
Výzva MAS č.

Opatření:

Projekt č.

Název projektu:

Název žadatele:

Právní forma:

Odpověď
100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Žadatel popsal problém přiměřeně stručně a přitom jasně.

Žadatel se zaměřil především na popis problémů cílové skupiny a také z pohledu zaměstnavatelů. Mohl však dosah problémů zasadit do širšího kontextu, 
aby bylo zřejmé, že se nejedná o izolovaný problém dané cílové skupiny.

Příčiny problému jsou analyzovány velmi dobře.

Dopady na cílovou skupinu jsou popsány přiměřeně podrobně, dopady na rodiny osob z cílové skupiny, místní komunitu a další kontext již popsán není.

Žadatel popisuje dosavadní způsoby řešení problému především z pohledu zaměstnavatelů a na území MAS identifikuje jednoho sociálního podnikatele 
(Charitu Opava). O jiných pokusech řešit problematiku cílové skupiny v žádosti informace nejsou. 

Žadatel uvádí konkrétní a adekvátní údaje a data.

Žadatel mohl být při popisu situační analýzy preciznější, především mohl více popsat, jak souvisí situace cílové skupiny a řešený problém s polohou 
lokality, vliv blízké ostravské aglomerace apod. Tuto analýzu nemůže nahradit analýza trhu v podnikatelském plánu, která je naopak velmi precizní. Je 
však nahlížena z pohledu podnikatelské příležitosti, nikoliv z pohledu vlivu na situaci osob z cílových skupin.

Cílová skupina je vybrána a problém, který jí žadatel přisuzuje, se jí skutečně týká.

Velikost a struktura cílové skupiny je popsána zcela adekvátně rozsahu a zaměření projektu, a to i v kontextu řešené problematiky.

Žadatel popsal, že je v kontaktu s konkrétními zájemci o účast (zaměstnání) v projektu, což považuji za dostatečně relevantní. Také spolupráce s odborníky, 
které v žádosti uvádí, je jistou zárukou toho, že žadatel se v potřebách cílové skupiny orientuje.

Ano, celý projekt je založen na principu uplatnění cílové skupiny na trhu práce.

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

OPZ-3 Podpora a rozvoj sociálního podnikání

685/03_16_047/CLLD_15_01_275

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010602

Medoo Silesia s.r.o. - Šalek medu zpředať svedu

 Medoo Silesia s.r.o.

Společnost s ručením omezeným

Žadatel velmi dobře popsal a analyzoval problém i jeho příčiny. Drobné nedostatky lze nalézt v zasazení problému do širšího kontextu - analýza lokality, kdo všechno je existencí problému determinován a na koho (v jaké míře) problém dopadá. Žadatel však vhodně kvantifikoval a používal 
konkrétní údaje a hodnoty. Popsal, že je v kontaktu s konkrétními potenciálními zaměstnanci, kteří účast v projektu předběžně přislíbili.

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
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? 

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

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

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)



Odpověď
100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Cíl projektu je nastaven a popsán jasně.

Změna, které žadatel hodlá projektem dosáhnout, má dobrý potenciál napomoci řešení problémů cílové skupiny resp. konkrétních členů této cílové skupiny.

Dílčí cíle jsou logicky seřazeny a navazují na sebe.

Cíl je adekvátně kvantifikován, žadatel hodlá zaměstnat 2 osoby z cílové skupiny (1,5 úvazku) a tím pomoci s řešením jejich problému. Také další cíle lze 
považovat za měřitelné.

Soubor klíčových aktivit považuji za přiměřený potřebám cílové skupiny.

Soubor klíčových aktivit může dle mého názoru vést k dosažení cíle, bude-li dle popisu v žádosti realizován.

Výstupy projektu mohou být v kontextu celého projektu skutečným nástrojem pro řešení problémů cílové skupiny.

Předmět podnikání je popsán srozumitelně, je zřejmé, s jakými produkty a službami chce žadatel na trhu uspět.

Analýza trhu je na velmi vysoké úrovni, je provedena precizně, obsahuje množství kvantifikovaných údajů i dostatečný kontext.

Na str. 16 podnikatelského plánu žadatel uvádí předjednané odběry, v přílohách pak dokládá dodavatele do své prodejny. Z mého pohledu jsou uvedené 
údaje zcela přiměřené.

Analýza konkurence je opět provedena velmi precizně a podrobně.

Vzhledem k potenciálu zámeckého areálu, parametrům projektu, jeho kvalitě apod. považuji jeho udržitelnost za reálnou.

Principy sociálního podnikání jsou popsány a jejich naplnění se jeví jako dosažitelné.

Ekonomické a sociální cíle považuji za přiměřeně vyrovnané.

