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Příloha č.2

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu
Výzva MAS č. 734/03 16 047/CLLD 16 01J49

Projekt č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010465

Název projektu Příměstské tábory na Novopacku

Název žadatele Novopacko

Právní forma žadatele dobrovolný svazek obcí

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

ohodnoceni Odůvodnění

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 Velmi_dobré 35,00
Žadatel v žádosti vymezuje problém, který se vztahuje k popsané cílové skupině 
projektu a zaměřuje se na nedostatky, které jsou v prorodinné politice nutné řešit. 
Žadatel popsal toto vymezení jasně a výstižně. Žadatel v projektu vymezil dvě 
cílové skupiny - Osoby pečující o malé děti. Osoby vracející se na trh práce po 
návratu z mateřské/rodičovské dovolené.

Účelnost

Cíle a konzistentnost (intervenční logika) 
projektu

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

25 Velmi_dobré 25,00

Žadatel v žádosti popsal cíl projektu. Zvolil a popsal adekvátně aktivity k jeho 
splnění. Příměstské tábory na Novopacku, jsou dle popisu žadatele v KA 
rozmanité, vyhovující. Žadatel bude tyto rozmanité aktivity v rámci projektu 
realizovat po dobu 35 měsíců. Žadatel zařadil do projektu všechny školní 
prázdniny, jarní prázdniny budou realizovány projektem jako inovativní program v 
oblasti, což považuje hodnotitel za velmi dobrý záměr vzhledem k naplnění cíle 
projektu.

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

5 Velmi_dobré 5,00

Způsob ověření dosaženého čile lze ověřit účastí dětí na programu příměstských 
táborů. Nastavené ověření dosažení cíle je vhodné a reálné.

Efektivnost a 
hospodárnost

Efektivita projektu, rozpočet

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

15 Dobré 11,25
Žadatel v žádosti uvedl a popsal jasné a srozumitelné PN / NN, které v žádosti s 
popisem nákupu materiállu a realizačního týmu projektu jasné a zřetelné 
vysvětluje. Plánované aktivity projektu a rozpočet je v souladu s pravidly 
financování projektu.

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

Indikátory projektu jsou nastaveny srozumitelně a adekvátně ke KA a CS. Cílová 
skupina je sice rozdělena do dvou CS- indikátory projektu jsou určeny jasně a 
srozumitelně. Ml 50001 / 390, Ml 50110 /18, Ml 60000 181, definice indikátorů a 
popisy hodnot jsou vysvětleny a popsány jasné a reálné. Vzhedem ke KA 
indikátory zvoleny adekvátně a velmi dobře.

Proveditelnost

Způsob zapojení cílové skupiny Jak adekvátně je cílová skupina 
zapojena v průběhu projektu? 5 Velmi_dobré 5,00 Žadatel v žádosti popisuje zapojení CS do několika KA, v popisu ověření 

dosažení cíle je CS zapojena adekvátně.

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

10 Velmi_dobré 10,00 Žadatel popisuje aktivity pro příměstské tábory jasné a v součinnosti. Realizace 
projektu je nastavena vhodným způsobem vzhledem k realiaci KA - projekt bude 
realizován ve období 35 měsíců.

Další kritéria věcného 
hodnoceni

MAS stanovuje kritéria věcného 
hodnoceni, která navazuji na principy 
preferenčnich kritérii uvedené v SCLLD. 
Kritéria by měla hodnotit především 
potřebnost projektů z hlediska naplňování 
cílů SCLLD. ŘO doporučuje při 
vymezenikritěria/kritěrii 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?"

Žadatel v popisu projektu splňuje kritéria a stanovené cíle SCLLD. Projekt se 
zaměřuje na nedostatky v oblasti MAS Brána do Českého ráje. Zaměřuje se 
především na zvýšeni zaměstnanosti osob pečujících o malé děti a to převážně 
v době školních prázdnin. Tento záměr je podpůrnou aktivitou rodin a lze jej 
nazvat aktivitou rozvoje podpory prorodinné politiky v této obasti.

Závérečný komentář (včetně případných podmínek realizace projektu)

Členové hodnotící komise se ztotožňují s hodnocením externího hodnotitele: Předložený projekt z výzvy MAS Brána do Českého ráje.z.s., - MAS BCR - OPZ 3 Prorodinná opatření / s názvem projektu "Příměstské tábory na novopacku" byl 
předložen žadatelem Dobrovolný svazek obci Novopacko. Žadatel v žádosti splnil podmínky věcného hodnocení projektu. Projekt lze doporučit k realizaci.

Bodový zisk 96,25
Výsledek věcného
hodnoceni

žádost o podporu splnila podmínky 
věcného hodnocení

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