
Tabulka hodnocení projektu Tábory Uničov 

hlavní kontrolní otázka deskriptor  
(velmi dobře, 

dobře, 
dostatečně, 

nedostatečně) 

odůvodnění/hodnocení 

I. Potřebnost pro území MAS (max. počet bodů 35) 
Vymezení problému a cílové skupiny (max. počet bodů 35) 

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?  

dostatečně Potřebnost projektu není zcela jasně a přesvědčivě popsána. 
Žadatel uvádí, že projekt je zaměřen na realizaci 27 turnusů 
příměstských táborů v době zimních a letních prázdnin. Žadatel 
uvádí, že turnusy budou týdenní, i když výzva umožňuje 
realizovat tyto aktivity pouze v pracovních dnech.   
Cíle projektu jsou poměrně jasně definovány  - hlavním cílem je 
umožnit rodičům žáků 1. st. ZŠ v Uničově sladit jejich profesní 
povinnosti s rodinnými. Sekundárním cílem je potom realizace 
27 příměstských táborů. Kvantifikaci žadatel uvádí jasně v počtu 
táborů (27) i v počtu podpořených pracujících rodičů (min. 120). 
Zde však žadatel nejasně a bez dalšího vysvětlení uvádí, že do 
tohoto počtu bude počítán vždy jen jeden z rodičů, a to ten, který 
má horší pozici na trhu práce. Přesto jsou však cíle v oblasti 
aktivit a velikosti CS realizací projektu dosažitelné a jejich 
dosažení povede k řešení stanoveného problému.  
Cílovou skupinu žadatel definuje jednu – 120 rodičů dětí 
v mladším školním věku z města Uničova a blízkého okolí. Takto 
definovaná CS není zcela v souladu s cílem projektu, kde 
žadatel uvádí, že projekt je určen žákům ZŠ v Uničově. Jde však 
spíše o formální nedostatek. Zájem CS o realizaci projektu se dá 
reálně předpokládat a žadatel jej dokládá provedeným 
průzkumem zájmu. V žádosti však žadatel nejasně a bez dalších 
podrobností uvádí, že budou vybráni ti rodiče, kterým umístění 
dětí nejvíce pomůže k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce. 
Žadatel také plánuje vybírat od rodičů poplatek , který pokryje 
stravu dětí, jízdné a spoluúčast žadatele. Tento poplatek není 
nijak blíže určen, a to ani odhadem. Přitom výše poplatku může 
výrazně ovlivnit zájem CS o nabízené aktivity. Cílová skupina je 
zapojena do všech fází projektu. 

 
 

  

II. Účelnost (max. počet bodů 30) 
Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu (max. počet bodů 25)  

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

Dobře Projekt je zpracován konzistentně. Cíle projektu jsou poměrně 
jasně definovány  - hlavním cílem je umožnit rodičům žáků 1. st. 
ZŠ v Uničově sladit jejich profesní povinnosti s rodinnými. 
Sekundárním cílem je potom realizace 27 příměstských táborů. 
Kvantifikaci žadatel uvádí jasně v počtu táborů (27) i v počtu 
podpořených pracujících rodičů (min. 120). Zde však žadatel 
nejasně a bez dalšího vysvětlení uvádí, že do tohoto počtu bude 
počítán vždy jen jeden z rodičů, a to ten, který má horší pozici 
na trhu práce. Přesto jsou však cíle v oblasti aktivit a velikosti 
CS realizací projektu dosažitelné a jejich dosažení povede 
k řešení stanoveného problému. Klíčové aktivity projektu 
odpovídají nastaveným cílům a potřebám cílové skupiny.  

Způsob ověření dosažení cíle projektu (max. počet bodů 5)  
Jak vhodný způsob pro 
ověření dosažení cíle 

dobře Žadatel uvádí, že hlavním cílem je umožnit rodičům žáků 1. st. 
ZŠ v Uničově sladit jejich profesní povinnosti s rodinnými. 



žadatel v projektu 
nastavil?  

