








 

MAS Broumovsko+, z. s. 
telefon: 491 521 281 
e-mail: mas@broumovsko.cz 
web: mas.broumovsko.cz 

 

 

Zapsal: DDM Ulita Broumov, zastoupená Bc. Miroslavem Frömmelem 

Ověřili: přítomní členové Výběrové komise 

Subjekt Zástupce Zájmová oblast Sektor Podpis 

 DDM Ulita Broumov Bc. Miroslav Frömmel 1 – Kvalita života Veřejný  přítomen 

Jiří Rak Jiří Rak 
5 – Podnikání ve výrobě a 
stavebnictví 

Soukromý přítomen 

PaedDr. Jarmila Nyklíčková PaedDr. Jarmila Nyklíčková 1 - Kvalita života Soukromý přítomen 

Prikner – tepelné zpracování 
kovů, s. r. o. 

Ing. Otakar Prikner 
5 - Podnikání ve výrobě a 
stavebnictví 

Soukromý přítomen 

Bc. Pavlína Machková Bc. Pavlína Machková 1 - Kvalita života Soukromý přítomen 

Mgr. Libuše Betášová Mgr. Libuše Betášová 
2 – Přírodní a kulturní 
dědictví 

Soukromý přítomen 

Obec Hejtmánkovice Josef Pol 4 – Zemědělství a venkov Veřejný přítomen 

 
V Broumově dne 28. 5. 2019. 



Číslo Deskriptor Max. počet bodů Bodový zisk

1 X 36 27

Dobré 36 27

2 X 28 14

Dostatečné 24 12

Dostatečné 4 2

3 X 20 16

Dobré 16 12

Velmi dobré 4 4

Název kritéria Hlavní kontrolní otázka

Výsledný kontrolní list k věcnému hodnocení

Název a číslo výzvy MAS:
MAS Broumovsko+: Sociální a 

návazné služby II

Operační program: OPZ

Registrační číslo projektu (Hash):
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011903 

(MkzMjP)

Žadatel:
Centrum sociální služeb Naděje 

Broumov
Název projektu:

Posílení dostupnosti sociálních služeb a rozvoj 

sociální integrace na Broumovsku

Potřebnost

1a

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?

Zdůvodnění:

Předložený projektový záměr se shoduje s cíli strategie CLLD v opatření 2.1 Sociální a návazné služby. V rámci opatření jsou podporovány sociální a návazné služby spolu s dalšími 

činnostmi, které přispívají k sociálnímu začleňování osob v režimu zákona č. 108/2006 Sb. i mimo něj. Mezi podporovatelné záměry patří sociální služby v souladu se zákonem č. 

108/2006 Sb. se zaměřením na prevenci sociálního vyloučení a na podporu sociálního začlenění. Z toho důvodu je projekt zcela v souladu s cíli strategie CLLD, jelikož jeho hlavní 

aktivitou je odborné sociální poradenství zaměřené na dluhovou problematiku. Další podporovatelnou aktivitou v rámci opatření 2.1 Sociální a návazné služby jsou další programy a 

činnosti nad rámec zákona č. 108/2006 Sb. Do této kategorie spadá druhá aktivita projektu - koordinátor v oblasti sociálního začleňování. Řešená problematika, její příčiny a důsledky 

jsou popsány podrobněji, ale neobsahují konkrétní a měřitelné informace, např.:  jak dlouho žadatel pracuje s cílovou skupinou v oblasti dluhového poradenství, zda při sestavování 

projektu pracoval s konkrétními zdroji informací, případně vše vychází z vlastních zkušeností, které jsou podloženy konkrétními materiály. Cílové skupiny projektu byly zvoleny tři - osoby 

se zdravotním postižením, osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách. Cílové skupiny jsou zvoleny adekvátně k 

náplni projektu. S ohledem na absenci některých důležitých údajů (viz výše) je přidělen snížený deskriptor.

Účelnost

2a

Cíle a konzistentnost projektu
Je cíl projektu nastaven správně a povedou zvolené 

klíčové aktivity a jejich výstupy k jeho splnění?

Zdůvodnění:

Cíl projektu je nastaven správně a je zřejmé, že zvolené klíčové aktivity povedou k jeho naplnění. Projekt si klade za cíl pomocí společných aktivit zmírňovat předsudky a zažité negativní 

stereotypy. Zároveň je kladen důraz na práci s celou rodinou tak, aby byl využit potenciál všech jejích členů. Rovněž by mělo docházet k propojování cílových skupin a dalších organizací 

za účelem zlepšit sociální integraci. I přes tuto skutečnost je cíl považován za obecný, jelikož z něj nevyplývají vazby klíčových aktivit na potřeby cílových skupin a není zcela jasně 

stanovena jeho měřitelnost, kterou by ale mohlo potvrzovat průběžné dosahování stanovených hodnot indikátorů. Snížené hodnocení je přiděleno kvůli obecnějšímu charakteru cíle 

projektu.

