatel nestanovil časové rámce, takže není zřejmé, jak dlouho bude probíhat jejich realizace.

Rozpočet jako celek považuji za poměrně přiměřený, nespatřuji v něm zřetelně zbytné náklady či naddimenzované položky. Postrádám však komentáře především k některým položkám. 
Nejasnosti mám okolo nákladů na mzdu projektového manažera v aktivitě výběrové řízení. Tyto náklady by navíc měly být součástí nákladů nepřímých. Není zřejmé, do které aktivity patří 
položka vzdělávání, u které navíc není jasné, kdo a v čem má být vzdělán.

Způsob nastavení hodnot indikátorů je patrný. Hodnoty indikátorů se zdají být dosažitelné. Údaje v indikátorech v popisu klíčových aktivit nenalezneme, ale nejsou s dalšími údaji v žádosti v 
rozporu.

Způsob zapojení cílové skupiny Žadatel disponuje dostatečnými zkušenostmi z práce s cílovou skupinou. Ta bude zřejmě z majoritní části totožná s dosavadními klienty žadatele. Zájem cílové skupiny o účast v projektu tak 
považuji za prokázaný.

V Ostravě dne 24. srpna 2019

Projekt, který žadatel předložil, považuji za užitečný a prospěšný pro cílovou skupinu i území MAS. Služba, v jejímž rámci má být realizován, je již několik let úspěšně poskytována na území města Hlučín. Žádost přesto vykazuje několik výrazných nedostatků či nejasností 
a míst, která nejsou zpracována optimálním způsobem. Žadatel problém a jeho příčiny popsal v podstatě správně, ale postrádám především u negativních dopadů zasazení do širšího kontextu. Žadatel neprovedl situační analýzu a nespecifikoval území, na kterém má 
být projekt realizován. Z textu žádosti je obtížné vyčíst skutečné potřeby cílové skupiny. Cíle, které si žadatel stanovil, jsou vymezeny velmi obecně a není zřejmé, jak bude jejich dosažení dokladovat. Totéž lze říci o pozitivních změnách, kterých má být projektem 
dosaženo. Žadatel je předpokládá, ale neuvádí, podle jakých objektivních a ověřitelných kritérií rozezná, že k nim skutečně došlo. Při popisu aktivit měl být žadatel konkrétnější a měl více dbát na jednoznačnost a pochopitelnost. Nejasnosti jsou především v aktivitě 
týkající se výběrového řízení, a to v podobě působnosti a mzdy projektového manažera. S ní spojené náklady by měly být v kategorii nepřímé, což by mělo vliv na konečnou podobu rozpočtu. U aktivit nejsou stanoveny časové rámce a velmi slabá je analýza rizik, v níž 
navíc zcela chybí popis jejich eliminace. Nezařazena zůstala rozpočtová položka "vzdělávání", která není uvedena jako výstup u žádné z aktivit. Projektu by prospělo, kdyby byly rozpočtové položky alespoň v několika základních případech okomentovány a celkově měl 
projekt na první pohled patrnější logický rámec. Přes uvedené nepříliš pozitivní skutečnosti předpokládám, že žadatel má potenciál po nutných úpravách projekt úspěšně realizovat.

BODOVÝ ZISK CELKEM

VÝSLEDEK VĚCNÉHO HODNOCENÍ

ZÁVĚREČNÝ KOMENTÁŘ


