
Výzva MAS č.

Název výzvy:

Projekt č.

Název projektu:

Název žadatele:

Právní forma:

Odpověď
100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Popis problému je adekvátní, žadatel do něj vhodně zakomponoval svou praktickou zkušenost. Z popisu však téměř není zřejmé, že projekt 
navazuje (prolíná se) s projektem, který na území MAS Hlučínska žadatel aktuálně realizuje.

Z popisu v žádosti je zřejmé, že žadatel vnímá vrstevnatost problému a jeho přesah mimo cílovou skupinu, nicméně mohl být ještě 

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

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 

Pomocné podotázky

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

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost

Z popisu v žádosti je zřejmé, že žadatel vnímá vrstevnatost problému a jeho přesah mimo cílovou skupinu, nicméně mohl být ještě 
pregnantnější a vyhotovit popis kompaktněji.

Příčiny problému jsou popsány adekvátně.

Žadatel problém částečně zasadil i do kontextu, dle mého názoru mohl více popsat důsledky existence problému, jeho dopady na místní 
komunitu a společnost jako takovou.

Žadatel popsal, že řešením projektu se dlouhodobě zabývá a, i když to není explicitně uvedeno, předložený projekt je projektem navazujícím 
na projekt realizovaný. Rovněž žadatel popsal limity stávající spolupráce zainteresovaných subjektů.

Žadatel při popisu problému uvádí konkrétní a kvantifikované údaje, které se týkají jím poskytované služby. Dále již neodkazuje na další 
statistiky, údaje apod., které by bylo možné ověřit, ani necituje z veřejně dostupných dokumentů atd.

Analýza lokality je v žádosti částečně přítomna, a to ne v ucelené podobě, ale na několika místech. Jsou uvedeny spolupracující subjekty, ale 
očekával bych lepší zasazení do celkového kontextu beroucího ohled na specifika území MAS Hlučínsko.

Žadatel jednoznačně identifikoval cílovou skupinu a s problémem, který chce projektem řešit, se cílová skupina skutečně potýká.

Žadatel uvedl strukturu cílové skupiny velmi dobře, její velikost odvozuje od počtu vlastních klientů. Zde bych očekával hlubší analýzu a 
alespoň zmínku o tom, zda uvedený počet klientů odpovídá počtu zájemců o službu, nebo naopak nebylo možné všechny zájemce uspokojit 
apod.

Popis potřeb cílové skupiny považuji za přiměřený potřebám projektu.

Žadatel neřeší potenciál cílové skupiny uplatnit se na trhu práce explicitně, ale v jeho zájmu jsou všechny situace, které vedou ke krizi rodiny. 
Lze tudíž důvodně předpokládat, že i téma (ne)zaměstnanosti bude v rámci realizace projektu u některých klientů rezonovat.

Odůvodnění 
hodnocení 

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)

Žadatel popsal problém a jeho příčiny v zásadě přiměřeně. Lépe mohl uchopit celkové zasazení do kontextu, které by problém představilo v celé jeho šíři a ukázalo jako celospolečenské riziko. Žadatel uvedl kvantifikované údaje, které se však týkají 
výhradně jeho vlastních údajů o počtu klientů v minulém období. Další konkrétní a ověřitelné údaje, což platí i o velikosti cílové skupiny, již nepředložil. Obecně mohla být více propracována situační analýza, tedy specifické podmínky na území MAS 

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?

hodnocení 
kritéria:

výhradně jeho vlastních údajů o počtu klientů v minulém období. Další konkrétní a ověřitelné údaje, což platí i o velikosti cílové skupiny, již nepředložil. Obecně mohla být více propracována situační analýza, tedy specifické podmínky na území MAS 
Hlučínsko.



Odpověď
100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Žadatel stanovil cíle projektu rozdělené do 4 vzájemně propojených rovin. Provedl také kvantifikaci výstupů, kterou ve spojení s výstupy 
jednotlivých aktivit považuji za adekvátní rozsahu a charakteru projektu.

Změny, kterých plánuje žadatel projektem dosáhnout, jsou pro cílovou skupinu (skupiny), která se do projektu zapojí, velmi významné. 

Cíle, které si žadatel stanovil, jsou logicky provázány a vhodně na sebe navazují.

Jak jsem již uvedl výše, žadatel cíle dle možností kvantifikoval, o totéž se pokusil v případě plánovaných změn. Způsob považuji za přiměřený.

Soubor aktivit považuji za přiměřený potřebám cílové skupiny.