2b

Způsob ověření dosažení cíle projektu
Jak vhodný způsob pro ověření dosažení cíle žadatel 

v projektu nastavil?

Zdůvodnění:

Žadatel nestanovil žádné konkrétní způsoby ověřování průběžného dosahování cíle projektu. Z uvedených informací lze však usuzovat, že proces hodnocení úspěšnosti projektu bude 

vyhodnocován v aktivitě dluhového poradenství individuálně u každého klienta zvlášť, a to na základě plnění předem stanovených kroků, které se domlouvají na začátku intervence. 

Úspěšnost druhé aktivity projektu může být vyhodnocována na základě šíření písemných výstupů dílčích aktivit koordinátora pro sociální začleňování. 

Efektivnost a hospodárnost

3a

Efektivita projektu, rozpočet
S ohledem na plánované a potřebné výstupy je 

navrženo efektivní a hospodárné použití zdrojů?

Zdůvodnění:

S ohledem na plánované aktivity, jejich popis a následné stanovení rozpočtu je navrhováno krácení položky Vzdělávací a školicí akce pro cílovou skupinu ve výši 50 000 Kč. K tomuto 

návrhu dochází vzhledem k neokomentování položky. Není zdůvodněna její potřebnost a obsah. Dále je navrhováno krácení položky Výpočetní technika - notebook ve vztahu k výši 

pracovních úvazků. Výše úvazků činí celkem 1,8, krácení položky je tedy navrženo o 3 200 Kč. Po akceptaci navrhovaného krácení bude rozpočet efektivní a hospodárný.

3b

Adekvátnost indikátorů Jak jsou nastaveny cílové hodnoty indikátorů?

Zdůvodnění:

Cílové hodnoty indikátorů jsou považovány za správně nastavené a odpovídající charakteru projektu, který je velkou měrou směřován do individuální roviny práce s cílovými skupinami. 

Nastavení indikátorů je zároveň vhodně popsáno.



4 X 16 11

Dobré 12 9

Dostatečné 4 2

Max. počet bodů: 

100

Bodový zisk 

projektu:
68

Detail hlasování o výsledném 

hodnocení (pro/proti/zdržel 

se)

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

Proveditelnost

4a

Způsob realizace aktivit a jejich návaznost
Jak vhodně byl zvolen způsob realizace aktivit a jejich 

vzájemná návaznost? 

Zdůvodnění:

Klíčové aktivity Odborné sociální poradenství a Koordinátor v oblasti sociálního začleňování jsou provázány skrze činnost samotného koordinátora, který má za cíl sjednocovat činnost 

všech aktivit v sociální oblasti, které žadatel nabízí. Koordinátor by měl dále zajišťovat šíření informací o rozsahu a dostupnosti nabízených služeb, čímž bude podporovat využívání 

odborného sociálního poradenství v oblasti dluhové problematiky. Zároveň bude koordinátor přicházet do styku s cílovými skupinami při samotném nasměrování klientů na správnou 

službu, tedy i na odborné sociální poradenství. Způsob realizace aktivit je tedy zvolena správně. V samotném popisu jednotlivých klíčových aktivit jsou však nedostatky, které snižují 

hodnocení. Konkrétně by bylo vhodné doplnit např. informace o způsobu oslovování cílových skupin, době, ve které jsou aktivity projektu dostupné a více specifikovat výstupy každé 

klíčové aktivity.

DDM Ulita Broumov Bc. Miroslav Frömmel

4b

Způsob zapojení cílové skupiny
Jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu 

projektu?

Zdůvodnění:

Zvolené cílové skupiny projektu jsou v souladu s výzvou MAS. V popisu projektu i popisu jednotlivých cílových skupin nejsou uvedeny bližší informace o tom, zda mají potenciální klienti 

zájem zapojit se do klíčových aktivit a jak budou případně vybíráni. Přestože jsou klíčové aktivity s ohledem na popis a charakter území realizace potřebné a žádoucí, mohlo být také 

věnováno více prostoru popisu nástrojům motivace a eliminaci rizik projektu. 

