
Výzva MAS č.

Název výzvy:

Projekt č.

Název projektu:

Název žadatele:

Právní forma:

Odpověď

100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

ANO 50
Problém je věrohodný, nicméně schází jeho větší konkretizace a především jeho existence není podložena konkrétními údaji, čísly 

či statistikami. Žadatel navíc věrohodnými fakty nedoložil, že problém se skutečně týká území MAS a území realizace projektu. 

ANO 75
Žadatel se soustředil na popis problému především v souvislosti s cílovou skupinou a dětmi osob z cílových skupin. Širší zasazení do 

kontextu či nástin celého problémového systému s jednotlivými aktéry zde nenalezneme.

ANO 50

Příčiny problému jsou popsány jen velmi stručně: "Příčiny popsaných problémů jsou diskrepance mezi nutností postarat se o 

rodinu a pracovní povinnosti:". Jisté napětí mezi pracovním a rodinným životem bude panovat vždy, ale problémem je spíše míra 

tohoto napětí nebo nedostatek nástrojů, které jsou k dispozici, aby ho bylo možné eliminovat na únosnou a pro rodinu optimální 

míru. Žadatel se tak měl věnovat spíše tomu, jaké jsou příčiny, že pro danou cílovou skupinu je míra napětí mezi rodinnými a 

pracovními povinnostmi příliš velká.

ANO 50

Dopady na cílovou skupinu jsou popsány dosti obecně a některé je potřeba vyčíst spíše z kontextu celkové žádosti, než aby byly 

explicitně uvedeny. Dopady v širších souvislostech, ať už na nukleární rodinu osob z cílových skupin nebo v širším sociálním 

kontextu obce, regionu či společnosti obecně, popsány prakticky nejsou. 

NE 25

Žadatel nikde neuvádí, zda je problém v dané lokalitě nový nebo zda existuje již delší dobu. Neuvádí také, zda je jeho projekt 

jedinečný nebo v okolí existují jiné organizace či instituce, které se jím zabývají a s jakým úspěchem. Pokud jiní poskytovatelé 

existují, proč nebyli úspěšní? Nebo úspěšní jsou a schází jim kapacity? Nebo se v lokalitě definovaným problémem nezabývá vůbec 

nikdo? Na tyto otázky bohužel odpovědi nelze nalézt.

ANO 50

Problém, který chce projekt řešit, je na celospolečenské úrovni obecně znám a bylo by možné dohledat řadu odborných studií na 

toto téma.  Nicméně v žádosti nenalezneme konkrétní údaje nebo odkazy na relevantní dostupné zdroje, z nichž by bylo možné 

ověřit, že problém, jak je v žádosti popsán, je také v dané lokalitě skutečně reálně existující a především jaký je jeho rozsah, tudíž i 

potřeba jeho řešení.

NE 25
V žádosti bohužel není možné dohledat informace o lokalitě, její specifika, konkrétní subjekty, které budou na projektu nějakým 

způsobem participovat. Problém není zasazen do kontextu celkové situace v lokalitě nebo např. na území MAS Hlučínsko.

ANO 100 Ano, cílová skupina je vybrána, její podporou se bude řešit popsaný problém.

ANO 50
Popis cílové skupiny je v omezené míře dohledatelný, nikde však nelze identifikovat velikost cílové skupiny. Jednými souvisejícími 

konkrétními údaji v celé žádosti jsou hodnoty indikátorů. V textu žádosti velikost cílové skupiny nenalezneme. 

ANO 75 Lze konstatovat, že potřeby cílové skupiny jsou do určité míry zmapovány.

Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Podpora rodin I.

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)

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

20,68
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

59

Hodnoty deskriptorů

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? 

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

104/03_16_047/CLLD_15_01_275

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007590

Přetváříme spolu v naději Váš příběh

Zámecký Klub z.s.

zapsaný spolek



ANO 100 Ano, bez komentáře.

Odůvodnění 

hodnocení 

kritéria:

Odpověď

100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

ANO 75
Jakých změn má být dosaženo, je z popisu poměrně zřejmé. Poněkud matoucí však je, že změny týkající se problémů cílové 

skupiny (nebo dětí osob cílové skupiny), které má projekt řešit, nebyly při popisu problému identifikovány.