Z pohledu naplnění cílů projektu byly klíčové aktivity zvoleny logicky a odpovídajícím způsobem.

Z popisu klíčových aktivit vyvozuji, že jejich realizace a výstupy budou pro cílovou skupinu použitelnými a užitečnými nástroji při řešení jejích 
problémů.

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:

problémů.

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

Odpověď

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

Žadatel stanovil kritéria pro zhodnocení, zda bylo dosaženo plánovaných cílů, dle mého názoru přiměřeně.

Žadatel vyjádřil způsob doložení rozdílu mezi stavem před a po realizaci projektu v procentech spokojenosti klientů - účastníků projektu. Ve 
spojení s evaluačními záznamy, které budou průběžně vedeny, považuji zvolenou metodu za adekvátní.

Předpokládám, že k dispozici budou i data nezávislá na projektu. Za taková je možné považovat i evaluační záznamy, některé skutečnosti 
budou ověřitelné v rámci OSPOD apod.

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 se jeví jako vhodně nastavené a dle možností jsou také kvantifikovány. Zvolené aktivity jsou sestaveny logicky a mají potenciál (jejich realizace a výstupy) být pro cílovou skupinu vhodným a použitelným nástrojem.

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?

Žadatel prokázal, že dosažení cílů a pozitivní změny dosažené projektem bude ověřovat. Zvolil nástroje a metody, které považuji za adekvátní tomu, jak je projekt nastaven.hodnocení 
kritéria:

Žadatel prokázal, že dosažení cílů a pozitivní změny dosažené projektem bude ověřovat. Zvolil nástroje a metody, které považuji za adekvátní tomu, jak je projekt nastaven.



Odpověď
100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Klíčové aktivity žadatel popsal podrobně a přehledně. Přiložil rovněž přílohu, kde dále obsah jednotlivých aktivit upřesňuje včetně 
jednotlivých metod, principů atd. 

Výstupy u klíčových aktivit jsou označeny odlišně jako "kritéria a ukazatele naplnění cíle", ale parametry výstupů splňují.

Způsob provádění klíčových aktivit, jak je v žádosti popsán, by měl vést k dosažení plánovaných výstupů jednotlivých aktivit.

V případě KA2 a KA3 postrádám upřesnění, na jakých "předem domluvených místech Hlučínska" budou poskytovány služby ambulantní 
formou. Vzhledem k tomu, že žadatel uvádí v rozpočtu související položku, musí mít provedenu nějakou kalkulaci. A rovněž, když se jedná 
prakticky o navazující projekt, měl a mohl čerpat z již získaných zkušeností a praktické realizace (místa, kde nyní hradí nájemné a poskytuje 
své služby na území MAS Hlučínsko). 

Analýza rizik mohla být v některých jednotlivostech konkrétnější, ale jinak ji považuji poměrně přiměřenou rozsahu a náplni projektu.

Žadatel u jednotlivých aktivit časové dotace neuvedl, což měl učinit, aby bylo zřejmé, jakým způsobem má předkládaný projekt návaznost a 
vztah k projektu předcházejícímu, který je právě v realizaci.

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

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

Klíčové aktivity se doplňují a tvoří smysluplný celek, časovou návaznost či prolínání nelze určit, protože žadatel u jednotlivých klíčových 
aktivit neuvedl časové dotace.

Celková délka projektu je 36 měsíců a není důvod ji jakkoliv zpochybňovat.

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

Odpověď

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

Projekt podle informací v žádosti pracuje s cílovou skupinou ve všech relevantních fázích včetně evaluačních aktivit.

Zájem cílových skupin o zapojení do projektu žadatel oprávněně předpokládá. Vychází z toho, že cílovou skupinou jsou jeho stávající klienti a 
zaměstnanci (sociální pracovník, pracovník v sociálních službách).

Projekt a způsoby jeho realizace jsou dle mého názoru nastaveny takovým způsobem, že jsou pro klienty motivační. Dokladem je mimo jiné 
počet klientů žadatele v předcházejícím období.

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?

Práci s cílovou skupinou žadatel plánuje ve všech odpovídajících fázích projektu. Prokázání zájmu cílových skupin považuji za přiměřené, protože jde o aktuální klienty žadatele. Pro cílovou skupinu bude dle mého názoru možnost účastnit se projektu 

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 je přiměřeně podrobný, žadatel "nad rámec povinností" uvádí v rámci přílohy např. i metody a principy poskytování služby atp. Vyčítám mu pouze to, že nedokázal dostatečně jasně vymezit, v jakých případech budou KA1 a KA2 
poskytovány mimo AMT centrum v Opavě i mimo rodiny klientů. Tedy na "předem domluvených místech Hlučínska". Vzhledem k tomu, že žadatel klienty již zná, protože ti tvoří jeho cílovou skupinu, mohl být v tomto ohledu konkrétnější. Navíc se 
jedná o navazující projekt. Dále pak nejsou uvedeny časové dotace pro jednotlivé klíčové aktivity.

hodnocení 
kritéria: (jeho pokračování) motivační.



