
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

Problematika, na kterou se žadatel soustředí, je detailně popsána a to především z 

pohledu místa zájmu a odkazuje také na soulad popisu se zjištěními zpracovanými 

v rámci Strategie CLLD. Žadatel se opírá o relevantní analytické a ověřitelné údaje 

týkající se cílových skupin a popisuje jednotlivé bariéry na trhu práce, se kterými 

se setkávají. Toto je podpořeno realizovaným dotazníkovým šetřením u osob z 

cílových skupin. Příčiny a důsledky problému jsou též dostatečně popsané. 

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením (OZP) a osoby vracející se 

na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené (osoby po 

mateřské/rodičovské dovolené). Charakter cílových skupin je žadatele výstižně a 

reálně popsán, stanovuje také velikost a to na základě statistických údajů místně 

příslušného ÚP i na základě vlastního kontaktu, který provedl v rámci přípravy 

projektového záměru. Potřeby cílové skupiny jsou definované, vychází z jejího 

charakteru i ze zjištěných individuálních potřeb. Potvrzuje potenciál cílové skupiny 

na trhu práce a vytváří k tomuto vhodné podmínky.

Cíle a konzistentnost (intervenční logika) 

projektu

Je cíl projektu nastaven správně 

a povedou zvolené klíčové 

aktivity a jejich výstupy k jeho 

splnění?

25 Dobré 18,75

Žadatel velice dobře popisuje změnu, kterou díky realizaci projektu očekává a to 

nejen s oheldem na měřitelnost nastaveného cíle, ale i z pohledu multiplikačního 

efektu projektu. Cíl projektu je koncipován jako měřitelný a kvantifikovatelný. 

Nastavené dílčí cíle jsou vzájemně provázané, soubor klíčových aktivit je vhodně 

zvolen a jejich realizací dojde k naplnění těchto dílčích cílů. Obsah klíčových aktivit 

je z pohledu potřeb cílových skupin spíše naddimenzován a drobné nesoulady, 

které jsou způsobeny velkým množstvím opakujících se informací a oproti tomu 

některé chybějící relevantní údaje, působí na konzistentnost projektu. Realizace 

projektu je uvažována ve spolupráci partnera s finančním příspěvkem, 

Coworkingovým družstvem Spolu, který je vhodně zapojen s ohledem na svou 

odbornost.

Způsob ověření dosažení cíle projektu

Jak vhodný způsob pto ověření 

dosažení cíle žadatel projektu 

nastavil?

5 Velmi_dobré 5,00

Žadatel popisuje, že ověření cíle bude možné prostřednictvím vyplněných karet 

účastníků, prezenčních listin, evidence podpořených osob v IS ESF 2014+, 

podepsaných pracovních smluv/DPP. Současně lze předpokládat, že v průběhu 

realizace projektu budou vznikat další relevantní dokumenty, které dosažení 

stanových cílů ověří. Metoda ověření je vhodně nastavena a to především s 

ohledem na měřitelnost nastaveného cílu.

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu
7. výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - Podpora zaměstanosti II. (OPZ)

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015769

Také chci pracovat

Medou z.s.

spolek

Účelnost



Efektivnost a 

hospodárnost

Efektivita projektu, rozpočet

S ohledem na plánované a 

potřebné výstupy je navrženo 

efektivní a hospodárné využití 

zdrojů?

15 Dostatečné 7,50

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 2 189 750,- Kč. Rozpočet projektu je 

srozumitelně sestaven, vykazuje však znaky nehospodárnosti a to jak v ceně 

jednotek, tak v počtu jednotek. Komentář k jednotlivým problematickým

položkám: 1.1.1.1.1 Veoucí a metodik_Medou - pracovník zapojen úvazkem 1,0, s 

ohledem na popis zajištěných činností, z nichž některé jsou zajišťovány i jinými 

pracovníky, s ohledem na obsah jednotlivých aktivit, počet zapojených účastníků i 

členů realizačního týmu je úvazek krácen na 0,5; 1.1.1.1.2 Sociální pracovník I 0,5 

úvazku_Medou a 1.1.1.1.3 Sociální pracovník II 0,5_Medou - u obou pozic je 

krácen počet jednotek/měsíců o 3,

jelikož v prvních dvou měsících bude probíhat kontakt se zaměstnavateli a v 

posledním měsíci bude probíhat vyhodnocení, což zajištění jiní členové 

realizačního týmu, přičemž vyhodnocení jednotlivých účastníků je zvládnutelné ve 

stávajícím počtu sociálních pracovníků a úvazku; 1.1.1.3.1 Odborný 

konzultant_Coworkingové družstvo Spolu - zapojení pracovníka v KA 05 není 

prokázáno a popsáno, současně výše neodpovídá počtu zapojených osob či délce 

vzdělávacích aktivitu, z tohoto důvodu kráceno 170 hod; 1.1.1.3.2 

Pečovatelka_Medou - není zřejmé, jakým způsobem žadatel došel k počtu 160 

jednotek/hodin, je uvedena v KA02, ale v doložené pracovní náplni uvedeny 

činnosti k podůrné motivační skupině (KA04), v rozpočtu ponecháno s ohledem na 

potřebnost položky ve více klíčových aktivitách, v případě čerpání však žadatel 

prokazatelně zdůvodní čerpanou potřebnost; 1.1.1.3.3 Lektoři podpůrných 

motivačních skupin_Coworkingové družstvo Spolu - žadatel popisuje zapojení 20 

osob ve skupinách cca po 10 osobách, tj. dvě skupiny, uvádí však realizaci 3 cykly 

