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Hodnocení a výběr projektů 1. výzvy OPZ 

 

Hodnocení a výběr projektů probíhá ze strany MAS dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020, 

Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 – 2020, Pravidel zapojení Místních akčních skupin do 

operačního programu Zaměstnanost při implementaci strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) a dále dle Jednacího řádu jednotlivých 
orgánů MAS Pomalší o.p.s. a  Statutu MAS Pomalší o.p.s.  
 

Podrobné informace o způsobu hodnocení a výběru projektů jsou uvedeny v příloze č. 1 u výzvy MAS. 
 

V rámci první výzvy MAS Pomalší o.p.s. byly hodnoceny dva podané projekty. Zápis z jednání Výběrové komise a Výboru MAS je přiložen níže. 
 

Oba podané projekty navrhuje MAS Pomalší o.p.s. ke schválení. Následně Řídící orgán OP Zaměstnanost provádí závěrečné ověření způsobilosti vybraných 
projektů a kontrolu administrativních postupů MAS. Poslední fází výběru je příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory. 
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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 Dobré 26,25

Předložená žádost o podporu se  zaměřuje na  realizaci terénní sociální práce, která bude prováděna v přirozeném prostředí osob ohrožených 
sociálním vyloučením, žijících na území obcí spadajících pod oblast podpory. Záměrem žadatele je  poskytnout pomoc jednotlivcům s cílem 
zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí.  Plánovaná aktivita je v souladu s podporovanými 
aktivitami výzvy  MAS v oblasti podpory sociálního začleňování. Žadatel při popisu problému, který chce realizací projektu řešit, vychází z místní 
zkušenosti  . Má vytipovány konkrétní  oblasti ohrožené sociálním vyloučením, ve městě Velešín je přímo sociálně vyloučená lokalita (Analýza 
sociálně vyloučených lokalit v ČR, GAC spol. s r. o., 2015).  Neupřesňuje, na základě jakých ukazatelů tyto  konkrétní oblasti vytipoval, zda 
provedl analýzu potřebnosti poskytování terénní služby tak, aby nedocházelo k duplicitnímu poskytování terénní sociální práce a naopak aby se 
neprohloubila jejich nedostupnost. Pouze uvádí, že kapacita terénních sociálních služeb na území je omezená.  Příčiny problému i důsledky 
jeho neřešení jsou popsány. Žadatel předkládaným projektem chce posílit  schopnost podpořených osob  dokázat ovlivnit svou aktuální životní 
situaci a své sociální prostředí a tím změnit své životní podmínky.  Plánovaná aktivita terénní  sociální práce má přímý dopad na cílové skupiny, 
bude realizována v jejich přirozeném sociálním prostředí, což přímo spadá  pod podporované aktivity výzvy. Cíl projektu je v souladu s cíli 
strategie CLLD. Obsah projektu je stanoven adekvátně k potřebám cílových skupin. Projekt je určen 4 cílovým skupinám. Všechny uvedené 
cílové skupiny jsou výzvou podporovanými cílovými skupinami (viz příloha č.3 k výzvě).  Cílové skupiny jsou popsány obecně s využitím definice 
cílové skupiny uvedené na příloze č.3 k výzvě. Žadatel neuvádí, zda si jednotlivé cílové skupiny zmapoval co do jejich struktury, velikosti, jejich 
konkrétních potřeb – žadatel např. uvádí, že na podporovaném území se nachází celkem 9 ubytoven, blíže však nespecifikuje, zda kapacita 
těchto ubytoven je dostačující. Obdobně nespecifikuje, zda je o služby bezplatné právní poradny, působící v Kaplici jednou týdně , mezi 
potencionálními členy cílových skupin zájem. Není uvedeno, zda byl ověřován předběžný zájem cílových skupin o zapojení se do projektu 
Nedostatečné zapojení cílových skupin, malou motivaci a spolupráci klientů žadatel považuje za faktor s nižší mírou rizika. Uvedené opatření, 
jak tomuto riziku předejít, je nedostatečné. 