Odpověď
100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Množství jednotek u položek rozpočtu považuji za přiměřené, nejsou zde patrny žádné známky předimenzovanosti.

Výše rozpočtu je dle mého názoru adekvátní předpokládaným výstupům projektu i jeho délce a charakteru.

Rozpočet je většinově srozumitelný a obsah jednotlivých položek jasný. Výjimkou je položka 1.1.4.5 - Nájem terap. a poradenské 
místnosti. Pravděpodobně jde o nájem již dvakrát zmiňovaných a nespecifikovaných "předem domluvených míst Hlučínska".  Teoreticky by 
se však mohlo jednat i o nájem prostor AMT centra v Opavě. Popřípadě o kombinaci obou možností. Na uvedenou nejasnost jsem 
upozorňoval výše. V tomto byl žadatel velmi nekonkrétní. U rozpočtových položek 1.1.1.1.1 a 1.1.1.1.2 (mzda sociálního pracovníka) není 
soulad mezi částkami v rozpočtu a částkami uvedenými v popisu klíčových aktivit.

Identifikace rozpočtových položek v klíčových aktivitách je jednoznačná.

Mzdy pracovníků i ceny v rozpočtu považuji za přiměřené. V případě notebooku a dalších položek (mobilní telefon, multifunkční 
tiskárna) požaduje žadatel 75% jednotkové ceny. Jedná se zřejmě o požadavek dokumentu "Obvyklé ceny zařízení a vybavení". V 
dokumentu se omezení dle součtu úvazků pracovníků týká pouze notebooku. Řídil-li se žadatel uvedeným dokumentem, měl tuto 
skutečnost uvést. Rovněž měl provést zcela jasnou a průkaznou kalkulaci, že jeho nárok ve výši 75% jednotkové ceny je oprávněný. 

Celkově považuji rozpočet za přiměřený rozsahu klíčových aktivit.

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

Celkově považuji rozpočet za přiměřený rozsahu klíčových aktivit.

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 poměrně srozumitelný.

Údaje uvedené u popisu indikátorů se shodují s informacemi uvedenými v popisu klíčových aktivit.

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

Cílové hodnoty indikátorů nedokáži přesně zhodnotit, protože žadatel neuvedl časové dotace jednotlivých klíčových aktivit. Není tak 
možné posoudit, jak dlouho budou trvat jednotlivé klíčové aktivity a jak se bude tento aktuální navazující projekt prolínat (navazovat) s 
projektem původním.

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

5

Hlavní otázka: Jak jsou nastaveny cílové hodnoty indikátorů?

Průměrná hodnota 
deskriptoru

Rozpočet považuji za přiměřený jeho délce, aktivitám i obsahu. Nejasnost spatřuji v položce nájemné, kde nejsem schopen identifikovat, co vše se za touto položkou skrývá (může skrývat). Není zřejmé, zda požadavek na notebook ve výši 75% 
maximální dotace je oprávněný, protože žadatel neprovedl součet všech úvazků. U mzdy sociálního pracovníka je nesoulad mezi částkami uvedenými v rozpočtu a částkami uvedenými v popisu klíčových aktivit.

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

Způsob nastavení hodnot indikátorů je z žádosti zřejmý a jejich hodnoty se zdají být dosažitelné. Údaje v indikátorech pak odpovídají informacím v klíčových aktivitách. Pro zhodnocení přiměřenosti hodnot indikátorů schází nastavení časových rámců 
jednotlivých klíčových aktivit.

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: jednotlivých klíčových aktivit.



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 zásadě přiměřeně. Lépe mohl uchopit celkové zasazení do kontextu, které by problém představilo v celé jeho šíři a ukázalo jako celospolečenské riziko. 
Žadatel uvedl kvantifikované údaje, které se však týkají výhradně jeho vlastních údajů o počtu klientů v minulém období. Další konkrétní a ověřitelné údaje, což platí i o velikosti cílové skupiny, 
již nepředložil. Obecně mohla být více propracována situační analýza, tedy specifické podmínky na území MAS Hlučínsko.

