
 

 
Příloha č. 9 
 
Směrnice 02 – Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů  
 
Věcné hodnocení probíhá jako druhá fáze hodnocení projektů, je prováděno u žádostí, které uspěly v hodnocení 

přijatelnosti a formálních náležitostí. Toto hodnocení výběrová komise MAS, volený dle Metodiky pro 

standardizaci MAS v programovém období 2014–2020. Hodnocení se zapisuje do MS2014+.  

 

Věcné hodnocení se provádí podle níže uvedených kritérií výzvy MAS, do kterých jsou zahrnuty aspekty kvality 

projektů dle kap. 6.2.2 Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběru projektů v programovém 

období 2014-2020. 

 

Přehled a bodové hodnocení kritérií věcného hodnocení: 

- Hlavní zdroj informací v žádosti o podporu 
- Funkce kritérií – kombinovaná kritéria, deskriptor 4) „Nedostatečně“ je eliminační 
- Rozhodující je vždy hlavní otázka u každého z kritérií. Jednotlivé podotázky jsou pouze návodné, tj. mají 

hodnotiteli upřesnit, co je myšleno hlavní otázkou, a naznačit, co se v daném kritériu hodnotí. 
U každého z kritérií musí být odpověď na kontrolní otázku odůvodněna slovním komentářem.  

 

Hodnotící kritéria pro OPZ 
Opatření Podpora zaměstnanosti, Prorodinná opatření, Sociální služby 

 

Hodnotící kritérium včetně popisu Počet bodů 

1. Potřebnost pro území MAS 

Vymezení problému a cílové skupiny 

Hlavní kontrolní otázka: „Zaměřuje se projekt na problém/nedostatky, 

který/které je skutečně potřebné řešit s ohledem na cíle strategie CLLD a je 

cílová skupina adekvátní náplní projektu? 

 

Pomocné podotázky: 

1. Je problém věrohodný a je dostatečně konkretizován? 

2. Je zřejmé, koho všeho se problém dotýká (nejen cílové skupiny, ale i dalších 

subjektů) a jak? 

3. Jsou jasně analyzovány příčiny problému? 

4. Jsou jasně analyzovány důsledky (dopady – ekonomické, sociální aj.) problému 

na cílovou skupinu a společnost obecně“ 

5. Jsou popsány způsoby, jimiž se dosud problém řešil, jaká byla jejich účinnost – 

v čem a proč nebyly efektivní? (Pokud se objevil problém jako nový, je popsáno, 

v čem je problém nový) 

6. Vychází popis problému z ověřitelných, reálných a relevantních zdrojů? 

7. Obsahuje analýza problému i analýzu lokality (tzv. situační analýzu) a kontext 

(spolupracující subjekty, ostatní faktory)? 

8. Je vybrána cílová skupina, jejíž podpora řeší identifikovaný problém? 

9. Je uvedena velikost a popis struktury cílové skupiny? 

10. Jsou zmapovány potřeby cílové skupiny? 

11. Zamyslel se žadatel nad potenciálem cílové skupiny uplatnit se na trhu práce? 

 

Pro hodnocení je hlavním zdrojem informací žádost o podporu.  

Jedná se o kombinovaná kritéria, deskriptor 4 = „nedostatečně“ je eliminační. 

Rozhodující je vždy hlavní otázka u každého z kritérií. Jednotlivé podotázky jsou 

pouze návodné, tzn. mají hodnotiteli upřesnit, co je myšleno hlavní otázkou, a 

naznačit, co se v daném kritériu hodnotí.  

Max. 30 bodů 



 

U každého z kritérií musí být odpověď na kontrolní otázku odůvodněna slovním 

komentářem.  

Hodnotitelé zváží význam kladné či negativní odpovědi na podotázky v míře jejich 

relevance k danému projektu a zváží míru závažnosti při případné negativní 

odpovědi.  