Cíle a konzistentnost (intervenční logika) 
projektu

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

25 Velmi_dobré 25,00

Cílem projektu je realizace terénní sociální práce, která bude zaměřená na osoby v nepříznivé sociální situaci. Podpora bude poskytována tak, 
aby  uživatelé služby dokázali sami ovlivnit svou aktuální životní situaci a své sociální prostředí a tím změnit své životní podmínky.  Cíl projektu 
–realizace terénní sociální práce - je jasný, je konkrétní, žadatelem realizovatelný. Je popsána změna, které má být realizací projektu 
dosaženo. Dosažení cíle projektu má významný potenciál napomoci při řešení či omezení problému cílových skupin, současně však nelze 
jednoznačně konstatovat, že bude definovaný problém vyřešen. Realizace aktivity bude mít přímý dopad na cílovou skupinu, což je v souladu s 
požadavky výzvy. Aktivita má  přímou vazbu na sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení osob zapojených do aktivní činnosti . 
Klíčová aktivita je vhodně zvolená k obsahu projektu. 

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

5 Dobré 3,75

Žadatel si nestanovil konkrétní způsob, jak bude identifikovat, zda bylo dosaženo plánovaného cíle. Neuvádí, bude-li a jakým způsobem 
ověřována efektivita, účelnost realizované aktivity, její dopad na cílové skupiny. Žádný z členů týmu nemá v popisu činnosti uvedeno ověření 
dosažení cíle. Výstupem aktivity, realizované terénním sociálním pracovníkem, členem realizačního týmu,  budou mimo jiné i záznamy o 
sociální práci s uživatelem a zpracované individuální plány a jejich evaluace Tato data budou umožňovat získávání určité zpětné vazby už v 
průběhu realizace projektu.  K ověření dosažení cíle by bylo vhodné kromě  záznamů o jednotlivcích zpracovat závěrečnou souhrnnou 
evaluační zprávu s porovnáním stavu před zahájením projektu a  jeho realizací 

Efektivita projektu, rozpočet

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

15 Dobré 11,25
Rozpočet je zpracován přehledně. Osobní náklady tvoří téměř 95% celkových přímých nákladů. Odůvodnění potřebnosti jednotlivých 
nákladových položek je dostačující. Uvedené náklady v žádosti obsahově odpovídají obsahu projektu, jsou k realizaci plánované aktivity 
potřebné. Výše položky 1.1.4.1 Vzdělávání - terénní sociální pracovník není odůvodněna, není uveden rozsah vzdělávání. V ostatních 
položkách je rozpočet dostatečně srozumitelný, je zřejmé, co položky obsahují. 

Adekvátnost indikátorů Jak jsou nastaveny cílové 
hodnoty indikátorů 5 Velmi_dobré 5,00

Žadatel nastavil tři indikátory. Jedná se o indikátory se závazkem, stanovené v souladu s výzvou.   U každého indikátoru je popsáno, jak byla 
jeho cílová hodnota určena. Výši cílových hodnot indikátorů žadatel  stanovil na základě místní zkušenosti jako kvalifikovaný odhad 
předpokládaného počtu účastníků projektu. Přestože v popisu projektu není definována velikost cílových skupin, lze dovodit, že je dosažení 
plánovaných cílových hodnot stanovených indikátorů tak, jak je žadatel nastavil, reálné. Výše  plánovaných cílových hodnot stanovených 
indikátorů je k plánované délce a obsahu projektu odpovídající. 

Způsob zapojení cílové skupiny Jak adekvátně je cílová skupina 
zapojena v průběhu projektu? 5 Dobré 3,75

Cílové skupiny byly vybrány v souladu s výzvou, jejich výběr je s ohledem na obsah projektu a cíl vhodný. Cílové skupiny nejsou  jasně 
vymezeny. Popisy jednotlivých cílových skupin jsou spíše obecné, odpovídají definicím uvedeným v příloze č.3 k výzvě.  Velikost jednotlivých 
cílových skupin není kvantifikována. Není popsán konkrétní  způsob zapojení cílových skupin do realizace projektu. Žadatel na základě 
zkušeností nepředpokládá případný nezájem o zapojení se do projektu za významné riziko.  Z popisu činnosti terénního pracovníka vyplývá, že 
žadatel předpokládá vyšší iniciativu na straně terénního pracovníka, na němž bude záležet intenzita zapojení členů cílových skupin. 

