
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

Zdůvodnění potřebnosti projektu je velmi dobré. Projekt reaguje na zjištěné problémy a 

potřeby cílové skupiny ve vybraném regionu. Příčiny problému byly konkrétně popsány.  

Cílová skupina byla dostatečně charakterizována. Projekt usnadní situaci rodičům 

malých dětí na trhu práce.

Cíle a konzistentnost (intervenční logika) 

projektu

Je cíl projektu nastaven správně a 

povedou zvolené klíčové aktivity a 

jejich výstupy k jeho splnění?

25 Dostatečné 12,50
Hlavní cíl projektu je v souladu s výzvou, ale není blíže konkretizován. Specifické cíle 

nejsou konkrétní, měřitelné a termínované. Jaká bude časová a finační úspora u cílové 

skupiny?

Způsob ověření dosažení cíle projektu
Jak vhodný způsob pto ověření 

dosažení cíle žadatel projektu 

nastavil?

5 Dostatečné 2,50

Projekt nemá nastaven způsob ověření dosažení cílů. Je těžké ověřit naplnění cílů, které 

jsou pouze obecné a nejsou měřitelné. Jak bude ověřeno výrazné zefektivnění dopravy 

do DS a ZŠ? Jak bude ověřen významný pozitivní dopad na cílovou skupinu projektu - 

ušetření času i finančních nákladů?

Efektivita projektu, rozpočet
S ohledem na plánované a potřebné 

výstupy je navrženo efektivní a 

hospodárné využití zdrojů?

15 Velmi_dobré 15,00
Rozpočet projektu je hospodárný. Žadatel řádné zdůvodnil plánované náklady. V 

přípravné fázi projektu byl proveden předběžný orientační průzkum tržních cen 

dodávané služby.

Adekvátnost indikátorů
Jak jsou nastaveny cílové hodnoty 

indikátorů
5 Velmi_dobré 5,00

Indikátory jsou nastaveny reálně a odpovídají rozsahu aktivity a délce projektu. Výpočet 

indikátorů by dostatečně vysvětlen.

Způsob zapojení cílové skupiny
Jak adekvátně je cílová skupina 

zapojena v průběhu projektu?
5 Velmi_dobré 5,00

Cílová skupina je do projektu zapojena vhodným způsobem. Projekt přispěje k 

usnadnění situace cílové skupiny na trhu práce.

Způsob realizace aktivit a jejich návaznost
Jak vhodně byl zvolen způsob 

realizace aktivit a jejich vzájemná 

návaznost?
10 Velmi_dobré 10,00

Způsob realizace aktivity byl posán dotatečně. Zvolená aktivita je plně v souladu s 

výzvou. Aktivita má návaznost na projektové cíle. Žadatel doložil kvalitně zpracovanou 

analýzu rizik a navrhl relevantní opatření ke snížení jejich významnosti.
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Společná doprava dětí do Mraveniště

Účelnost

Efektivnost a 

hospodárnost

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu

Závěrečný komentář (včetně případných podmínek realizace projektu)

Proveditelnost

Mraveniště, z.s.

spolek



Bodový zisk 85,00

Výsledek věcného 

hodnocení
žádost o podporu splnila podmínky věcného 

hodnocení

Jméno a příjmení: Vladimír Diblík Podpis:

Jméno a příjmení: Zdeněk Vít Podpis:

Jméno a příjmení: Ludmila Krejčová Podpis:

Jméno a příjmení: Vladimír Provazník Podpis:

Jméno a příjmení: Vladimíra Pátková Podpis:

Jméno a příjmení: Roman Lindauer Podpis:

Jméno a příjmení: Jaroslav Balcar Podpis: přítomen Pro

přítomen
Pro

přítomna 
Pro

Projekt je plně v souladu s výzvou a jednoznačně směřuje ke konkrétní podpoře cílové skupině. Zdůvodnění potřebnosti projektu je velmi dobré. Projekt reaguje na zjištěné problémy a potřeby cílové skupiny ve vybraném regionu. Příčiny problému byly 

konkrétně popsány. Cílová skupina byla dostatečně charakterizována. Popis cílů a jejich ověření jsou jedinou slabší stránkou projektové žádosti. Hlavní cíl projektu je v souladu s výzvou, ale není blíže konkretizován. Specifické cíle nejsou konkrétní, měřitelné 

a termínované. Jaká bude časová a finační úspora u cílové skupiny? Cílová skupina je do projektu zapojena vhodným způsobem. Způsob realizace aktivity byl posán dotatečně. Zvolená aktivita je plně v souladu s výzvou. Aktivita má návaznost na projektové 

cíle. Žadatel doložil kvalitně zpracovanou analýzu rizik a navrhl relevantní opatření ke snížení jejich významnosti. Rozpočet projektu je hospodárný. Žadatel řádné zdůvodnil plánované náklady. V přípravné fázi projektu byl proveden předběžný orientační 

průzkum tržních cen dodávané služby. Projekt doporučuji k finanční podpoře.

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

přítomen
Pro

přítomna 
Pro

přítomen
Pro

přítomen
Pro