Celkový výsledek hodnocení:

Přítomní členové Výběrové komise MAS

Subjekt Zástupce Podpis

Závěrečný komentář:

Předložená žádost o podporu je zaměřena na poskytování odborného sociálního poradenství v oblasti dluhové problematiky a zavedení pozice koordinátora v oblasti sociálního začleňování, který 

bude zajišťovat zvyšování dostupnosti služeb vedoucích k inkluzi. Záměr projektu je tedy zcela v souladu s cíli SCLLD MAS Broumovsko+. Projekt svým charakterem zároveň velmi vhodně reaguje na 

aktuální problémy v území - začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených a na vysokou zadluženost. V projektu jsou adekvátně stanoveny cílové hodnoty indikátorů, 

jejichž dosažení je reálné. Krácení rozpočtu je navrhováno ve dvou položkách - notebook a vzdělávací a školicí akce. Přestože je cíl projektu popsán převážně v obecné rovině a chybí konkrétnější 

údaje např. k zapojení cílových skupin či k evaluaci průběhu projektu, je záměr hodnocen jako potřebný pro území.

Bc. Pavlína Machková Bc. Pavlína Machková

PaedDr. Jarmila Nyklíčková PaedDr. Jarmila Nyklíčková

Mgr. Libuše Betášová Mgr. Libuše Betášová

Jiří Rak Jiří Rak

Obec Hejtmánkovice Josef Pol

Prikner - tepelné zpracování kovů, s. r. o. Ing. Otakar Prikner



Číslo Deskriptor Max. počet bodů Bodový zisk

1 X 36 36

Velmi dobré 36 36

2 X 28 27

Velmi dobré 24 24

Dobré 4 3

3 X 20 16

Dobré 16 12

Velmi dobré 4 4

4 X 16 16

Velmi dobré 12 12

Název kritéria Hlavní kontrolní otázka

Výsledný kontrolní list k věcnému hodnocení

Název a číslo výzvy MAS:
MAS Broumovsko+: Sociální a 

návazné služby II

Operační program: OPZ

Registrační číslo projektu (Hash):
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011949 

(MNdMMP)

Žadatel: Začít spolu, z. s. Název projektu: Komunitní klub Začít spolu

Potřebnost

1a

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?

Zdůvodnění:

Předložená žádost o podporu se svými aktivitami je v souladu se schválenou strategií CLLD, konkrétně se shoduje s cíli opatření 2.1 Sociální a návazné služby. V rámci tohoto opatření 

jsou podporovány sociální a návazné služby přispívající k sociálnímu začleňování. Klíčové aktivity projektu (komunitní klub - odborné služby podporující sociální inkluzi a komunitní klub - 

integrační služby podporující sociální inkluzi) svou povahou přísluší do podporovatelných činností návazných služeb, které jsou mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. Problém, který 

projekt řeší, je stav sociálního vyloučení či ohrožení sociálním vyloučením ve vztahu k rodinám v území. Žadatel problém definuje na základě relevantních zdrojů a jsou zmapovány jeho 

příčiny a důsledky. Vzhledem k náplni projektu je vhodně zvolena také cílová skupina, která je vymezena početně a zároveň je rámcově představena také její struktura. 

Účelnost

2a

Cíle a konzistentnost projektu
Je cíl projektu nastaven správně a povedou zvolené 

klíčové aktivity a jejich výstupy k jeho splnění?

Zdůvodnění:

Cíl projektu (poskytování komplexních odborných služeb pro osoby z cílové skupiny) je zřetelně popsán a vyplývá z něj, jakých konkrétních změn je žádoucí dosáhnout (stabilizace 

stávajícího stavu a dosažení pozitivních změn v sociálně vyloučených rodinách). Nastavení cíle projektu je možné považovat za správné a jeho klíčové aktivity povedou k jeho dosažení. 

2b

Způsob ověření dosažení cíle projektu
Jak vhodný způsob pro ověření dosažení cíle žadatel 

v projektu nastavil?

Zdůvodnění:

Průběžné hodnocení dosahování cíle není stanoveno v odpovídající intenzitě. Ze žádosti však vyplývá, že k němu v menší míře bude docházet, a to díky hodnocení plnění indikátorů 

jednou za tři měsíce realizace projektu a také díky vyhodnocení individuální práce s klientem v rámci poskytování odborných služeb.

Efektivnost a hospodárnost

3a

Efektivita projektu, rozpočet
S ohledem na plánované a potřebné výstupy je 

navrženo efektivní a hospodárné použití zdrojů?

Zdůvodnění:

S ohledem na plánované aktivity projektu a jejich náplň je navrhováno krácení položky Notebook pro odborného sociálního pracovníka KA1 o 500 Kč kvůli překročení obvyklé ceny. Dále 

je navrhováno krácení položky Stravování CS na workshopech KA1 o celou částku 24 000 Kč s ohledem na nezpůsobilost výdaje. Rozpočet je však přehledně sestaven a okomentován.

3b

Adekvátnost indikátorů Jak jsou nastaveny cílové hodnoty indikátorů?