Na základě vyhodnocení všech odpovědí s ohledem na míru relevance k projektu 

pak přidělí deskriptor:  

,,velmi dobře“ a 30 bodů u projektu, jenž se jeví jako velmi potřebný,  

,,dobře“ a 22,5 bodů u projektu, nicméně projekt se přesto jeví jako potřebný,  

,,dostatečně“ a 15 bodů u projektu, ale projekt se stále jeví jako potřebný,  

,,nedostatečně“ a 7,5 bodů u projektu, jehož potřebnost nevyplývá z popisu 

projektu a ten se tak jeví jako nepotřebný. Tento deskriptor je eliminační, tj. projekt 

nesplnil podmínky věcného hodnocení.  

 

2. Účelnost – povinné kritérium OPZ 

Cíl a konzistentnost (intervenční logika) projektu  

Hlavní kontrolní otázka: „Je cíl projektu nastaven správně a povedou zvolené 

klíčové aktivity a jejich výstupy k jeho splnění?“  

 

Pomocné podotázky: 

1. Je z nastavení cíle zřejmé, jaká změna má být díky realizaci projektu dosažena? 

2. Je změna plánovaná díky realizaci projektu „dostatečně významná“, tj. na kolik 

má dosažení cíle projektu potenciál vyřešit/odstranit problém cílové skupiny 

uvedený v projektu? 

3. V případě více dílčích cílů jsou tyto cíle vzájemně provázané?  

4. Jsou cíle jasně měřitelné a kvantifikovatelné (procentuálně, počet apod.)?  

5. Je vhodně zvolen obsah klíčových aktivit vzhledem k popsaným potřebám cílové 

skupiny? 

6. Je vhodně zvolen obsah klíčových aktivit vzhledem k naplnění cíle projektu? 

7. Mohou být soubor klíčových aktivit/výstupy projektu skutečnými nástroji pro 

řešení stanoveného problému cílové skupiny? 

8. Jsou nastavena kritéria, podle kterých bude možné identifikovat, že bylo 

dosaženo plánovaných cílů?  

9. Je zřejmé, jakým způsobem bude doložen rozdíl požadovaného stavu oproti 

stavu před zahájením realizace projektu, jaká metoda ověření dosažených výsledků 

k tomu byla žadatelem zvolena? Jedná se o relevantní metodu vzhledem 

k nastavení projektu? 

10. Lze důvodně předpokládat, že k dispozici budou informace/dat (optimálně i 

nezávislé na projektu), které umožní výsledky projektu ověřit?  

 

Pro hodnocení je hlavním zdrojem informací žádost o podporu. Jedná se o 

kombinovaná kritéria, deskriptor 4 = „nedostatečně“ je eliminační.  

Rozhodující je vždy hlavní otázka u každého z kritérií. Jednotlivé podotázky jsou 

pouze návodné, tzn.mají hodnotiteli upřesnit, co je myšleno hlavní otázkou, a 

naznačit, co se v daném kritériu hodnotí.  

U každého z kritérií musí být odpověď na kontrolní otázku odvodněna slovním 

komentářem.  

Hodnotitelé zváží význam kladné či negativní odpovědi na podotázky v míře jejich 

relevance k danému projektu a zváží míru závažnosti při případné negativní 

odpovědi.  

Na základě vyhodnocení všech odpovědí s ohledem na míru relevance k projektu 

pak přidělí deskriptor:  

,,velmi dobře“ a 20 bodů u projektu, jenž se jeví jako velmi účelný,  

,,dobře“ a 15 bodů u projektu, nicméně projekt se přesto jeví jako účelný  

Max. 20 bodů 



 

,,dostatečně“ a 10 bodů u projektu, ale projekt se stále jeví jako účelný  

,,nedostatečně“ a 5 bodů u projektu, jehož účelnost nevyplývá z popisu projektu a 

ten se tak jeví jako neúčelný. Tento deskriptor je eliminační, tj. projekt nesplnil 

podmínky věcného hodnocení.  

3. Efektivnost a hospodárnost – povinné kritérium OPZ  

Efektivita projektu, rozpočet 

Hlavní kontrolní otázka: „S ohledem na plánované a potřebné výstupy  

je navrženo efektivní a hospodárné využití zdrojů?“  

 

Pomocné podotázky:  

1. Množství u jednotlivých položek v rozpočtu je potřebné/nezbytné?  

2. Odpovídá celková výše rozpočtu výstupům projektu a délce realizace?  

3. Je rozpočet dostatečně srozumitelný (tj. co položka obsahuje, o jaký jde náklad)? 

4. Je možné položky rozpočtu přiřadit k aktivitám?  

5. Odpovídají ceny v rozpočtu cenám obvyklým (případně doporučeným), je 

případné překročení těchto obvyklých/doporučených cen odůvodněno? 