Sekundárním cílem je potom realizace 27 příměstských táborů. 
Kvantifikaci žadatel uvádí jasně v počtu táborů (27) i v počtu 
podpořených pracujících rodičů (min. 120). I když způsob 
ověření dosažení těchto cílů žadatel blíže nepopisuje, lze 
poměrně jednoduše, pomocí účetních dokladů a evidencí 
docházky, doložit jejich naplnění.  

 
 

  

III. Efektivnost a hospodárnost (max. počet bodů 20)  
Efektivita projektu, rozpočet (max. počet bodů 15)  

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

Dobře Rozpočet je jako celek zpracován poměrně jasně a přehledně. 
Až na položku 1.1.1.3.2 – evaluátor, jsou položky rozpočtu 
provázány s aktivitami. Žadatel popisuje náplň práce evaluátora i 
propojení s KA2, avšak nijak blíže nepopisuje potřebnost 
požadovaného počtu hodin.  
Žadatel nepopisuje potřebnost položek 1.1.3.2.2.0.2 a 03 – 
notebook a tablet pro děti. Není jasné, k čemu bude tato 
technika sloužit a zda je k realizaci projektu potřebná. Stejně tak 
není jasná kalkulace výše nákladů na sady spotřebního 
materiálu. Žadatel tuto výši nijak blíže neodůvodňuje.  
Navrhuji doplnit žádost o vysvětlení potřebnosti položek 
1.1.1.3.2 – evaluátor, 1.1.3.2.2.0.2 a 03 – notebook a tablet pro 
děti a 1.1.3.2.3.2 – 6 spotřební materiál.  

Adekvátnost indikátorů (max. počet bodů 5)  
Jak jsou nastaveny 
cílové hodnoty 
indikátorů?  

Dobře Indikátory projektu jsou zvoleny a stanoveny poměrně 
adekvátně a jejich dosažení je, až na indikátor 60000 – celkový 
počet účastníků, reálné. Zde žadatel nejasně a bez dalšího 
vysvětlení uvádí, že do tohoto počtu bude počítán vždy jen jeden 
z rodičů, a to ten, který má horší pozici na trhu práce. Žadatel 
také plánuje vybírat od rodičů poplatek, který pokryje stravu dětí, 
jízdné a spoluúčast žadatele. Tento poplatek není nijak blíže 
určen, a to ani odhadem. Přitom výše poplatku může výrazně 
ovlivnit zájem CS o nabízené aktivity. 
Z projektu je však jasné, jakým způsobem byla stanovena jejich 
hodnota. Zvolené indikátory mají oporu v klíčových aktivitách. 

 
 

  

IV. Proveditelnost (max. počet bodů 15)  
Způsob realizace aktivit a jejich návaznost (max. počet bodů 10)  

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

dobře Projekt počítá se dvěma aktivitami – příprava a realizace 
příměstských táborů. Tyto aktivity jsou, až na vysvětlení 
potřebnosti notebooku a tabletu pro děti a počtu hodin 
evaluátora, jasně a konkrétně popsány a jsou provázány 
s indikátory i rozpočtem. Časový harmonogram je reálně 
nastaven. 

Způsob zapojení cílové skupiny (max. počet bodů 5)  
Jak adekvátně je cílová 
skupina zapojena v 
průběhu projektu?  

Dobře Cílovou skupinu žadatel definuje jednu – 120 rodičů dětí 
v mladším školním věku z města Uničova a blízkého okolí. Takto 
definovaná CS není zcela v souladu s cílem projektu, kde 
žadatel uvádí, že projekt je určen žákům ZŠ v Uničově. Jde však 
spíše o formální nedostatek. Zájem CS o realizaci projektu se dá 
reálně předpokládat a žadatel jej dokládá provedeným 
průzkumem zájmu. V žádosti však žadatel nejasně a bez dalších 
podrobností uvádí, že budou vybráni ti rodiče, kterým umístění 
dětí nejvíce pomůže k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce. 
Žadatel také plánuje vybírat od rodičů poplatek , který pokryje 
stravu dětí, jízdné a spoluúčast žadatele. Tento poplatek není 
nijak blíže určen, a to ani odhadem. Přitom výše poplatku může 



výrazně ovlivnit zájem CS o nabízené aktivity. Cílová skupina je 
zapojena do všech fází projektu. 

