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Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu
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Výzva MAS č.

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16 047/0008951

Projekt č.
Název projektu

Pomoc ohroženým rodinám v agendě SPOD

Název žadatele

Oblastní charita Jičín

Právní forma žadatele

Skupina kritérií

Potřebnost pro území
MAS

Kritérium

Hlavní otázka

Vymezení problému a cílové skupiny

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

Cíle a konzistentnost (intervenční logika)
projektu

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

Maximální počet bodů
(součet max. 100 bodů)

35

25

Deskriptor

Dostatečné

Dostatečné

Bodové
ohodnocení

Odůvodnění

17,50

Problém, který projekt řeší je vymezen srozumitelně, ale velmi obecně. Projek je
v souladu se strategií CLLD (3.2 Dostupné a kvalitní zdravotnictví a sociální
služby. Cílová skupina projektu odpovídá obsahové náplni projektu. Chybí
kvantifikovatelný popis potřebnosti například v podobě počtu uživatelů nově
zavedených služeb (dle agendy OSPOD). Klíčové problémy by bylo vhodné více
rozepsat.

12,50

Cíl projektu je formulován chybně, jedná se spíše o výsledek projektu. Z takto
formulovaného cíle není možné poznat, jaké změny by mělo být dosaženo. I
přesto je z předloženého projektu patrný záměr žadatele. Klíčové aktivity pro
dosažení cíle jsou stručně popsány a mohou být skutečným nástrojem k řešeni
problému cílové skupiny.

2,50

Žadatel neuvádí jasná kritéria ani hodnoty, podle kterých by bylo možné ověřit
dosažení cíle. Jedná se pouze o jasný a obecný cíl, který je sám o sobě
neměřitelný. Ověřit by se dal pouze počet osob či rodin, kterým byla pomoc
teraupeuta poskytnuta. Samotný přínos terapeuta pro osoby či rodiny bude
ovšem těžce měřitelný.

Účelnost

Způsob ověření dosažení cíle projektu

Jak vhodný způsob pto ověření
dosažení cíle žadatel projektu
nastavil?

5

Dostatečné

Efektivita projektu, rozpočet

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

15

Dostatečné

7,50

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
nastavení finančních limitů je v některých případech neadekvátní. Položka č.
1.1.1.1 zahrnuje náklady na terapeuta, který má mít ovšem 0,2 úvazku - cena za
0,2 úvazku je příliš vysoká a neodpovídá mzdě obvyklé (doporučujeme snížit z
24 195,- Kč na 10 000,- Kč). Položky č. 1.1.3.2.2. 1.1.3.2.3, 1.1.3.2.4, 1.1.4.2,
1.1.4.3 a 1.2. nejsou jasně specifikované a není je tedy možné zhodnotil.

Adekvátnost indikátorů

Jak jsou nastaveny cílové
hodnoty indikátorů

5

Dobré

3,75

Indikátory jsou nastaveny formálně správně a je zřejmé, jak žadatel k cílovým
hodnotám dospěl. Cílová hodnota indikátoru 60000 je ovšem nastavena velmi
nízko. Žadatel plánuje realizovat projekt po dobu tři let a plán podpořit pouze 10
osob není tedy adekvátní rozsahu projektu a výši rozpočtu.

Způsob zapojení cílové skupiny

Jak adekvátně je cílová skupina
zapojena v průběhu projektu?

3,75

Cílová skupina je poměrně dobře specifikována a jsou stručně uvedeny i
konkrétné problémy, které by se měly v cílové skupině řešit. Není ovšem jasné,
jak velká je cílová skupina a jaký by byl zájem o nabízenou službu. Vzhledem ke
skutečnosti, že žadatel spolupracuje s odborem sociálních věcí a zdravotnictví,
tak by údaje o cílové skupině mohl mit k dispozici.

Způsob realizace aktivit a jejich návaznost

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

7,50

Klíčové aktivity (KA) jsou popsány pouze základním způsobem. V popisu KA1
Terapeutické sezení chybí informace o tom. jak přesně bude tato aktivita
realizována. Není jasné, na základě jakých kritérií do ní budou klienti zapojeni,
není zřejmé, jak bude probíhat oslovení CS a jakým způsobem je aktivita
provázána s cílem projektu.

Efektivnost a
hospodárnost

5

Dobré

Proveditelnost

10

Dobré

MAS stanovuje kritéria věcného
hodnocení, která navazuji na principy
preferenčních kritérii uvedené v SCLLD.
Kritéria by měla hodnotit především
potřebnost projektů z hlediska naplňování
cílů SCLLD. ŘO doporučuje při
Další kritéria věcného
hodnocení

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?"

Závěrečný komentář (včetně případných podmínek realizace projektu)

Projek doporučen k podpoře s výhradou. Výhrada spočívá v provedení úpravy položek celkového rozpočtu projektu. Náklady na terapeuta (položka č. 1.1.1.1) navrhujeme krátit na jednotkovou cenu 10 000,- Kč mzdových
nákladů na 0,2 úvazku. U položek 1.1.3.2.2,1.1.3.2.3,1.1.3.2.4,1.1.4.1 a 1.1.4.3 navrhujeme přesunou do nepřímých nákladů. Položku 1.1.4.2 navrhujeme rozdělit a supervizi terapeuta ponechat mezi přímými náklady a zbytek
převést mezi nepřímé náklady. Dále navrhujeme stanovení nového cíle, který bude v souladu s metodikou SMART (bude měřitelný, dostatečně konkrétní a termínovaný). Je nutné vymezit si formu měřitelnosti naplňování cíle,
doporučujeme klienty podrobit vyplnění dotazníku při zahájení terapie a v jejím průběhu.

Bodový zisk
Výsledek věcného
hodnocení

55,00
žádost o podporu splnila podmínky
věcného hodnocení

Detail hlasování o výsledném hodnocení (Pro/proti/zdržel se)

Podpisy přítomných členů hodnotící komise:
Jméno a příjmení:

Lenka Malá

Podpis:

Jméno a příjmení:

Ing. Ladislav Stuchlík

Podpis:

Jméno a příjmení:

Ing. Martin Mitlöhner

Podpis:

Jméno a příjmení:

Stanislav Doubek

Podpis:

Jméno a příjmení:

Marie Kynčlová

Podpis:

Jméno a příjmení:

Ing. Oldřich Haken

Podpis:
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