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

10 Dobré 7,50

Projekt bude realizován prostřednictvím jediné klíčové aktivity „ Terénní sociální práce“.  Nastavená klíčová aktivita je  v souladu s výzvou, je k 
realizaci projektu a naplnění cíle projektu potřebná.  Obsah aktivity i způsob její realizace je v zásadě popsán. Obsah aktivity je stanoven 
vhodně k naplnění cíle projektu i potřebám cílových skupin.    Z popisu aktivity lze konstatovat, že žadatel má představu, jakým způsobem bude 
projekt realizovat. Neuvádí, zda má zmapován objem potřebné činnosti. Součástí klíčové aktivity je poskytnutí celoživotního vzdělávání  
terénnímu pracovníkovi.  Náklady na celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků na obcích jsou uznatelnými náklady této výzvy, musí být 
však uveden rozsah a obsah vzdělávání tak, aby byla zřejmá jeho potřebnost, účelnost a efektivnost.  Je nezbytné popis a rozsah vzdělávání 
doplnit.  Celková délka projektu je vhodně nastavena.

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu

Proveditelnost

Město Kaplice

Obec

531/03_16_047/CLLD_17_03_038

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009862

Podpora terénní sociální práce

Účelnost

Efektivnost a 

hospodárnost



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?"

Další kritéria nebyla stanovena.

Bodový zisk 82,50

Výsledek věcného 
hodnocení

Jméno a příjmení: Ing. Pavel Černý Podpis:

Jméno a příjmení: Bc. Vilém Bárta Podpis:

Jméno a příjmení: Radek Kocanda Podpis:

Jméno a příjmení: Podpis:

Jméno a příjmení: Podpis:

Jméno a příjmení: Podpis:

Pro

Pro

Závěrečný komentář (včetně případných podmínek realizace projektu)

Předložený projekt je zaměřen na poskytování terénních sociálních služeb osobám  ohroženým sociálním vyloučením. Předložená žádost, klíčová aktivita, jejímž prostřednictvím bude realizace projektu probíhat, i vymezení cílových skupin jsou v souladu s vyhlášenou výzvou zadavatele.  Realizace 
terénní sociální práce má  přímý dopad na členy cílové skupiny, je zaměřená na přímou práci s nimi. Služby budou realizovány v přirozeném sociálním prostředí osob z cílových skupin. Žadatel při zpracování žádosti o podporu vycházel z místní znalosti problematiky. Stanovil konkrétní místa, kde bude 
terénní služby poskytovat. Z popisu není dostatečně zřejmé, zda ve vytipovaných místech není již terénní služba poskytována. Pro vyloučení  duplicitního poskytování terénní sociální práce doporučuji provést s jednotlivými obcemi analýzu potřebnosti poskytování terénní služby. Cíl projektu – realizace 
terénní sociální práce - je jasný, je konkrétní, žadatelem realizovatelný. Je popsána změna, které má být realizací projektu dosaženo.   K dosažení  cíle  si žadatel vytýčil jedinou klíčovou aktivitu, jejímž obsahem je terénní sociální práce. Je uvedeno, kdo a jakým způsobem z realizačního týmu bude 
aktivitu realizovat. Slabou stránkou žádosti o podporu je nedostatečně definované zapojení členů cílových skupin do projektu. Cílové skupiny nejsou dostatečně popsány, není uvedena jejich struktura ani velikost. Žadatel neuvádí, zda si v přípravné fázi zjišťoval, bude-li  mezi cílovými skupinami o 
zapojení se do projektu zájem. Riziko nezájmu nepovažuje za významné. Stanovené opatření, jak tomuto riziku předejít či ho eliminovat, není dostatečně přesvědčivé. Realizační tým je vhodně sestaven  z hlediska rozdělení jednotlivých rolí i popisu činnosti , velikosti úvazků i způsobu hrazení osobních 
nákladů z přímých příp. nepřímých nákladů. Rozpočet projektu je  popsán , uvedené nákladové položky odpovídají činnostem, popsaným v klíčové  aktivitě, jsou k realizaci plánované aktivity potřebné. Součástí klíčové aktivity je poskytnutí celoživotního vzdělávání  terénnímu pracovníkovi.  Jedná se o 
uznatelný náklad této výzvy, musí být však doplněn rozsah a obsah vzdělávání.   K ověření dosažení cíle by bylo vhodné kromě záznamů o sociální práci s uživatelem a individuálních plánů, zpracovávaných terénním pracovníkem, zpracovat závěrečnou souhrnnou evaluační zprávu s porovnáním stavu 
před zahájením projektu a jeho realizací.
Žadatel uvádí, že v posledním schváleném období měl  81 zaměstnanců a roční obrat 6685745  Euro, tj. přibližně 167,1 mil. Kč. Žadatel má provozní i personální kapacitu zajistit fungování projektu z hlediska zkušeností  a potřebného know-how, má dostatečné odborné zkušenosti (znalost konkrétní 
řešené problematiky). Celkové způsobilé výdaje projektu  nepřevyšují 2 miliony korun, kapacita žadatele je v souladu s pravidly OPZ dostatečná. Projektem bude podpořeno celkem 22 osob  vyšší než bagatelní podporou z celkového počtu 25 účastníků projektu. Výši cílových hodnot uvedených tří, 
výzvou určených, indikátorů žadatel  stanovil na základě místní zkušenosti jako kvalifikovaný odhad. Přestože v žádosti o podporu  není velikost cílových skupin kvantifikována, z popisu lze dovodit, že je dosažení nastavených plánovaných cílových hodnot  indikátorů reálné. Jejich výše  je k plánované 
délce a obsahu projektu odpovídající. Projekt je  přes uvedené výhrady potřebný, je vhodný k podpoře.
Projekt doporučujeme k finanční odpoře v plné výši.