ANO 75
Bude-li cíle projektu dosaženo, pak změnu lze označit za dostatečnou a s ambicí skutečně řešit problém cílové skupiny. Pro plné 

hodnocení schází popis toho, jak bude dosažení změny doloženo, podle čeho bude změna rozeznatelná. 

ANO 100 V projektu se mi podařilo identifikovat dva základní cíle, přičemž tyto jsou provázany a vzájemně komplementární.

ANO 50 Jedinou kvantifikaci cílů nalezneme v podobě indikátorů. Způsob meření, výpočtu apod. nikde stanoven není. 

ANO 50 Soubor aktivit je vzhledem k potřebám cílové skupiny v zásadě správný, jejich popis je však velmi slabý.

ANO 50 Soubor aktivit je vzhledem k naplnění cíle projektu je v zásadě správný, jejich popis je však velmi slabý.

ANO 75
Soubor aktivit může sloužit jako nástroj pro řešení problémů cílové skupiny. Vzhledem ke kvalitě a stručnému popisu však nelze 

přiřadit maximální hodnocení.

Odůvodnění 

hodnocení 

kritéria:

Odpověď

100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

ANO 50
Jediné, co je v projektu nastaveno z pohledu cílů, je cílová hodnota indikátorů. Jakékoliv jiné kritérium, které by projekt posouvalo 

na vyšší úroveň a plnilo žádoucí nároky na kvalitu, stanoveno není.

8. Jsou nastavena kritéria, podle kterých bude možné identifikovat, že bylo 

dosaženo plánovaných cílů?

Pomocné podotázky

Počet získaných bodů

Žadateli nelze upřít, že základní podstata projektu (řešení problému) je správná. Ovšem v případě popisu toho, čeho vlastně chce žadatel dosáhnout a jakými aktivitami toho chce dosáhnout, se dopustil mnoha zkratek. Popis je tudíž neúplný, povrchní a ani ze stylistického hlediska není v 

optimálním stavu.

Žadatel se z pohledu tohoto kritéria dopustil několika zcela základních a zásadních chyb. Uváděné údaje jsou pouze obecné, chybí jakákoliv konkretizace, čísla, hodnoty apod. S nadsázkou lze říci, že by bylo možné tento obecný text použít pro jakoukoliv obdobnou projektovou žádost a v 

jakékoliv lokalitě. Chybí prokázání znalosti místních poměrů, specifika, možní partneři, zainteresované subjekty. Jsou v místě jiné organizace, které obdobnou službu nabízejí? S jakým úspěchem? Velmi slabě je popsána velikost a struktura cílové skupiny. Vzbuzuje to otázku, zda se vůbec 

žadatel pokusil využít dostupných zdrojů, aby jednoznačně prokázal, svá tvrzení o potřebnosti projektu. Obecná východiska mohou být platná, nicméně povinností žadatele je prokázat, že projekt, který bude realizovat, má smysl v konkrétním případě, v konkrétní lokalitě a za místních 

podmínek.

Hodnoty deskriptorů

Počet získaných bodů

16,96Je cíl projektu nastaven správně a povedou zvolené klíčové 

aktivity a jejich výstupy k jeho splnění?

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

2,08
Hlavní otázka:

Jak vhodný způsob pro ověření dosažení cíle žadatel projektu 

nastavil?
42

Podrobné textové hodnocení pomocných podotázek

Hodnoty deskriptorů

ANO/NE

Průměrná hodnota deskriptoru

Skupina kritérií: Účelnost
Maximální počet bodů, který lze 

získat

11. Zamyslel se žadatel nad potenciálem cílové skupiny uplatnit se na trhu práce?

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 skupiny?

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

68

Kritérium: Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu

ÚčelnostSkupina kritérií:

Hlavní otázka:



NE 25 Žadatel neuvádí, jakým způsobem doloží, že projekt byl úspěšný. Nestanoví tudíž ani metodu.

ANO 50

Žadatel neuvádí, jakým způsobem bude možné úspěšnost projektu doložit. Domnívám se, že by za tímto účelem mohly být použity 

např. údaje z místní pobočky UP nebo infomace z místních ZŠ o změně v prospěchu či chování dětí osob z cílové skupiny, ale 

žadatel tyto možnosti explicitně nezmiňuje.

