
Jiřina Králová  



Nastudování výzvy a určení si:  

 

  jsem oprávněný žadatel? 

 

  odpovídá můj projektový záměr parametrům 
výzvy? 

 

 cílová skupina, datum realizace, nárokovaná 
výše dotace  



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? 



1. Je problém věrohodný a je dostatečně konkretizovaný? 
2. Je zřejmé, koho všeho se problém dotýká (nejen cílové skupiny, ale i dalších subjektů) 
a jak? 

3. Jsou jasně analyzovány příčiny problémů? 

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 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? 



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



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

2. Je změna plánována díky realizaci projektu , dostatečně významná", tj. nakolik 
má dosažení cíle projektu potencionál 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 (porocentuálně, počet, apod.)? 

5. Je vhodně zvolen obsah klíčových aktvit vzhledem k popsaným potřebám cílové 
skupiny? 

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

7. Mohou být soubory klíčových aktvit/ výstupy projektu skutečnými nástroji pro 
řešení stanoveného problému cílové skupiny? 

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



1. Je zřejmé, jakým způsobem bude doložen rozdíl dosaženého 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? 

2. Lze důvodně předpokládat, že k dispozici budou informace/ data (optimálně 
i nezávisle na projektu), které umožní výsledky projektu ověřit? 



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? 



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

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

3. Je reálné dosažení naplánované cílové hodnoty? 

4. Je naplánovaná cílová hodnota nastavena v odpovídajícím  poměru ke 
klíčovým aktivitám? 



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



1. Jsou klíčové aktivity dostatečně a srozumitelně popsány? 

2. Má každá klíčová aktivita jasně stanovený postup? 

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



Jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu 
projektu? 



1. Počítá se projekt se zapojením cílové skupiny ve všech relevantních fázích 
projektu? 

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

3. Odpovídají nástroje motivace, výběru a způsobu práce s cílovou skupinou 
charakteristice zvolené cílové skupiny? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiřina Králová  
Tel. 608 406 021 
E-mail: 
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