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

Pro



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 Velmi_dobré 35,00

Předložená žádost o podporu se  zaměřuje  na podporu osob se zdravotním postižením formou poskytování  hiporehabilitace. Hiporehabilitace 
je využívána jako  metoda působící zejména na rozvoj sociálních a psychických kompetencí  osob se zdravotním znevýhodněním. Podporuje  
jejich všestranný rozvoj a tím posiluje jejich  sociální integraci. 
Plánovaná aktivita je v souladu s podporovanými aktivitami výzvy  MAS v oblasti podpory  sociálního začleňování. Žadatel při popisu problému, 
který chce realizací projektu řešit, vychází ze zkušeností, které s prací s cílovou skupinou již dlouhodobě má. S cílovou skupinou pracuje od 
roku 2005. Zná její problémy , ale i její možnosti a schopnosti je řešit.  Žadatel předkládaným projektem chce posílit motivaci členů cílové 
skupiny si tyto své problémy řešit.  Plánovanou aktivitu hiporehabilitace lze podřadit pod podporovanou aktivitu, uvedenou v příloze č.2 k výzvě 
pod písmenem f – motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení. Cíl projektu je v souladu s cíli 
strategie CLLD. Obsah projektu je stanoven adekvátně k potřebám cílové skupiny. Cílová skupina je popsána, je uvedena její  velikost, její 
potřeby, je stanoven způsob zapojení do aktivity projektu včetně uvedení předpokládaného přínosu pro členy cílové  skupiny . Předběžný zájem 
o zapojení se do projektu si žadatel ověřoval u stávajících klientů formou dotazníkového šetření a při řízených rozhovorech. Žadatel dále 
zjišťoval informace u spolupracujících subjektů. Na základě takto získaných dat stanovil velikost cílové skupiny. Velikost cílové skupiny, její 
zapojení do aktivit má provazbu na stanovené monitorovací indikátory.

Cíle a konzistentnost (intervenční logika) 
projektu

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

25 Velmi_dobré 25,00

Hlavním cílem projektu  je přispět  k všestrannému rozvoji u celkem 25 účastníků projektu. Takto definovaný cíl není konkrétní, bude obtížně 
měřitelný.  K dosažení hlavního cíle jsou stanoveny dílčí cíle: 1) rozvoj psychické kondice a psychických dovedností , 2) rozvoj sociálních 
dovedností a posílení osobních vlastností   a  3) rozvoj pohybových schopností a fyzické kondice. K tomu si žadatel stanovil  tzv. hodnocení 
úspěšnosti, které bude průběžně vyhodnocovat. Jednotlivé sledované ukazatele nejsou blíže popsány, lze je však vyčíst z velmi podrobně 
popsané změny, které má být realizací projektu dosaženo. Dosažení cíle projektu má významný potenciál napomoci při omezení problému 
cílové skupiny. Realizace aktivity „hiporehabilitace“  bude mít přímý dopad na cílovou skupinu, což je v souladu s požadavky výzvy.  Klíčová 
aktivita, určená k přímé práci s cílovou skupinou, je vhodně zvolená k obsahu projektu a k dosažení plánovaných dílčích i hlavního cíle.  Obsah 
aktivity byl stanoven nejen na základě znalosti dané problematiky a potřeb  členů cílové skupiny, ale reflektoval zejména jejich schopnost a 
motivaci  k zapojení se do realizace projektu.  Žadatel má podrobně zpracován soupis možných rizik, která by mohla realizaci projektu ohrozit, 
ale současně má zpracován soubor opatření, jak  těmto rizikům předejít, případně je eliminovat. 