Odůvodnění 

hodnocení 

kritéria:

Odpověď

100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

ANO 50

Popis klíčových aktivit je velmi kusý, neurčitý a jen velmi těsně překračuje hranici hodnocení nedostatečně. Je zde také nesoulad 

mezi stranou 3 žádosti a stranou 8 žádosti. V prvním případě žadatel píše o čtyřech aktivitách projektu (všechny však přípravné či 

administrativní), ale v případě druhém definuje, a to velmi slabě, pouze jedinou klíčovou aktivitu - K1.

NE 25 Žadatel uvádí pouze jednu klíčovou aktivitu. Její popis je nedostatečný. Výstupy nejsou stanoveny.

NE 25 Na základě velmi slabého popisu klíčové aktivity a z důvodu nestanovení konkrétních výstupů nelze určit.

NE 25
Pro stanovení, zda je způsob provádění klíčových aktivit efektivní, je popis zcela nedostatečný. Proto musím i odpovědi na tuto 

otázku přidělit hodnotu "nedostatečně".

ANO 75 Žadatel identifikuje část rizik a uvádí i některá opatření k jejich realizaci.

ANO 50
Žadatel uvádí pouze jednu klíčovou aktivitu, tudíž časová dotace na aktivitu = časová dotace na projekt. Popis aktivity však není pro 

lepší hodnocení než "dostatečně" vyhovující.

ANO 50 Viz. odpověď na otázku č. 6 tohoto kritéria.

ANO 100 Celková délka projektu je nastavena na 2 roky. Bez komentáře.

Odůvodnění 

hodnocení 

kritéria:

Hlavní otázka: Jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu projektu?

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 motivující2,08Průměrná hodnota deskriptoru

42

5Kritérium: Způsob zapojení cílové skupiny

3. Povede způsob provádění klíčových aktivit (metoda realizace) k dosažení 

stanovených výstupů aktivity?

4. Je zvolený způsob provádění klíčových aktivit efektivní? 

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

5,00
Hlavní otázka:

Jak vhodně byl zvolen způsob realizace aktivit a jejich vzájemná 

návaznost?

Průměrná hodnota deskriptoru

50

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?

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

10. Lze důvodně předpokládat, že k dispozici budou informace/data (optimálně i 

nezávislé na projektu), které umožní výsledky projektu ověřit?

Pomocné podotázky

Hodnoty deskriptorů

Proveditelnost
Maximální počet bodů, který lze 

získat
Počet získaných bodů

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

 8. Je vhodně nastavena celková délka projektu?

Podrobné textové hodnocení pomocných podotázek

Žadatel uvádí pouze jedinou klíčovou aktivitu projektu. Její popis je nedostatečný. Výstupy jsou nejasné nebo se neuvádějí vůbec. Jakým způsobem se budou aktivity odehrávat, kde se budou odehrávat apod.

Jedna z nejslabších částí žádosti. V textu se nedočteme, jak žadatel, natož nezávisla osoba, pozná, že bylo dosaženo vytčených cílů. Není zde předložena žádná metoda, kterou bude hodnocení probíhat. Ani zde nenalezneme žádné konkrétní kvantifikovatelné ukazatele či údaje.



Odpověď

100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

ANO 50 Projekt počítá se zapojením cílové skupiny, ale toto zapojení není explicitně popsáno.

NE 25

Zájem cílové skupiny se v žádosti jaksi automaticky předpokládá (i když možný malý zájem je uveden v rizicích), ale tento 

předpoklad není podložen žádnými daty, údaji či teoretickými studiemi nebo třeba jen výsledky explorace v relevantních 

institucích.  

ANO 50

Žadatel bude do kontaktu s cílovou skupinou vstupovat prostřednictvím škol. To je relevantní, další motivační nástroje a způsoby 

práce s cílovou skupinou však v žádosti nenalezneme. Lze však na druhou stranu důvodně předpokládat, že školy budou 

doporučovat primárně osoby, pro něž bude již pouhá možnost využití aktivit projektu dostatečnou motivací.