6. Je rozpočet přiměřený rozsahu klíčových aktivit?  

7. Je z popisu indikátorů zřejmé, jak byla stanovena cílová hodnota?  

8. Odpovídají údaje uvedené v popisu indikátorů údajům v klíčových aktivitách? 

9. Je reálné dosažení naplánované cílové hodnoty?  

10. Je naplánovaná cílová hodnota nastavena v odpovídajícím poměru ke klíčovým 

aktivitám? 

 

Pro hodnocení je hlavním zdrojem informací žádost o podporu. Jedná se o 

kombinovaná kritéria, deskriptor 4 = „nedostatečně“ je eliminační.  

Rozhodující je vždy hlavní otázka u každého z kritérií. Jednotlivé podotázky jsou 

pouze návodné, tzn. mají hodnotiteli upřesnit, co je myšleno hlavní otázkou, a 

naznačit, co se v daném kritériu hodnotí.  

U každého z kritérií musí být odpověď na kontrolní otázku odůvodněna slovním 

komentářem  

Hodnotitelé zváží význam kladné či negativní odpovědi na podotázky v míře jejich 

relevance k danému projektu a zváží míru závažnosti při případné negativní 

odpovědi.  

Na základě vyhodnocení všech odpovědí s ohledem na míru relevance k projektu 

pak přidělí deskriptor:  

,,velmi dobře“ a 30 bodů u projektu, jenž se jeví jako velmi efektivní a hospodárný.  

,,dobře“ a 22,5 bodů u projektu, nicméně projekt se přesto jeví jako efektivní a 

hospodárný.  

,,dostatečně“ a 15 bodů u projektu, ale projekt se stále jeví jako efektivní a 

hospodárný.  

,,nedostatečně“ a 7,5 bodů u projektu, jehož efektivnost a hospodárnost nevyplývá 

z popisu projektu a ten se tak jeví jako neefektivní a nehospodárný. Tento 

deskriptor je eliminační, tj. projekt nesplnil podmínky věcného hodnocení.  

 

Max. 30 bodů 

4. Proveditelnost – povinné kritérium OPZ 

Způsob realizace aktivit a jejich návaznost 

Hlavní kontrolní otázka: „Jak vhodně byl zvolen způsob realizace aktivit a 

jejich vzájemná návaznost? Jak adekvátně je cílová skupina zapojena 

v průběhu projektu?“ 

 

Pomocné podotázky:  

 

1. Jsou klíčové aktivity dostatečně a srozumitelně popsány?  

2. Má každá klíčová aktivita jasně stanovený výstup?  

Max. 20 bodů 



 

3. Povede způsob provádění klíčové aktivity (metoda realizace) k dosažení 

stanovených výstupů aktivity? 

4. Je zvolený způsob provádění klíčové aktivity efektivní?  

5. Jsou identifikována náhradní řešení pro případ, kdy nebude klíčová aktivita 

realizována zčásti nebo zcela nebo dojde k jejímu časovému zpoždění? 

6. Mají jednotlivé klíčové aktivity optimální časovou dotaci s ohledem na potřeby 

cílové skupiny a s ohledem na dosažení požadovaných výstupů v dostatečné 

kvalitě?  

7. Jsou aktivity vhodně časově provázány, doplňují se, navazují?  

8. Je vhodně nastavena celková délka projektu?  

9. Počítá projekt se zapojením cílové skupiny ve všech relevantních fázích 

projektu? 

10. Je v žádosti prokázán zájem cílové skupiny o zapojení do projektu?  

11. Odpovídají nástroje motivace, výběru a způsobu práce s cílovou skupinou 

charakteristice zvolené cílové skupiny? 

 

Pro hodnocení je hlavním zdrojem informací žádost o podporu. Jedná se o 

kombinovaná kritéria, deskriptor 4 = „nedostatečně“ je eliminační.  

