
Výzva MAS č.

Projekt č.

Název projektu

Název žadatele

Právní forma žadatele

Skupina kritérií Kritérium Hlavní otázka
Maximální počet bodů 

(součet max. 100 bodů)
Deskriptor

Bodové 
ohodnocení

Odůvodnění 

Potřebnost pro území 
MAS

Vymezení problému a cílové skupiny

Zaměřuje se projekt na 
problém/nedostatky, který/které je 
skutečně potřebné řešit s 
ohledem na cíle strategie CLLD a 
je cílová skupina adekvátní náplni 
projektu?

35 Dostatečné 17,50
Žadatel popisuje problém, jeho příčiny a dopady. Chybí kvantifikované údaje, 
které by doložily rozsah a existenci problému. Rovněž nekvantifikuje cílovou 
skupinu a nezasazuje problém do širších souvislostí.

Cíle a konzistentnost (intervenční logika) 
projektu

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

25 Dobré 18,75

Žadatel nastavil zřejmé cíle, kterých má být prostřednictvím projektu dosaženo. 
Také dílčí cíle jsou provázány a navazují na sebe. Vhodně jsou zvoleny klíčové 
aktivity, které odpovídají potřebám cílové skupiny i cílům projektu, ale o bližším 
obsahu konkrétních klíčových aktivit (provoz dílny) se z žádosti nedozvíme.

Způsob ověření dosažení cíle projektu
Jak vhodný způsob pro ověření 
dosažení cíle žadatel projektu 
nastavil?

5 Dobré 3,75 Žadatel pouze částečně popsal způsob pro ověření dosaženého cíle.

Efektivita projektu, rozpočet

S ohledem na plánované a 
potřebné výstupy je navrženo 
efektivní a hospodárné využití 
zdrojů?

15 Dostatečné 7,50
Rozpočet vykazuje řadu nedostatků, položky nejsou řádně zdůvodněny (např. 
skener, tiskárna, multifunkční zařízení, mzda projektového manažera). Jako málo 
efektivní se jeví poměr počtu pracovníků a klientů.

Adekvátnost indikátorů
Jak jsou nastaveny cílové 
hodnoty indikátorů

5 Dostatečné 2,50

Nastavení hodnoty indikátorů je problematické. Indikátor 67001 je nastaven s 
ohledem na plánované personální obsazení dílny poměrně nízko. Jako příliš 
ambiciózní se jeví naopak indikátor 67315. Projektový manažer by dle našeho 
názoru neměl být započítán do indikátoru 60000. 

Způsob zapojení cílové skupiny
Jak adekvátně je cílová skupina 
zapojena v průběhu projektu?

5 Dostatečné 2,50
Žadatel počítá se zapojením cílových skupin do všech fází projektu, nikde však 
neprokazuje zájem cílové skupiny, neopírá se o žádný průzkum, statistiku apod. 
Způsob práce s cílovou skupinou není v žádosti popsán.

Způsob realizace aktivit a jejich návaznost
Jak vhodně byl zvolen způsob 
realizace aktivit a jejich vzájemná 
návaznost?

10 Dostatečné 5,00

Celkový popis realizace aktivit a jejich vzájemná návaznost by mohl být 
obsáhlejší a kvalitnější. O konkrétním provozu sociálně terapeutické dílny se v 
žádosti nedočteme. Nelze tedy jednoznačně zhodnotit efektivitu nastavení 
klíčových aktivit.

Proveditelnost

DomA - domácí asistence

Spolek

889/03_16_047/CLLD_15_01_275

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

Sociálně terapeutická dílna Kometa

Účelnost

Efektivnost a 
hospodárnost

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu



Další kritéria věcného 
hodnocení

MAS stanovuje kritéria věcného 
hodnocení, která navazují na principy 
preferenčních kritérií uvedené v SCLLD. 
Kritéria by měla hodnotit především 
potřebnost projektů z hlediska naplňování 
cílů SCLLD. ŘO doporučuje při 
vymezeníkritéria/kritérií z oblasti 
potřebnosti pracovat s otázkou ve znění 
např: "Zaměřuje se projekt na 
problém/nedostatky, který/které je 
skutečně potřebné řešit s ohledem na cíle 
strategie CLLD a je cílová skupina 
adekvátní nápni projektu?"

x x

Bodový zisk 57,50
Výsledek věcného 
hodnocení

žádost o podporu splnila podmínky 
věcného hodnocení s výhradou

Jméno a příjmení: Lenka Osmančíková Podpis:

Jméno a příjmení: Petr Adamec Podpis:

Jméno a příjmení: Danlel Kocián Podpis:

Jméno a příjmení: Hana Bližňáková Podpis:

Jméno a příjmení: Pavel Veselský Podpis:

Jméno a příjmení: Alfons Pospiech Podpis:

Jméno a příjmení: Jiří Thiemel Podpis:

Pro

Pro

Zdržel se

Pro

Pro

Pro

Pro

Závěrečný komentář (včetně případných podmínek realizace projektu)

Žádost je problematická především z důvodu velké obecnosti. Vzhledem k tomu, že klíčové aktivity jsou popsány velmi stroze, byla obtížně zhodnotitelná efektivnost a celkový přínos projektu. Rozpočet je v řadě položek nadhodnocený, některé 
položky nejsou zdůvodněny. V případě realizace projektu doporučujeme: 1. Osobní náklady na projektového manažera přesunout do nepřímých nákladů a adekvátně tomu upravit celý rozpočet. 2. Doplnit popis realizace klíčové aktivity "Provoz 
STD" o konkrétní činnosti a popis práce s cílovou skupinou. 3. Upravit plánovanou hodnotu u indikátoru 67001 tak, aby poměr klientů k pracovníkům přímé péče činil min. 4:1. 

Podpisy přítomných členů hodnotící komise: Detail hlasování o výsledném hodnocení (Pro/proti/zdržel se)