Odůvodnění 

hodnocení 

kritéria:

Odpověď

100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

ANO 50

V textu žádosti a z rozpočtu je zřejmé, že mzda účetní projektu je započítána v přímých nákladech, měla by však být hrazena z 

nákladů nepřímých, protože nepracuje přímo s cílovou skupinou, ani nezajišťuje výstupy, které cílové skupině slouží. Bohužel nelze 

přesně rozklíčovat položku "pracovní smlouvy", kde se v tabulce rozpočtu objevuje jednotka 5 (tedy 5 fyzických osob?) a v textu 

žádosti se píše o "několika osobách" a 6.000 odpracovaných hodinách cvičitelů, vychovatelů, trenérů a asistentů. Popis jejich 

činnosti je velmi obecný a není jasné, co vlastně bude v projektu akcentováno, trenéři jakých sportů mají být angažováni, cvičitelé 

čeho atd. Vzniká tak dojem, že o přesné náplni projektu vlastně žadatel dosud nemá jasnou představu. Podobně nejasná je výše 

nájemného, protože nikde se nehovoří o časovém rozsahu poskytování služeb, vše je omezeno na konstatování, že provoz bude 

každý pracovní den i o prázdninách. Půjde však o jednu nebo třeba šest hodin denně? Možná, že lze propočítat orientační provozní 

dobu z úvazků pracovního týmu, ale tento propočet měl provést sám žadatel.

ANO 75
Výše rozpočtu je přiměřená délce realizace, ale jak uvádím níže, není např. zřejmé, kolik hodin denně bude zařízení otevřeno, což 

je také velmi důležité.

ANO 75

Žadatel uvádí v položce 1.1.6.2. cestovné a ubytování (90.000 Kč), což je podřízeno položce "přímá podpora cílové skupiny". V 

textu žádosti však žadatel uvádí, že se jedná o převoz dětí, které ovšem nejsou cílovou skupinou! Správně by tedy částka měla být 

uvedena v položce 1.1.4. se specifikací, že se jedná o přepravní službu pro děti osob z cílové skupiny a označena jako neuznatelný 

výdaj, protože uvedená aktivita není v naší výzvě podporována! Vhodná by byla specifikace jednotek v položkách 1.1.1.1 a 1.1.1.2, 

i když se lze domnívat, že jednotkou je fyzický počet zaměstnanců.

ANO 50
Hodnocení jsem výrazně snížil z toho důvodu, že popis aktivity je chabý a velmi obecný. Nevíme např., kolik hodin denně bude 

zařízení otevřeno, jak jsem již uvedl apod.

ANO 100 Bez komentáře.

ANO 75 Klíčová aktivita je popsána velmi slabě, ale celkový rozpočet odpovídá rozpočtům projektů obdobného rozsahu.

Odůvodnění 

hodnocení 

kritéria:

9. Počítá projekt se zapojením cílových skupin ve všech relevantních fázích 

projektu? 

10. Je v  žádosti prokázán zájem cílových skupin o zapojení do projektu?

Tam, kde měl v žádosti o podporu žadatel prokázat znalost cílové skupiny a popsat, jakým způsobem s ní bude pracovat, toho nalezneme jen velmi málo. Jakoby žadatel předpokládal, že sám fakt existence a nabídky jeho služby bude pro osoby z cílové skupiny dostatečným motivem pro 

zapojení se. I tato eventualita může samozřejmě nastat, nicméně žadatel má zvolit takové nástroje, které jsou pro cílovou skupinu odpovídající a má je popsat. Prokáže tak, že je připraven předejít případnému nezájmu osob z cílové skupiny a jejich neúčasti v projektu.

11. Odpovídají nástroje motivace, výběru a způsobu práce s cílovou skupinou 

charakteristice zvolené cílové skupiny?

Pomocné podotázky

Hodnoty deskriptorů

Podrobné textové hodnocení pomocných podotázek
ANO/NE

Efektivnost a hospodárnost
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

10,63
Hlavní otázka:

S ohledem na plánované a potřebné výstupy je navrženo 

efektivní a hospodárné použití zdrojů?