 

Závěrečné zhodnocení 

Potřebnost projektu není zcela jasně a přesvědčivě popsána. Žadatel uvádí, že projekt je zaměřen na 

realizaci 27 turnusů příměstských táborů v době zimních a letních prázdnin. Žadatel uvádí, že turnusy 

budou týdenní, i když výzva umožňuje realizovat tyto aktivity pouze v pracovních dnech.   

Cíle projektu jsou poměrně jasně definovány  - hlavním cílem je umožnit rodičům žáků 1. st. ZŠ 

v Uničově sladit jejich profesní povinnosti s rodinnými. Sekundárním cílem je potom realizace 27 

příměstských táborů. Kvantifikaci žadatel uvádí jasně v počtu táborů (27) i v počtu podpořených 

pracujících rodičů (min. 120). Zde však žadatel nejasně a bez dalšího vysvětlení uvádí, že do tohoto 

počtu bude počítán vždy jen jeden z rodičů, a to ten, který má horší pozici na trhu práce. Přesto jsou 

však cíle v oblasti aktivit a velikosti CS realizací projektu dosažitelné a jejich dosažení povede k řešení 

stanoveného problému.  

Cílovou skupinu žadatel definuje jednu – 120 rodičů dětí v mladším školním věku z města Uničova a 

blízkého okolí. Takto definovaná CS není zcela v souladu s cílem projektu, kde žadatel uvádí, že 

projekt je určen žákům ZŠ v Uničově. Jde však spíše o formální nedostatek. Zájem CS o realizaci 

projektu se dá reálně předpokládat a žadatel jej dokládá provedeným průzkumem zájmu. V žádosti 

však žadatel nejasně a bez dalších podrobností uvádí, že budou vybráni ti rodiče, kterým umístění dětí 

nejvíce pomůže k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce. Žadatel také plánuje vybírat od rodičů 

poplatek , který pokryje stravu dětí, jízdné a spoluúčast žadatele. Tento poplatek není nijak blíže 

určen, a to ani odhadem. Přitom výše poplatku může výrazně ovlivnit zájem CS o nabízené aktivity. 

Cílová skupina je zapojena do všech fází projektu. 

Rozpočet je jako celek zpracován poměrně jasně a přehledně. Až na položku 1.1.1.3.2 – evaluátor, 

jsou položky rozpočtu provázány s aktivitami. Žadatel popisuje náplň práce evaluátora i propojení 

s KA2, avšak nijak blíže nepopisuje potřebnost požadovaného počtu hodin. Žadatel nepopisuje 

potřebnost položek 1.1.3.2.2.0.2 a 03 – notebook a tablet pro děti. Není jasné, k čemu bude tato 

technika sloužit a zda je k realizaci projektu potřebná. Stejně tak není jasná kalkulace výše nákladů na 

sady spotřebního materiálu. Žadatel tuto výši nijak blíže neodůvodňuje. Navrhuji doplnit žádost o 

vysvětlení potřebnosti položek 1.1.1.3.2 – evaluátor, 1.1.3.2.2.0.2 a 03 – notebook a tablet pro děti a 

1.1.3.2.3.2 – 6 spotřební materiál.  

Indikátory projektu jsou zvoleny a stanoveny poměrně adekvátně a jejich dosažení je, až na indikátor 

60000 – celkový počet účastníků, reálné. Zde žadatel nejasně a bez dalšího vysvětlení uvádí, že do 

tohoto počtu bude počítán vždy jen jeden z rodičů, a to ten, který má horší pozici na trhu práce. 

Žadatel také plánuje vybírat od rodičů poplatek, který pokryje stravu dětí, jízdné a spoluúčast žadatele. 

Tento poplatek není nijak blíže určen, a to ani odhadem. Přitom výše poplatku může výrazně ovlivnit 

zájem CS o nabízené aktivity. Z projektu je však jasné, jakým způsobem byla stanovena jejich 

hodnota. Zvolené indikátory mají oporu v klíčových aktivitách. 

 


