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Hodnocení kvality obsahu 

Kontrolní zpráva pro národní experty 

Název projektu:       

ID projektu:       

Instituce zpracovatele:       

Zpracovatel:       

 

Zásadní vysvětlivky 

Hodnocení kvality obsahu probíhá pomocí standardizované kontrolní zprávy. Každý národní 

expert vyplňuje vlastní kontrolní zprávu. 

Celkem lze v rámci tohoto hodnocení přidělit maximálně 50 bodů. Za každou otázku lze přidělit 

max. 5 bodů, přičemž přidělit lze 0, 1, 3 nebo 5 bodů. 

Po ukončení hodnocení jednotlivými národními experty se spočítá průměr z dosažených bodů 

za bavorskou a českou stranu. Následně se spočítá průměr z hodnocení za bavorskou a českou 

stranu. 

Č. Otázka 
Body 

0 1 3 5 

1. 
Do jaké míry lze z odborného hlediska považovat projekt za 

smysluplný ve vztahu k řešené výzvě, resp. tématu? 
    

2. 
Do jaké míry projekt vytváří přidanou hodnotu, resp. přispívá 

k vyřešení problému? 
    

3. 
Do jaké míry představují výsledky projektu užitek pro cílové 

skupiny? 
    

4. 
Do jaké míry přispívá projekt k evropským nebo jiným 

(národním, regionálním) strategiím? 
    

5. 
Do jaké míry je celkový koncept projektu po obsahové 

stránce logický? 
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6. 
Do jaké míry jsou zvolené aktivity projektu navzájem logicky 

uspořádány a do jaké míry přispívají k dosažení cílů projektu? 
    

7. 
Do jaké míry je hlavní cíl projektu formulován jasně 

a realisticky? 
    

8. Do jaké míry je časový harmonogram přiměřený a realistický?     

9. 

Do jaké míry jsou partneři odborně kompetentní / mají 

zkušenosti a jsou tedy z odborného hlediska vhodní pro 

realizaci projektu? 

    

10. 
Do jaké míry vykazuje projekt přiměřený poměr mezi náklady 

a užitkem projektu? 
    

 Datum hodnocení  

 Otázky hodnoceny 0 body  

 Celkový počet bodů  
 

 

Shrnující odůvodnění bodového hodnocení 

Poznámka: Informace zde uvedené nejsou součástí podkladů pro Monitorovací výbor. 
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Doporučení pro Monitorovací výbor a komentář k hodnocení přiměřenosti a efektivnosti 

rozpočtu (otázka 10) 

Poznámky:  

 Neodkazujte prosím na pole "Shrnující odůvodnění bodového hodnocení", neboť jeho obsah 

není součástí podkladů pro Monitorovací výbor. 

 Doporučení mají velký význam pro kvalitativní zlepšení projektu. Proto zde uveďte co nejvíce 

konkrétní, jednoznačné a srozumitelné doporučení. 

      

 