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

14. Jsou uvedené ekonomické a sociální cíle, jsou v rovnováze a jsou 
relevantní?

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.)?

Žadatel se s kritériem vypořádal velmi dobře a většina hodnocených parametrů je na skutečně kvalitní úrovni. Především oceňuji přiměřenou podrobnost, konkrétnost a preciznost popisů i jednotlivých údajů.

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:

Hodnoty deskriptorů

Počet získaných bodů

Je cíl projektu nastaven správně a povedou zvolené 
klíčové aktivity a jejich výstupy k jeho splnění?

7. Mohou být soubory klíčových aktivit/výstupy projektu skutečnými nástroji 
pro řešení stanoveného problému cílové skupiny?

8. Je srozumitelný předmět podnikání? Je jasné, co chce žadatel na trhu 
nabízet?

9. Je analyzován trh, jeho absorpční kapacita, velikost, potenciál a vyplývá z 
této analýzy předpoklad uchycení se produktu/služby na trhu?

10. Je zřejmé, kdo budou zákazníci/odběratelé podniku - je uveden 
konkrétní segment a je příp. doložen předjednaný odběr? Je zřejmé, jak, 
komu, kde, za jakou cenu bude produkt prodáván?

11. Je analyzovaná konkurence (a uvedená konkrétní konkurenční výhoda) a 
vyplývá z této analýzy předpoklad konkurenceschopnosti podniku?

12. Existují předpoklady pro udržitelnost podnikání i po skončení projektu?

13. Jsou konkrétně popsané principy sociálního podnikání ve vztahu k 
předmětu podnikání a jeho průběhu a je reálné toto naplnit?

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? 

Hlavní otázka:



Odpověď

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

Kritérium dosažení cíle je jednoznačné a souvisí se zaměstnáním dvou osob (1,5 úvazku) z cílové skupiny a rozvojem (nové aktivity) a provozem sociálního 
podniku.

Doložení dosaženého stavu bude možné provést jednoduše a bude jasně prokazatelné.

Důvodně předpokládám, že dosažení cílů projektu bude ověřitelné z řady nezávislých informací a dat.

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

Odpověď
100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Popis klíčových aktivit považuji vzhledem k náplni projektu za přiměřený, další informace jsou součástí podnikatelského plánu.

U jednotlivých aktivit nejsou jejich výstupy vyjmenovány taxativně a explicitně, nicméně z popisu aktivit lze výstupy odvodit.

Způsob, jakým budou podle popisu klíčové aktivity prováděny, je zvolen tak, že dosažení stanovených výstupů lze předpokládat.

Z informací, které jsou v žádosti dostupné, a z celkového kontextu usuzuji, že plánované provedení klíčových aktivit bude efektivní.

Žadatel identifikoval hlavní rizika, popsal způsob jejich eliminace a uvedl i pravděpodobnost vzniku a míru dopadu.

Žadatel u jednotlivých klíčových aktivit nepopsal časovou dotaci na jejich realizaci. Částečně lze délku jejich trvání rekonstruovat z podnikatelského 
plánu a z dalších částí žádosti. U vlastních aktivit však časovou dotaci explicitně uvedenou nenalezneme.

Aktivity na sebe logicky navazují a je mezi nimi patrná jasná souvislost.

Celková délka projektu je nastavena na 18 měsíců a považuji ji za přiměřenou.

Z popisu provozu a z dalších údajů v podnikatelském plánu nejsou patrné žádné výrazné nesrovnalosti.

Žadatel se specifikům cílové skupiny věnuje na str. 20 a 21 podnikatelského plánu a rovněž na str. 8, kde připouští eventualitu, že bude muset vykrývat 
některé okamžiky pracovní doby.

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

Dosažení cílů projektu bude možné ověřit, a to z dostatečného množství údajů, lze předpokládat, že řada údajů bude ověřitelná i z nezávislých zdrojů.

Klíčové aktivity jsou, jako ostatní částí projektu, popsány kvalitně. Zcela jednoznačně však u nich nejsou uvedeny výstupy, které je potřeba dohledávat v jiných částech žádosti. Obdobně je tomu u časových dotací, které žadatel k aktivitám popsaným v žádosti nepřiřadil.

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

 10. Kalkuluje žadatel s překážkami v práci zaměstnanců z cílových skupin při 
plánování produktivity podniku (např. vliv zvýšené nemocnosti)?

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

Podrobné textové hodnocení pomocných podotázek

Hodnoty deskriptorů

ANO/NE

Průměrná hodnota 
deskriptoru

Skupina kritérií: Účelnost
Maximální počet bodů, 

který lze získat

15. Jsou nastavena kritéria, podle kterých bude možné identifikovat, že bylo 
dosaženo plánovaných cílů?

16. 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

Hodnoty deskriptorů

Počet získaných bodů
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? 