Průměrná hodnota deskriptoru

71

Rozpočet dle mého názoru není nadhodnocený a odpovídá délce projektu. Zda odpovídá i rozsahu projektu není snadné určit, neboť chybí podrobnější popis aktivit, třeba také denní provozní doba apod. Přesto se domnívám, že částky nejsou nadsazené a žadatel požaduje dotaci skutečně 

jen nezbytné položky. Drobné chyby jsou u položky cestovné a ubytování, protože výdaje zde uvedené by měly být u položky nákup služeb, ale především se jedná o náklady neuznatelné, protože tato aktivita není v naší výzvě podporována. Chyba je také u účetní projektu, jejíž mzda spadá 

do nepřímých nákladů, je však zařazena do nákladů přímých.

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
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

Skupina kritérií:



Odpověď

100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

NE 25

Žadatel u popisu obou zvolených indikátorů explicitně uvádí pouze: "Tuto hodnotu jsme zvolili na základě debatování s řediteli 

kravařských škol a paní z CVČ Kravaře." Domnívám se, že tento způsob určení hodnoty indikátoru, který je vážným závazkem, je 

zcela irelevantní.

NE 25 Popis indikátorů je nedostatečný, údaje v klíčových aktivitách jsou velmi strohé a neurčité. 

ANO 50

Přes všechny nedostatky žádosti se domnívám, že cílová hodnota indikátorů je dosažitelná. Ani v tomto případě se však žadatel 

nevyvaroval nejasností. Zvolil indikátor 50001 - kapacita podporovaných zařízení péče o děti a hodnotu stanovil na 30. Dále zvolil 

indikátor 60000 - celkový počet účastníků a hodnotu opět stanovil na 30. Proč je hodnota u obou indikátorů nastavena stejně? 

Bohužel bez vysvětlení.

ANO 50
Jakékoliv vyšší hodnocení než dostatečně není možné vzhledem k, na mnoha místech popsaným, nedostatkům v žádosti, a to 

především ve strohosti a obecnosti popisu, naprostému nedostatku konkrétních hodnot, čísel apod.

Odůvodnění 

hodnocení 

kritéria:

CELKOVÉ HODNOCENÍ

Bodový zisk

20,68

16,96

2,08

5,00

2,08

10,63

1,88

59,31

   Vypracoval dne 22. srpna 2017

5

1,88
Hlavní otázka: Jak jsou nastaveny cílové hodnoty indikátorů?

Průměrná hodnota deskriptoru

38

Pomocné podotázky
Hodnoty deskriptorů

Podrobné textové hodnocení pomocných podotázek
ANO/NE

Skupina kritérií: Efektivnost a hospodárnost
Maximální počet bodů, který lze 

získat

ZÁVĚREČNÝ KOMENTÁŘ

Odůvodnění hodnocení kritériaKritérium

BODOVÝ ZISK CELKEM

VÝSLEDEK VĚCNÉHO HODNOCENÍ

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 se z pohledu tohoto kritéria dopustil několika zcela základních a zásadních chyb. Uváděné údaje jsou pouze obecné, chybí jakákoliv konkretizace, čísla, hodnoty apod. S nadsázkou lze říci, že by bylo 

možné tento obecný text použít pro jakoukoliv obdobnou projektovou žádost a v jakékoliv lokalitě. Chybí prokázání znalosti místních poměrů, specifika, možní partneři, zainteresované subjekty. Jsou v místě jiné 

organizace, které obdobnou službu nabízejí? S jakým úspěchem? Velmi slabě je popsána velikost a struktura cílové skupiny. Vzbuzuje to otázku, zda se vůbec žadatel pokusil využít dostupných zdrojů, aby 

jednoznačně prokázal, svá tvrzení o potřebnosti projektu. Obecná východiska mohou být platná, nicméně povinností žadatele je prokázat, že projekt, který bude realizovat, má smysl v konkrétním případě, v 

konkrétní lokalitě a za místních podmínek.

Žadateli nelze upřít, že základní podstata projektu (řešení problému) je správná. Ovšem v případě popisu toho, čeho vlastně chce žadatel dosáhnout a jakými aktivitami toho chce dosáhnout, se dopustil mnoha 

zkratek. Popis je tudíž neúplný, povrchní a ani ze stylistického hlediska není v optimálním stavu.

Jedna z nejslabších částí žádosti. V textu se nedočteme, jak žadatel, natož nezávisla osoba, pozná, že bylo dosaženo vytčených cílů. Není zde předložena žádná metoda, kterou bude hodnocení probíhat. Ani zde 

nenalezneme žádné konkrétní kvantifikovatelné ukazatele či údaje.