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

5 Velmi_dobré 5,00

Žadatel si stanovil způsob, jak bude identifikovat, zda bylo dosaženo plánovaných cílů. Hodnocení dosažení dílčích i hlavního cíle bude 
realizováno  v rámci klíčové aktivity „Monitoring a projektový management“.  Výstupem této aktivity budou zápisy z porad, hodnocení ve 
spolupráci s uživateli, průběžné monitorovací zprávy, závěrečná monitorovací zpráva. V průběhu realizace projektu bude u každého uživatele 
provedeno celkem 4x hodnocení spokojenosti s poskytovanými aktivitami formou dotazníkového šetření . Členy realizačního týmu bude 
prováděno hodnocení pracovních indikátorů vzhledem k plnění cílů projektu. Tyto indikátory jsou stanoveny řešiteli projektu a budou díky nim 
hodnoceny pokroky uživatelů. Takto nastavený způsob evaluace bude umožňovat získávání zpětné vazby už v průběhu realizace projektu.  
Konkrétní kritéria nejsou specifikována, přesto  lze uvedený  kombinovaný způsob ověřování dosažení cíle  hodnotit za adekvátní k rozsahu i 
obsahu projektu. 

Efektivita projektu, rozpočet

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

15 Velmi_dobré 15,00

Rozpočet je zpracován přehledně. Je jednoduchý , když  94% celkových přímých nákladů tvoří osobní náklady. Z přímých nákladů budou 
hrazeni tři členové realizačního týmu, jejich výše úvazků  je adekvátní k poměru jejich zapojení  v realizaci projektu. Jednotlivé položky 
rozpočtu jsou popsány, je odůvodněna jejich potřebnost, požadovaná výše je odpovídající. Lze konstatovat, že uvedené náklady v žádosti 
obsahově odpovídají obsahu projektu, jsou k realizaci plánovaných aktivit potřebné. Rozpočet je dostatečně srozumitelný, je zřejmé, co 
položky obsahují. Provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami je uvedena.  

Adekvátnost indikátorů Jak jsou nastaveny cílové 
hodnoty indikátorů 5 Velmi_dobré 5,00

Žadatel nastavil tři indikátory. Jedná se o indikátory se závazkem, stanovené v souladu s výzvou.  Stanovení výše cílové hodnoty indikátorů má 
přímou provazbu na výstupy klíčové aktivity „hiporehabilitace“. U každého indikátoru je popsáno, jak byla jeho cílová hodnota určena. Žadatel  
při stanovení cílových hodnot nastavených indikátorů vycházel ze zkušeností, které má s přímou prací s cílovou skupinou, cílové hodnoty 
stanovil s ohledem na možná rizika. Dosažení plánovaných cílových hodnot stanovených indikátorů je k plánované délce a obsahu reálné. 

Způsob zapojení cílové skupiny Jak adekvátně je cílová skupina 
zapojena v průběhu projektu? 5 Velmi_dobré 5,00

Cílová skupina byla vybrána v souladu s výzvou, její výběr je s ohledem na obsah projektu a cíl vhodný.  Z popisu projektu je evidentní, že se 
jedná o cílovou skupinu, se kterou žadatel již spolupracuje. Je uvedena její velikost,  způsob zapojení do realizace projektu. Je uvedeno, jaký 
bude mít na cílovou skupinu zapojení se do realizace projektu dopad. S ohledem na obsah projektu je předpoklad zapojení cílové skupiny  
způsobem odpovídajícím jejím možnostem  a zejména potřebám. Zájem o zapojení se do projektu byl v přípravné fázi zjišťován formou 
dotazníkového šetření .