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: Proveditelnost
Maximální počet bodů, 

který lze získat

17. Lze důvodně předpokládat, že k dispozici budou informace/data 
(optimálně i nezávislé na projektu), které umožní výsledky projektu ověřit?

Pomocné podotázky

Počet získaných bodů

Pomocné podotázky

8. Je vhodně nastavena celková délka projektu?

9. Koresponduje popis provozu (včetně lokace provozovny) s nastavením 
provozní doby, se směnností zaměstnanců, s plánovaným objemem zakázek, 
potažmo tržeb? Koresponduje plánovaný objem výroby s kapacitou 
výroby/poskytování služeb?



Odpověď
100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Projekt počítá se zapojením osob z cílové skupiny ve všech odpovídajících fázích.

Zájem cílových skupin žadatel dokládá tím, že již má konkrétní potenciální zájemce o účast v projektu. V kontextu projektu a podnikatelského záměru to 
považuji za přiměřené.

Popis práce s cílovou skupinou je podrobný a precizní, žadatel uvádí také konkrétní odborníky, se kterými hodlá spolupracovat atd.

Sociální principy jsou konkretizovány a pro vybranou cílovou skupinu jsou adekvátní.

Podnikatelský záměr tak, jak je předložen, má značný potenciál, aby byla pracovní místa pro cílovou skupinu udržena i po skončení projektu.

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

Odpověď
100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Počet položek v rozpočtu je přiměřený, jedná se především (v naprosté většině) o personální náklady.

Celkovou výši rozpočtu považuji za odpovídající rozsahu a délce projektu.

Rozpočet je srozumitelný a jasný.

Ke každé aktivitě jsou přiřazeny příslušné položky rozpočtu.

Ceny v rozpočtu považuji za adekvátní.

Rozpočet považuji za přiměřený klíčovým aktivitám, jejich obsahu i rozsahu.

Finanční plán je srozumitelný a přehledný, je zde patrná i souvislost s analýzou trhu. Komentáře jsou přiměřené.

Všechny relevantní náklady jsou ve finančním plánu obsaženy. Způsob výpočtu je zřejmý.

Struktura výnosů je okomentována, stejně tak i tržby, finanční plán obsahuje i příslušné výpočty.

Údaje o cenách produktů jsou uvedeny, způsob stanovení žadatel popsal. Ceny se jeví přiměřené danému segmentu trhu.

Žadatel vypočítal bod zvratu a uvedl rovněž metodiku jeho výpočtu.

Finanční plán je sestaven na dobu tří let, tedy dva roky realizace plus rok navíc po skončení projektu.

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

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.: 

- 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:

Ekonomická část žádosti je precizně zpracovaná, žadatel se snažil o maximální přehlednost a jasnost. Výpočet bodu zvratu a další namátkové kontrolní výpočty potvrdily údaje uváděné žadatelem.

12. Je finanční plán zpracován na období po skončení projektu (tj. min. na 
období 1 roku po skončení projektu)?

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)?
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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?

7. Je finanční plán srozumitelný, podložený relevantními údaji (analýzou 
trhu) a jsou jeho jednotlivé položky dostatečně komentovány?

8. Obsahuje finanční plán všechny relevantní náklady související s 
předmětem podnikání (variabilní a fixní), a to v odpovídající výši včetně 
uvedení způsobu jejich výpočtu?

9. Je komentována struktura a objem plánovaných výnosů, tržeb? Jsou tržby 
podložené výpočtem? Je dosažení plánovaných výnosů/tržeb podložené 
analýzou trhu?

10. Jsou uvedeny údaje o ceně produktu a způsobu jejího stanovení 
(kalkulace)? Je tato cena pro vymezený trh relevantní?

11. Uvádí žadatel výpočet bodu zvratu?

Způsob zapojení cílové skupiny

13. Odpovídají nástroje motivace, výběru a způsobu práce s cílovou 
skupinou charakteristice zvolené cílové skupiny?

14. Jsou konkretizovány sociální principy sociálního podnikání a jsou 
relevantní vzhledem k cílové skupině zaměstnanců?

Hlavní otázka:
Jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu 

projektu?

11. Počítá projekt se zapojením cílových skupin ve všech relevantních fázích 
projektu? 

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

Žadatel se nad zapojením cílové skupiny do projektu zamýšlel velmi intenzivně, což se odráží v popisu projektu. Také sociální principy jsou popsány adekvátně a přiměřeně.

15. Vyplývá z podnikatelského plánu předpoklad udržení pracovního místa 
pro zaměstnance z cílové skupiny i po skončení 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 motivující

Průměrná hodnota 
deskriptoru

Pomocné podotázky
Hodnoty deskriptorů

Podrobné textové hodnocení pomocných podotázek
ANO/NE
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Odpověď
100% 75% 50% 25%

velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně

Z popisu indikátorů je zřejmé, jakým způsobem byly stanoveny.