Žadatel uvádí pouze jedinou klíčovou aktivitu projektu. Její popis je nedostatečný. Výstupy jsou nejasné nebo se neuvádějí vůbec. Jakým způsobem se budou aktivity odehrávat, kde se budou odehrávat apod.

Rozpočet dle mého názoru není nadhodnocený a odpovídá délce projektu. Zda odpovídá i rozsahu projektu není snadné určit, neboť chybí podrobnější popis aktivit, třeba také denní provozní doba apod. Přesto 

se domnívám, že částky nejsou nadsazené a žadatel požaduje dotaci skutečně jen nezbytné položky. Drobné chyby jsou u položky cestovné a ubytování, protože výdaje zde uvedené by měly být u položky nákup 

služeb, ale především se jedná o náklady neuznatelné, protože tato aktivita není v naší výzvě podporována. Chyba je také u účetní projektu, jejíž mzda spadá do nepřímých nákladů, je však zařazena do nákladů 

přímých.

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

Nastavení indikátorů je z mého pohledu vůbec nejslabším místem žádosti. Jsou zde jak nejasnosti v tom, jak jsou indikátory nastaveny, tak také chybí jejich vazba na aktivity. O té se v textové části žádosti 

nedočteme vůbec nic. Za vyloženě nešťastnou považuji formulaci, kterou žadatel použil u popisu obou indikátorů: "Tuto hodnotu jsme zvolili na základě debatování s řediteli kravařských škol a paní z CVČ 

Kravaře." Volba indikátoru nemůže být stanovena na základě "debaty".

Nastavení indikátorů je z mého pohledu vůbec nejslabším místem žádosti. Jsou zde jak nejasnosti v tom, jak jsou indikátory nastaveny, tak také chybí jejich vazba na aktivity. O té se v textové části žádosti nedočteme vůbec nic. Za vyloženě nešťastnou považuji formulaci, kterou žadatel 

použil u popisu obou indikátorů: "Tuto hodnotu jsme zvolili na základě debatování s řediteli kravařských škol a paní z CVČ Kravaře." Volba indikátoru nemůže být stanovena na základě "debaty".

Způsob zapojení cílové skupiny

Tam, kde měl v žádosti o podporu žadatel prokázat znalost cílové skupiny a popsat, jakým způsobem s ní bude pracovat, toho nalezneme jen velmi málo. Jakoby žadatel předpokládal, že sám fakt existence a 

nabídky jeho služby bude pro osoby z cílové skupiny dostatečným motivem pro zapojení se. I tato eventualita může samozřejmě nastat, nicméně žadatel má zvolit takové nástroje, které jsou pro cílovou skupinu 

odpovídající a má je popsat. Prokáže tak, že je připraven předejít případnému nezájmu osob z cílové skupiny a jejich neúčasti v projektu.

X

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?



Předložený projekt "Přetváříme spolu v naději Váš příběh" bohužel nemohu považovat za kvalitně zpracovaný. Nezpochybňuji základní myšlenku, která koinciduje s příslušnou výzvou MAS Hlučínsko. Žádost sama o sobě je však napsána velmi obecně, chybí v ní konkrétní údaje, čísla, zkrátka prokázání hlubší 

znalosti celé problematiky. Při sebepozornějším studiu v textu nelze dohledat, jak vlastně budou probíhat aktivity (aktivita), jakým způsobem se bude s cílovou skupinou a s dětmi osob z cílové skupiny pracovat. Projekt má ambici fungovat každý pracovní den, ale kolik hodin denně bude provozní doba se již 

nedozvíme. Některé formulace jsou doslova amatérské a zpochybňují tak mé přesvědčení o tom, že žadatel je schopen projekt realizovat. Není zde počítáno ani s partnerem, který by již měl s obdobnými aktivitami zkušenosti a mohl by tak dodat potřebnou odbornou kvalitu. Byť je žadatelem místní spolek, 

neprokázal ani znalost lokálního prostředí, jeho specifika, dopady definovaného problému na místní komunitu, zda již někdo problém v okolí řeší či řešil, s jakým úspěchem apod.  Závěrem konstatuji, že projektová žádost není zpracována kvalitně.