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

10 Velmi_dobré 10,00

Projekt bude realizován prostřednictvím dvou klíčových aktivit, z toho jedna aktivita je zaměřena na přímou práci s cílovou skupinou, druhá 
aktivita je věnována administraci projektu a jeho monitoringu. Obě aktivity budou probíhat po celou dobu realizace projektu.  Obsah aktivit i 
způsob jejich realizace je v zásadě popsán. U každé aktivity je stanoven její cíl, obsah, jsou uvedeni členové realizačního týmu, zodpovědní za 
její realizaci, je definován výstup aktivity i přehled nákladů na její realizaci. Obsah aktivit je stanoven vhodně k naplnění cílů projektu i potřebám 
cílové skupiny.    Z popisu jednotlivých aktivit lze konstatovat, že má žadatel konkrétní představu realizace projektu. Plánované aktivity jsou k 
realizaci projektu a naplnění cílů projektu potřebné.  Celková délka projektu je vhodně nastavena.

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu
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Sociální začleňování osob se zdravotním znevýhodněním
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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?"

Další kritéria nebyla stanovena.

Bodový zisk 100,00

Výsledek věcného 
hodnocení

Jméno a příjmení: Ing. Pavel Černý Podpis:

Jméno a příjmení: Bc. Vilém Bárta Podpis:

Jméno a příjmení: Radek Kocanda Podpis:

Jméno a příjmení: Podpis:

Jméno a příjmení: Podpis:

Jméno a příjmení: Podpis:

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

Závěrečný komentář (včetně případných podmínek realizace projektu)

Závěrečný komentář:
Předložený projekt je zaměřen na poskytnutí podpory osobám se zdravotním znevýhodněním formou hiporehabilitace  Předložená žádost,  stanovené aktivity i vymezení cílové skupiny je v souladu s vyhlášenou výzvou zadavatele.  Plánovaná aktivita hiporehabilitace“  má přímý dopad na členy cílové 
skupiny, je na přímou práci zaměřena. Žadatel má s prací s cílovou skupinou zkušenosti, služby jí poskytuje dlouhodobě. Tyto zkušenosti zhodnotil v přípravě žádosti o podporu. Zná potřeby cílové skupiny, reaguje na její specifické problémy v oblasti aktivního zapojení se do společnosti. Zájem o 
plánované aktivity si v přípravné fázi ověřil  formou dotazníkového šetření, když závěry z tohoto šetření  zájem o plánované aktivity potvrdily. Hlavní cíl projektu není  konkrétní, bude obtížně měřitelný. K dosažení hlavního cíle si žadatel stanovil tři dílčí cíle, jejichž dosažení bude hodnotit na základě 
stanovených pracovních indikátorů ve spojení s hodnocením spokojenosti uživatelů.  Z popisu očekávaných změn v důsledku projektu je zřejmé,  jaký přímý dopad bude mít účast v projektu pro členy cílové skupiny.  Projekt bude realizován prostřednictvím 2 klíčových aktivit.  Aktivita 
„hiporehabilitace“, která  je zaměřená na přímou práci s členy cílové skupiny, je  stanovena  v souladu s výzvou,  druhá klíčová aktivita je  určena na  administraci a monitoring projektu. Popis klíčových aktivit je přehledný.  Z popisu žádosti je patrné, že je žadatel k realizaci předloženého projektu 
připraven. Realizační tým je z hlediska  popisu činnosti jednotlivých členů vhodně sestaven. Rozdělení úvazků u jednotlivých členů týmu odpovídá jejich zapojení se do realizace projektu. 
Žadatel uvádí, že v posledním schváleném období měl  15 zaměstnanců a roční obrat 166 473  Euro, tj. přibližně 4,2 mil. Kč. Žadatel má provozní kapacitu zajistit fungování projektu z hlediska zkušeností  a potřebného know-how, má dostatečné odborné zkušenosti (znalost konkrétní řešené 
problematiky) a zkušenosti s řízením projektů (znalosti projektového řízení, praktické zkušenosti s realizovanými projekty odpovídajícího rozsahu). Celkové způsobilé výdaje projektu  nepřevyšují 2 miliony korun ,  kapacita žadatele je dostatečná. Žadatel předpokládá, že budou projektem podpořeni 23 
účastníci s vyšší než bagatelní podporou z celkového počtu 25 účastníků projektu. I další cílové hodnoty indikátorů  mají provazbu na výstupy aktivit, je reálné jejich dosažení.  Rozpočet projektu je  popsán , uvedené nákladové položky odpovídají činnostem, popsaným v klíčových  aktivitách. Projekt 
je  vhodný k podpoře.
Projekt doporučujeme k finanční odpoře v plné výši.

Pro

Pro

Pro