Zdůvodnění:

Cílové hodnoty indikátorů jsou považovány za správně nastavené, protože zároveň odpovídají náplni a rozsahu projektu. Stanovené hodnoty indikátorů jsou také provázány s popisem 

projektu. Dosažení stanovených hodnot indikátorů je reálné.

Proveditelnost

4a

Způsob realizace aktivit a jejich návaznost
Jak vhodně byl zvolen způsob realizace aktivit a jejich 

vzájemná návaznost? 

Zdůvodnění:

Stanovené klíčové aktivity projektu - Komunitní klub odborné služby podporující sociální inkluzi a Komunitní klub integrační služby podporující sociální inkluzi - jsou provázané. Výstupy 

klíčových aktivit jsou popsány v popisu projektu a je definováno, co je konkrétními výstupy. Způsob realizace aktivit byl tedy zvolen vhodně a existuje mezi nimi vzájemná logická 

provázanost.



Velmi dobré 4 4

Max. počet bodů: 

100

Bodový zisk 

projektu:
95

Detail hlasování o výsledném 

hodnocení (pro/proti/zdržel 

se)

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

4b

Způsob zapojení cílové skupiny
Jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu 

projektu?

Zdůvodnění:

Cílová skupina je v rámci projektu zapojena adekvátně. Žadatel s cílovou skupinou dlouhodobě pracuje a k sestavení projektu využil své znalosti a zkušenosti. Cílová skupina byla zároveň 

zapojena již do přípravy projektu, kdy u ní probíhalo šetření zájmu o plánované služby. Přímo od zástupců cílové skupiny vzešla potřeba využívat služby tak, aby docházelo ke komplexní 

práci s celou rodinou. 

Závěrečný komentář:

Předložená žádost o podporu je zaměřena na poskytování návazných služeb mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. Jedná se o aktivity Komunitního klubu, kde budou probíhat odborné služby 

(psychologické, etopedické, vzdělávací) a integrační služby (preventivní programy v oblasti sociálně patologických jevů). Záměr projektu je v souladu s výzvou MAS a tedy s její schválenou SCLLD. V 

rozpočtu jsou ke krácení navrhovány položky notebook a stravování na workshopech. Žádost o podporu obsahuje jasně definovaný cíl, problém a jeho příčiny a intenzitu práce s cílovou skupinou. 

Adekvátně jsou stanoveny cílového hodnoty indikátorů a rozpočet.

Celkový výsledek hodnocení:

Přítomní členové Výběrové komise MAS

Subjekt Zástupce Podpis

DDM Ulita Broumov Bc. Miroslav Frömmel

Bc. Pavlína Machková Bc. Pavlína Machková

PaedDr. Jarmila Nyklíčková PaedDr. Jarmila Nyklíčková

Mgr. Libuše Betášová Mgr. Libuše Betášová

Prikner - tepelné zpracování kovů, s. r. o. Ing. Otakar Prikner

Jiří Rak Jiří Rak

Obec Hejtmánkovice Josef Pol



  

 

MAS Broumovsko+, z. s. 

telefon: 491 521 281 

e-mail: mas@broumovsko.cz 

web: mas.broumovsko.cz 

 

 

    
 

 

Prezenční listina 

ze zasedání Výběrové komise MAS 

 k výzvě MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby II  

konaného dne 28. 5. 2019 

Identifikace zasedání Výběrové komise MAS 

Číslo výzvy MAS 781/03_16_047/CLLD_16_01_027 

Místo zasedání sál Kreslírna broumovského kláštera, Klášterní 1, 550 01 Broumov 

Čas zasedání 15:00 

Výběrový orgán schválen ke dni 5. 6. 2018 

 

Členové Výběrové komise 

Název subjektu Titul, jméno, příjmení Sektor Podpis 

DDM Ulita Broumov Bc. Miroslav Frömmel  veřejný přítomen 

PaedDr. Jarmila Nyklíčková PaedDr. Jarmila Nyklíčková soukromý přítomen 

Prikner-tepelné zpracování 

kovů, s.r.o. 
Ing. Otakar Prikner soukromý přítomen 

Bc. Pavlína Machková Bc. Pavlína Machková soukromý přítomen 

Jiří Rak  Jiří Rak soukromý přítomen 

obec Hejtmánkovice  Josef Pol veřejný přítomen 

Mgr. Libuše Betášová Mgr. Libuše Betášová soukromý přítomen 

Svým podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů a s pořizováním fotografií, audio a videozáznamů z akce a využitím 

obrazového či zvukového materiálu pro potřeby MAS Broumovsko+, z. s. 

 

 

mailto:mas@broumovsko.cz
http://mas.broumovsko.cz/