Údaje uvedené v popisu indikátorů odpovídají údajům v klíčových aktivitách.

Dosažení cílové hodnoty považuji za reálné.

Při porovnání s klíčovými aktivitami se nastavení indikátorů jeví jako odpovídající.

Odůvodnění 
hodnocení 

kritéria:

CELKOVÉ HODNOCENÍ
Bodový zisk

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ekonomická část žádosti je precizně zpracovaná, žadatel se snažil o maximální přehlednost a jasnost. Výpočet bodu zvratu a další namátkové kontrolní výpočty potvrdily údaje uváděné žadatelem.

13. Je z popisu indikátorů zřejmé, jak byla nastavena cílová hodnota?

15. Je reálné dosažení naplánované cílové hodnoty?

16. Je naplánovaná cílová hodnota nastavena v odpovídajícím poměru ke 
klíčovým aktivitám?

14. Odpovídají údaje uvedené v popisu indikátorů údajům v klíčových 
aktivitách?

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

Skupina kritérií: Efektivnost a hospodárnost

Indikátory jsou nastaveny a považuji je při dobrém manažerském řízení podniku za dosažitelné.

Indikátory jsou nastaveny a považuji je při dobrém manažerském řízení podniku za dosažitelné.

Způsob zapojení cílové skupiny Žadatel se nad zapojením cílové skupiny do projektu zamýšlel velmi intenzivně, což se odráží v popisu projektu. Také sociální principy jsou popsány adekvátně a přiměřeně.

ZÁVĚREČNÝ KOMENTÁŘ

Předložený projekt považuji za velmi kvalitní. Žadatel ho zpracoval precizně a podrobně. Podnikatelský záměr má nosnou myšlenku a místo realizace v zámeckém parku v Šilheřovicích se zdá být zajímavou a životaschopnou alternativou s potenciálem dalšího rozvoje. Oceňuji také prostor, který žadatel 
věnoval popisu práce s cílovou skupinou a sociálním principům obecně. Nedostatky, které jsem v projektu nalezl, jsou spíše drobného charakteru. Jedná se o neúplné popisy či některé chybějící údaje. Konkrétně je to situační analýza - analýza lokality z hlediska vlivu na řešený problém a také zasazení 
problému do širšího kontextu. V jeho rámci bylo záhodno ukázat, že se nejedná o izolovaný problém cílové skupiny, ale ten se promítá do života rodin, místní komunity i celé společnosti. U klíčových aktivit postrádám jasně uvedené výstupy a časové dotace, které jsou pro každou aktivitu vymezeny. Celkově 
je však projekt, jak jsem již uvedl, zpracován velmi kvalitně, a to i po stylistické a gramatické stránce. Klíčový je samozřejmě obsah, relevantnost a jasnost popisů, kvantifikace. Žadatel vše zvládl na vysoké úrovni.

Odůvodnění hodnocení kritériaKritérium

Ve Velkých Hošticích dne 10. ledna 2019BODOVÝ ZISK CELKEM

Adekvátnost indikátorů

Žadatel velmi dobře popsal a analyzoval problém i jeho příčiny. Drobné nedostatky lze nalézt v zasazení problému do širšího kontextu - analýza lokality, kdo všechno je existencí problému determinován a na koho (v 
jaké míře) problém dopadá. Žadatel však vhodně kvantifikoval a používal konkrétní údaje a hodnoty. Popsal, že je v kontaktu s konkrétními potenciálními zaměstnanci, kteří účast v projektu předběžně přislíbili.

Žadatel se s kritériem vypořádal velmi dobře a většina hodnocených parametrů je na skutečně kvalitní úrovni. Především oceňuji přiměřenou podrobnost, konkrétnost a preciznost popisů i jednotlivých údajů.

Dosažení cílů projektu bude možné ověřit, a to z dostatečného množství údajů, lze předpokládat, že řada údajů bude ověřitelná i z nezávislých zdrojů.

Klíčové aktivity jsou, jako ostatní částí projektu, popsány kvalitně. Zcela jednoznačně však u nich nejsou uvedeny výstupy, které je potřeba dohledávat v jiných částech žádosti. Obdobně je tomu u časových dotací, 
které žadatel k aktivitám popsaným v žádosti nepřiřadil.

Pomocné podotázky
Hodnoty deskriptorů

Podrobné textové hodnocení pomocných podotázek
ANO/NE

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
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Hlavní otázka: Jak jsou nastaveny cílové hodnoty indikátorů?
Průměrná hodnota 

deskriptoru