skupin, dále popisuje dvanáct 2 hodinových setkání, avšak lektorovi nárokuje 2 

hod lektorské činnosti + 2 hodiny přípravy + 1 hod vyhodnocení, a to pro každý z 

10 dnů u všech tří skupin, což je neadekvátní a nehospodárné, kráceno na 2 

skupiny po 10 osobách x 12 setkání x 3 hod (2 hod lektorská činnost + 1 hod 

příprava včetně hodnocení); 1.1.3.2.2.5 Osobní vybavení_Medou - poskytování 

OOPP je povinnost zaměstnavatele, v rozpočtu ponecháno z důvodu zpřístupnění 

pracovního uplatnění pro OZP, žadatel prokáže hodnocení pracovních rizik na 

daných

pracovních pozicích v souvislosti s legislativní povinností zaměstnavatele OOPP 

poskytovat; 1.1.1.4.1 Odborné posouzení OZP_Medou - není zřejmé, kdo bude 

položku dodávat, žadatel uvádí Medou, ale s ohledem na to, že

je žadatelem, tak je to v pol. 1.1.4 Nákup služeb nereálné (sám sobě 

dodavatelem), dále nelze zhodnotit hospodárnost položky s ohledem na plnění, v 

rozpočtu ponecháno, v případě realizace žadatel prokazatelně

doloží; 1.1.4.2 Experti pro OZP_Coworkingové družstvo Spolu - popisované 

činnosti pracovníků náleží k řešení poskytovatelům sociální či zdravotní péče, v 

případě prokazatelné potřebnosti lze zajistit v rámci pol. 1.1.4.2, zcela kráceno; 

1.1.6.2.1 Cestovné pro CS_Medou - položka chybně přiřazena ke KA 03, náleží ke 

KA02. Krácení rozpočtu je uvedeno v samostatné příloze tohoto posudku i v 

závěrečném komentáři.



Adekvátnost indikátorů
Jak jsou nastaveny cílové 

hodnoty indikátorů
5 Velmi_dobré 5,00

Cílová hodnota indikátoru 60000 Celkový počet účastníků je nastavena na 30 osob 

a jedná se o 10 osob z cílové skupiny OZP a 20 osob z cílové skupiny osob po 

mateřské/rodičovské dovolené, jelikož účastí v navržených klíčových aktivitách 

obdrží vyšší než bagatelní podporu. Cílová hodnota indikátoru 80500 Počet 

napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů 

(vč.evaluačních) je nastavena na 2 dokumenty a bude se jednat o komplexní 

dokument s metodikou a programem zaměřeným na podporu zaměstnanosti 

cílových skupin, tento bude rozdělen dle typů cílových skupin na dva celky. Dalším 

dokumentem bude evaluační zpráva. Cílové hodnoty indikátorů jsou v souladu s 

informacemi a výstupy popsanými napříč projektu, jsou reálné a s ohledem na 

délku realizace projektu i jednotlivých klíčových aktivit odpovídající.

Způsob zapojení cílové skupiny
Jak adekvátně je cílová skupina 

zapojena v průběhu projektu?
5 Velmi_dobré 5,00

Žadatel uvádí, že při přípravě projektu bylo realizováno dotazníkové šetření mezi 

23 potenciálními účastníky, resp. potenciální cílovou skuponou osob na 

mateřské/rodičovské dovolené, dále byl průzkum proveden mezi 12 OZP.

Oba průzkumy potvrdily potřebnost projektu a zájem cílových skupin o plánované 

aktivity, které vycházejí ze zjištěných potřeb. Cílové skupiny jsou tedy již 

nakontaktované a připravené se do projektu zapojit. V případě cílové skupiny osob 

po mateřské/rodičovské dovolené je vhodně nastaveno kritérium priority u osob, 

které mají více hendikepů na trhu práce (mladší 25 let, starší 50 let, pečující 

osoba). Způsob práce s cílovou skupinou je adekvátní, spíše lehce 

naddimenzovaný.

Efektivnost a 

hospodárnost

Způsob realizace aktivit a jejich návaznost

Proveditelnost

Jak vhodně byl zvolen způsob 

realizace aktivit a jejich vzájemná 

návaznost?

10 Dobré 7,50

Projekt představuje realizaci šesti klíčových aktivit. První je Řízení projektu a 

zaměřuje se na manažersko administrativní činnosti, které s sebou nese realizace. 