Rozhodující je vždy hlavní otázka u každého z kritérií. Jednotlivé podotázky jsou 

pouze návodné, tzn. mají hodnotiteli upřesnit, co je myšleno hlavní otázkou, a 

naznačit, co se v daném kritériu hodnotí.  

U každého z kritérií musí být odpověď na kontrolní otázku odvodněna slovním 

komentářem  

Hodnotitelé zváží význam kladné či negativní odpovědi na podotázky v míře jejich 

relevance k danému projektu a zváží míru závažnosti při případné negativní 

odpovědi.  

Na základě vyhodnocení všech odpovědí s ohledem na míru relevance k projektu 

pak přidělí deskriptor:  

,,velmi dobře“ a 20 bodů u projektu, jenž se jeví jako jasně proveditelný,  

,,dobře“ a 15 bodů u projektu, nicméně projekt se přesto jeví jako proveditelný,  

,,dostatečně“ a 10 bodů u projektu, ale projekt se stále jeví jako proveditelný,  

,,nedostatečně“ a 5 bodů u projektu, jehož proveditelnost nevyplývá z popisu 

projektu a ten se tak jeví jako neproveditelný. Tento deskriptor je eliminační, tj. 

projekt nesplnil podmínky věcného hodnocení..   

CELKEM 100 bodů 

Hranice pro splnění věcného hodnocení Min. 50 bodů 

 
Výběrová komise MAS při hodnocení používá 4 deskriptory: „Velmi dobře“, „Dobře“, „Dostatečně“ a 

„Nedostatečně“. Při převodu hodnoty deskriptoru na bodový zisk se postupuje podle následujícího 

mechanismu: 

1) Deskriptor „Velmi dobře“ znamená přidělení 100 % maximálního dosažitelného počtu bodů v kritériu. 

2) Deskriptor „Dobře“ znamená přidělení 75 % maximálního dosažitelného počtu bodů v kritériu. 

3) Deskriptor „Dostatečně“ znamená přidělení 50 % maximálního dosažitelného počtu bodů v kritériu. 

4) Deskriptor „Nedostatečně“ znamená přidělení 25 % maximálního dosažitelného počtu bodů 

v kritériu. 

Při převodu na body je používáno zaokrouhlování v detailu na 2 desetinná místa. Deskriptor „Nedostatečně“ je 

hodnocen jako eliminační, tj. žádost o podporu, která by získala tento deskriptor, by ve věcném hodnocení 

neuspěla. 

Přidělenou hodnotu deskriptoru výběrová komise zdůvodní vždy v rámci popisu k danému kritériu. 



 

 

Ve věcném hodnocení lze získat maximálně 100 bodů. Aby žádost splnila podmínky věcného hodnocení, musí 

získat nejméně 50 bodů a zároveň všechny hlavní otázky ze všech oblastí musí být hodnoceny deskriptory 1 – 3. 

Pokud bude alespoň jedna hlavní otázka hodnocena deskriptorem 4, tak i když žádost získá min. 50 nebo i více 

bodů, pak tato žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení. 

Ve věcném hodnocení mohou být výběrovou komisí vymezeny podmínky spočívající v provedení konkrétních 

úprav projektů ze strany žadatele (např. snížení rozpočtu projektu, navýšení cílových hodnot indikátorů, 

vypuštění některé z klíčových aktivit, apod.), za kterých by projekt měl být podpořen. Tato doporučení budou 

součástí zpracovaného hodnocení (v komentáři k hodnocení každého kritéria). 

Výběrová komise musí pro svoje rozhodování před jednáním o dané žádosti o podporu disponovat podpůrným 

hodnocením dle kritérií pro věcné hodnocení dle výzvy MAS, který zpracovala osoba s odborností v oboru/oblasti, 

na kterou je projekt zaměřen. Také odborníci, kteří zpracovávají podpůrná hodnocení, nesmí mít ve věci 

hodnocení daného projektu střet zájmů, musí hodnocení zpracovat nestranně a transparentně. Podpůrné 

hodnocení je pouze pomůcka pro rozhodování výběrové komise, nepředstavuje pro výběrovou komisi žádné 

omezení ve věci jeho provádění věcného hodnocení. 

 
 