Cíle projektu se jeví jako vhodně nastavené a dle možností jsou také kvantifikovány. Zvolené aktivity jsou sestaveny logicky a mají potenciál (jejich realizace a výstupy) být pro cílovou skupinu 
vhodným a použitelným nástrojem.

Žadatel prokázal, že dosažení cílů a pozitivní změny dosažené projektem bude ověřovat. Zvolil nástroje a metody, které považuji za adekvátní tomu, jak je projekt nastaven.

Popis klíčových aktivit je přiměřeně podrobný, žadatel "nad rámec povinností" uvádí v rámci přílohy např. i metody a principy poskytování služby atp. Vyčítám mu pouze to, že nedokázal 
dostatečně jasně vymezit, v jakých případech budou KA1 a KA2 poskytovány mimo AMT centrum v Opavě i mimo rodiny klientů. Tedy na "předem domluvených místech Hlučínska". Vzhledem 
k tomu, že žadatel klienty již zná, protože ti tvoří jeho cílovou skupinu, mohl být v tomto ohledu konkrétnější. Navíc se jedná o navazující projekt. Dále pak nejsou uvedeny časové dotace pro 
jednotlivé klíčové aktivity.

Rozpočet považuji za přiměřený jeho délce, aktivitám i obsahu. Nejasnost spatřuji v položce nájemné, kde nejsem schopen identifikovat, co vše se za touto položkou skrývá (může skrývat). 
Není zřejmé, zda požadavek na notebook ve výši 75% maximální dotace je oprávněný, protože žadatel neprovedl součet všech úvazků. U mzdy sociálního pracovníka je nesoulad mezi částkami 
uvedenými v rozpočtu a částkami uvedenými v popisu klíčových aktivit.

Způsob nastavení hodnot indikátorů je z žádosti zřejmý a jejich hodnoty se zdají být dosažitelné. Údaje v indikátorech pak odpovídají informacím v klíčových aktivitách. Pro zhodnocení 
přiměřenosti hodnot indikátorů schází nastavení časových rámců jednotlivých klíčových aktivit.

Způsob zapojení cílové skupiny Práci s cílovou skupinou žadatel plánuje ve všech odpovídajících fázích projektu. Prokázání zájmu cílových skupin považuji za přiměřené, protože jde o aktuální klienty žadatele. Pro cílovou 
skupinu bude dle mého názoru možnost účastnit se projektu (jeho pokračování) motivační.

V Ostravě dne 21. srpna 2019

Projekt "Poradenství a podpora rodinám a jednotlivcům Hlučínska" je poměrně kvalitní. Žadatel v žádosti dokazuje, že s problémem, jeho řešením a také s cílovou skupinou má zkušenosti. Drobnější výtky mám k zasazení problému do kontextu, především co se týká 
jeho negativních dopadů. Žadatel také měl uvést větší množství kvantifikovaných údajů a ověřitelných dat než jen vlastí statistiku o počtu klientů. Žadatel se měl pokusit o kvantifikaci cílové skupiny jako takové. O něco málo podrobnější mohla být situační analýza. V 
popisu klíčových aktivit je nejasnost v tom, jak žadatel hodlá konkrétně realizovat část svých služeb mimo AMT centrum. Uvádí že na předem dohodnutém místě Hlučínska, ale blíže to nespecifikuje. To se pak projevuje v rozpočtu, kde není možné rozklíčovat položku 
nájemné. Jedná se přitom o navazující projekt, žadatel by tedy měl být schopen přesnějšího určení. Žadatel také neuvedl časové dotace pro jednotlivé klíčové aktivity. Nebylo tak možné posoudit, jak se tento navazující projekt prolíná (či navazuje) na projekt původní. 
Nemohl jsem také určit, zda hodnoty indikátorů jsou přiměřené, protože není jasné, jak dlouho jednotlivé aktivity budou trvat. Menší výhrady mám také k rozpočtu, a to k položkám nájemné, mzda sociálního pracovníka a notebook. Nejedná se však primárně o výši 
požadované dotace jako spíše o to, že položky buď není možné přesně rozklíčovat, neodpovídají údajům v klíčových aktivitách nebo není jasné, zda požadovaná výše dotace je akceptovatelná. Přes uvedené připomínky je však projekt jako celek dle mého názoru možné 
hodnotit jako kvalitní a pro region Hlučínska užitečný.

VÝSLEDEK VĚCNÉHO HODNOCENÍ

ZÁVĚREČNÝ KOMENTÁŘ