Druhá klíčová aktivita Vytvoření tréninkových pracovních míst pro OZP u 

spolupracujících subjektů a partnera se soustředí na tvorbu vždy 3 tréninkových 

pracovních míst po dobu jednoho měsíce na poloviční úvazek u různých 

zaměstnavatelů v regionu pro 10 osob z řad OZP. Třetí klíčová aktivita Individuální 

podpora OZP při tréninkových pracovních místech představuje komplexní a 

individuální podporu účasníků OZP prostřednictvím individuálních pohovorů na 

téma zaměstnání a překážky v zaměstnání, dále bude probíhat odborné posouzení 

schopností a kapacit OZP. Čtvrtá klíčová aktivita Podpůrná motivační skupina pro 

Osoby vracející se na trhh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené má 

za cíl napomoci 20 osobám zvýšit jejich uplatnění na trhu práce a pro 5 z nich 

nalézt pracovní uplatnění prostřednictvím vzdělávacích aktivit s různorodými 

tématy a podporou odborného konzultanta. Pátou klíčovou aktivitou jsou Kurzy a 

vzdělávání pro Osoby se zdrav.postižením, které mají zajistit čtyři typy kurz pro 

některé z účastníků OZP. Šestá klíčová aktivita Evaluace projektu a metodická 

podpora má za úkol vyhodnotit realizované aktivity, objektivně 

zhodnotit dosažené výsledky projektu a stanovit doporučení pro budoucí podobně 

zaměřené projekty. Všechny klíčové aktivity budou realizovány po celou dobu 

fyzické realizaci projektu, jsou vzájemně provázány. Ne všechny klíčové aktivity 

mají jednoznačně stanoveny výstupy (např. KA05) a ne všechny klíčové aktivity 

jsou prováděny efektivně (např. KA 04,05, především v návaznosti na 

hospodárnost, viz. kriterium Efektivita projektu, rozpočet), jsou s ohledem na délku 

realizaci projektu, počet osob z řad cílových skupin jejich potřeby a počet osob 

realizačního týmu spíše naddimenzovány.



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?"

Bodový zisk 83,75

Výsledek věcného 

hodnocení
žádost o podporu splnila podmínky 

věcného hodnocení s výhradou

Závěrečný komentář (včetně případných podmínek realizace projektu)

Předkládaný projekt se zaměřuje na podporu osob se zdravotním postižením a osob vracejících se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené na území MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka. Problém, jeho 

příčiny a důsledky jsou dostatečně popsány, vychází z ověřitelných statistických informací a týkají se místa zájmu. Cílová skupina, její výběr, charakter i velikost, je relevantně zdůvodněn, žadatel i partner s finančním 

příspěvkem disponují zkušenostmi s prací s ní. Cíl projektu je dobře nastaven, je měřitelný a kvantifikovatlný, dílčí cíle jsou provázané. Rozpočet projektu je srozumitelně zpracován, vykazuje však známky nehospodárnosti a 

neúčelnosti, z tohoto důvodu je navrženo významné krácení. Cílové hodnoty indikátorů jsou reálné a jsou nastaveny v souladu s informacemi napříč žádosti. Cílové skupiny jsou zapojeny vhodným způsobem, je potvrzen zájem 

o aktivity projektu a je uvažována vhodná motivace. Obsah klíčových aktivit je s ohledem na zjištěné potřeby cílových skupin spíše naddimenzován. Na základě výše uvedeno doporučuji projekt k podpoře s výhradou:

- krácení pol. 1.1.1.1.1 Vedoucí a metodik_Medou - kráceno na úvazek 0,5, cena jednotky 18 000,- Kč, počet jednotek 12, zůstatek v položce 216 000,- Kč

- krácení pol. 1.1.1.1.2 Sociální pracovník I 0,5 úvazek_Medou - kráceny 3 měsíce, cena jednotky 17 000,- Kč, počet jednotek 9, zůstatek v položce 153 000,- Kč

- krácení pol. 1.1.1.1.3 Sociální pracovník II 0,5 úvazek_Medou - kráceny 3 měsíce, cena jednotky 17 000,- Kč, počet jednotek 9, zůstatek v položce 153 000,- Kč

- krácení pol. 1.1.1.3.1 Odborný konzultant_Coworkingové družstvo Spolu - kráceno 170 hod, cena jednotky 280,- Kč, počet jednotek 320, zůstatek v položce 89 600,- Kč

- krácení pol. 1.1.1.3.3 Lektoři podpůrných motivačních skupin_Coworkingové družstvo Spolu - kráceno 108 hod, cena jednotky 450,- Kč, počet jednotek 72, zůstatek v položce 32 400,- Kč

- krácení pol. 1.1.4.2 Experti pro OZP_Coworkingové družstvo Spolu - kráceno zcela, zůstatek v položce 0,- Kč

Rozpočet po krácení: celkové způsobilé výdaje 1 609 500,- Kč, z toho přímé náklady 1 287 600,- Kč a nepřímé náklady 321 900,- Kč



Jméno a příjmení: Miroslav Jirků Podpis:
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Jméno a příjmení: Jiří Koubek Podpis:
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Podpisy přítomných členů hodnotící komise: Detail hlasování o výsledném hodnocení (Pro/proti/zdržel se)


