
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 Dobře 26,25

Projekt je plně v souladu s výzvou a příslušnou SCLLD. Žadatel v 

projektové žádosti prokázal odpovídající znalost řešené problematiky, měl 

by však lépe zdůvodnit potřebnost projektu – přesněji a podrobněji popsat 

problém, jeho příčiny a důsledky. Především by měl žadatel v jednotlivých 

částech projektové žádosti poskytovat ty informace, které jsou 

požadovány, a jeho texty by také měly být přehlednější a systematičtější. 

Projekt má dvě cílové skupiny, které jsou poměrně dobře popsány, měly 

by však být dle možností lépe kvantifikovány.

Cíle a konzistentnost 

(intervenční logika) projektu

Je cíl projektu nastaven správně a 

povedou zvolené klíčové aktivity a jejich 

výstupy k jeho splnění?

25 Velmi dobře 25,00

Cíle projektu jsou velmi dobře zpracovány. Stanovené cíle jsou v souladu 

s výzvou, jsou vzájemně provázané, měřitelné a kvantifikované. Klíčová 

aktivita je vhodně zvolena s ohledem na definované cíle a potřeby 

cílových skupin.

Způsob ověření dosažení cíle 

projektu

Jak vhodný způsob pto ověření dosažení 

cíle žadatel projektu nastavil?
5 Dobře 3,75

Jakkoliv žadatel v projektové žádosti přímo nevěnuje pozornost stanovení 

kritérií pro ověření dosažení cílů projektu, charakter cílů je takový, že 

jejich dosažení bude možné ověřit a doložit prostřednictvím běžné 

dokumentace projektu. 

Efektivita projektu, rozpočet
S ohledem na plánované a potřebné 

výstupy je navrženo efektivní a 

hospodárné využití zdrojů?

15 Velmi dobře 15,00

Rozpočet projektu je velmi přehledný a srozumitelný, neboť obsahuje 

pouze dvě položky. Tyto položky jsou v souladu s informacemi uvedenými 

v dalších částech projektové žádosti a jsou dostatečně zdůvodněné z 

pohledu jejich potřebnosti pro realizaci projektu, počtu jednotek i 

jednotkové ceny. Celková výše rozpočtu je přiměřená obsahu a rozsahu 

klíčové aktivity projektu, délce projektu i plánovaným výstupům. 

Adekvátnost indikátorů
Jak jsou nastaveny cílové hodnoty 

indikátorů
5 Velmi dobře 5,00

Cílové hodnoty indikátorů jsou správně nastaveny, je vysvětlen způsob 

jejich výpočtu a hodnoty se jeví reálně dosažitelné. Upozorňuji pouze na 

nepřesnost v popisu indikátoru 67010 – podpořené osoby z daných 

cílových skupin by měly být identifikovány (monitorovací list) i v případě, 

že získají pouze bagatelní podporu. 

Způsob zapojení cílové skupiny
Jak adekvátně je cílová skupina zapojena 

v průběhu projektu?
5 Dobře 3,75

Způsob zapojení účastníků do projektu je stručně popsán v části Klíčové 

aktivity a také v některých dalších částech projektové žádosti. Více 

pozornosti by měl v projektové žádosti žadatel věnovat prokázání zájmu 

cílových skupin o aktivity projektu, jejich motivace, způsobu oslovení a 

výběru podpořených osob v případě, že počet zájemců by převyšoval 

kapacitu služby.

zapsaný spolek 

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu
B39/03_16_047/CLLD_16_02_015

XNJ2EP

Rozšíření služby Osobní asistence Girasole o paliativní režim péče

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z. s.

Účelnost

Efektivnost a 

hospodárnost

Proveditelnost



Způsob realizace aktivit a jejich 

návaznost

Jak vhodně byl zvolen způsob realizace 

aktivit a jejich vzájemná návaznost?
10 Velmi dobře 10,00

Projekt má jednu klíčovou aktivitu, jejíž obsah odpovídá stanoveným 

cílům a výstupům a je v souladu s výzvou zaměřen na aktivity, které mají 

přímý dopad na cílové skupiny, respektive na přímou práci s cílovými 

skupinami. Klíčová aktivita je dostatečně popsána a má potenciál vést 

efektivním způsobem k naplnění stanovených cílů. Projekt je naplánován 

na 36 měsíců se zahájením v lednu 2020. Žadatel si je vědom rizik 

souvisejících s realizací předkládaného projektu a snaží se je eliminovat 

či minimalizovat.

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?"

Proveditelnost

Závěrečný komentář (včetně případných podmínek realizace projektu)

88,75

Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení

Projekt je plně v souladu s výzvou a příslušnou SCLLD. Žadatel v projektové žádosti prokázal odpovídající znalost problematiky, měl by však lépe zdůvodnit potřebnost projektu – přesněji a podrobněji popsat problém, 

jeho příčiny a důsledky. Především by měl žadatel v jednotlivých částech projektové žádosti poskytovat ty informace, které jsou požadovány, a jeho texty by také měly být přehlednější, systematičtější. Projekt má dvě 

cílové skupiny, které jsou poměrně dobře popsány, měly by však být dle možností lépe kvantifikovány. Žadatel by měl také věnovat více pozornosti popisu zapojení účastníků do projektu, způsobu jejich oslovení, jakož i 

prokázání zájmu o aktivity projektu. 

Cíle projektu jsou velmi dobře zpracovány - jsou v souladu s výzvou, vzájemně provázané, měřitelné a kvantifikované. Žadatel by však měl také stanovit vhodné metody a kritéria pro ověření dosažení cílů projektu. 

Indikátory projektu jsou správně nastaveny, je vysvětlen způsob jejich výpočtu a hodnoty se jeví reálně dosažitelné. U daných cílových skupin by však i u indikátoru 67010 měly být podpořené osoby identifikovány 

(monitorovací list).

Projekt má jednu klíčovou aktivitu, jejíž obsah odpovídá stanoveným cílům a výstupům a je v souladu s výzvou zaměřen na aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny. Klíčová aktivita je dostatečně popsána a 

má potenciál vést k naplnění stanovených cílů. Projekt je naplánován na 36 měsíců se zahájením v lednu 2020.

Rozpočet projektu je přehledný a srozumitelný. Obě položky rozpočtu jsou zdůvodněné z hlediska potřebnosti pro realizaci projektu, počtu jednotek i jednotkové ceny. Celková výše rozpočtu je přiměřená obsahu a 

rozsahu klíčové aktivity projektu, délce projektu i plánovaným výstupům.
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