
Příloha č.2

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu
Výzva MAS č. 188/03 06 047/CLLD 16 01 149

Projekt č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16 047/0008953

Název projektu Osobní asistence rozšířeni kapacity

Název žadatele Sportem proti bariérám z. s.

Právni forma žadatele spolek

Skupina kritérií Kritérium Hlavní otázka Maximální počet bodů 
(součet max. 100 bodů)

Deskriptor Bodové
ohodnocení Odůvodněni

Potřebnost pro území 
MAS Vymezení problému a cílové skupiny

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

35 Dobré 26,25

Žadatel dostatečným způsobem konkretizuje problém, který je potřeba řešit a je 
v souladu se strategii CLLD (3.2 Dostupné a kvalitní zdravotnictví a sociální 
služby). Cílová skupina odpovídá obsahové náplni projektu. Příčiny problému 
jsou srozumitelně popsány, ovšem pouze z celorepublikového hlediska. Chybí 
podrobnější zaměřeni přímo na Novopacký region. Chybí kvantifikovatelný popis 
potřebnosti, který v současné době nemůže organizace služby osobní asistence 
z důvodu nedostatečné kapacity poskytnout. Žadatel však v zájmové lokalitě 
působí již mnoho let, danou situaci dobře zná a vychází tedy z relevantních 
údajů.

Účelnost

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

Cíl projektu je nastaven správně. Je reálný a odpovídá rozsahu a nákladům 
projektu. Klíčové aktivity k naplnění cíle nejsou ale jasně popsány a nejsou ani 
kvantifikovány. Není tedy možno posoudit, zda byly aktivity vhodné zvolené a 
zda dojde k jejich naplněni. Předpokládáme však, že žadatel má zkušenosti s 
realizací aktivit v rámci osobní asistence a má dobře nastavená vnitřní pravidla 
pro jejich poskytování.

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

5 Dobré 3,75

V projektové žádosti žadatel nepopsal způsob ověřeni dosažení cílů projektu. S 
ohledem na to, že cílem je navýšení kapacity o určitý počet klientů, tak bude 
možné ověřit, zda došlo k jeho naplnění z evidence klientů a další dokumentace, 
např. nové uzavřené smlouvy klientů, které upravují požadovaný rozsah služeb.

Efektivnost a 
hospodárnost

Efektivita projektu, rozpočet

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

15 Dobré 11,25

Rozpočet projektu není dostatečně dobře popsán a vyžaduje větší úsilí na to, 
aby se v něm bylo možno orientovat. Některé položky jsou špatně popsány a 
nastaveni finančních limitů je v některých případech neadekvátní. Položka č.
1.1.3.2.3 neobsahuje pouze pohonné hmoty za 2 roky, jak je uvedeno, ale též 
ostatní spotření materiál. Položka č. 1.1.3.2.3.2 obsahuje vybavení kanceláře a 
nákup kompenzačních pomůcek. Vybavení kanceláře je předražené (standardní 
ceny - telefon 5 000,- Kč; notebook 15 000,- Kč, datové úložiště včetně 12 TB 
HDD 25 000,- Kč), je třeba se řídit obvyklými cenami jednotlivých produktů. 
Položka č. 1.1.3.2.5 neobsahuje podrobnější informace o osobních 
automobilech. Z položky nákup kompenzačních pomůcek nelze posoudit její 
přiměřenost a adekvátnost, ani potřebnost v rámci realizace projektu. Vzhledem 
k tomu, že konkrétní potřeby cílové skupiny nejsou předem známy. Ostatni 
položky jsou v souladu se mzdami a cenami obvyklými, máji uvedené počty 
jednotek i jednotkové ceny a jsou provázány s aktivitami.

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

Indikátory jsou nastaveny formálně správně a je zřejmé, jak žadatel k cílovým 
hodnotám dospěl. Hodnoty indikátorů odpovídají jak věcnému, tak časovému 
rozsahu projektu i výši rozpočtu.

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

Cílové skupiny jsou jasně definovány a stručně popsány. Ne vždy je ale zcela 
jasné, jakou konkrétní pomoc cílová skupina vyžaduje. Žadatel cílovou skupinu 
zná, dlouhodobé s ni pracuje a je si vědom jejich potřeb a možností.

Proveditelnost

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

10 Dostatečné 5,00
Klíčové aktivity k naplněni čile nejsou jasně popsány. Není tedy možno posoudit, 
zda byly aktivity vhodně zvolené a zda dojde k jejich naplněni. Je uveden pouze 
širší pohled na aktivity.

Další kritéria věcného 
hodnocení

MAS stanovuje kritéria věcného hodnocení, 
která navazují na principy preferenčních 
kritérií uvedené v SCLLD. Krítéria by měla 
hodnotit především potřebnost projektů z 
hlediska naplňování cílů SCLLD. ŘO 
doporučuje pň vymezeníkritéňa/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 napni projektu?"

Závěrečný komentář (včetně případných podmínek realizace projektu)

Projek doporučen k podpoře s výhradou. Výhrada spočívá v provedení úpravy položek celkového rozpočtu projektu. Navrhujeme upravit položku 1.1.3 Neinvestiční výdaje. Je nutné detailněji rozebrat jednolivé náklady této položky. 
Položka například zahrnuje nákup notebooku, mobilních telefonů a úložiště, které neodpovídají obvyklým cenám. Je také nutné jasně specifikovat jednotlivé kompenzační pomůcky a jejich náklady. Obrat je uveden ve špatné měně, 
prosíme o úpravu. V odstavci týkající se popisu realizačního týmu je uvedeno, že dva administrativní pracovníci budou na DPČ, ale v klíčových aktivitách je uvedeno, že 1 pracovník bude na DPČ a druhý na 0,5 úvazek HPP, nutno 
sjednotit.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bodový zisk 67,50
Výsledek věcného
hodnocení

žádost o podporu splnila podmínky věcného 
hodnocení

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

Jméno a příjmení: Lenka Malá Podpis: ! gm r. Pro
Jméno a příjmení: Ing. Ladislav Stuchlík Podpis: / zmp Pro
Jméno a příjmení: Ing. Martin Mitlöhner Podpis: Pro
Jméno a příjmení: Stanislav Doubek Podpis: './

Pro
Jméno a příjmení: Marie Kynčlová Podpis: Pro
Jméno a příjmení: Ing. Oldřich Haken Podpis: Pro
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