Vážený pane Sosnovče,
děkuji za Váš zájem o zpětnou vazbu k projektu Příběh Úklidské návse. Při hodnocení žádostí
vycházela hodnotící komise z následujících šesti kritérií:
A. Přínos projektu
•
•
•

Program jako celek, včetně vzdělávací části a spolupráce s konzultantem, je pro žadatele
prokazatelně přínosem,
projekt výrazně a prokazatelně zlepší životní podmínky místních obyvatel a posílí místní komunitu,
účast v programu zvýší kapacitu žadatele k realizaci dalších projektů se zapojením veřejnosti.

B. Prostranství a jeho využití
•
•
•
•

Upravované prostranství je běžně dostupné široké veřejnosti,
záměr projektu odpovídá místním potřebám a přináší v dané oblasti něco nového,
prostranství se nalézá v centru dění obce,
projekt se netýká pouze úprav dětského hřiště/sportoviště, řeší buď jiné veřejné prostranství,
nebo je hřiště/sportoviště součástí většího řešeného celku.

C. Zapojení veřejnosti
•
•

Veřejnost/mládež bude mít prokazatelně během plánovacího procesu možnost ovlivnit budoucí
podobu prostranství a zároveň přispěje svou dobrovolnou prací k jeho výstavbě,
projekt vytváří příležitosti pro úzkou spolupráci s místními podnikateli, místní samosprávou nebo
jinými neziskovými organizacemi.

D. Zpracování žádosti
• Rámcové cíle projektu a očekávané výsledky jsou jasně formulované,
• harmonogram projektu je jasně popsaný a odpovídá harmonogramu programu,
• žádost je srozumitelná, přehledná a výstižná.
E. Finanční rozpočet
•
•
•

Rozpočet je přiměřený, hospodárný, zdůvodnitelný a ověřitelný,
administrativní náklady jsou přiměřené k celkovým nákladům projektu,
projekt je finančně zajištěn i z jiných zdrojů nebo počítá v průběhu realizace s aktivní snahou získat
další finanční prostředky.

F. Celkové zhodnocení žádosti
Každou žádost hodnotilo 5 ze 7 členů hodnotící komise. Následující tabulka udává procentuální
hodnocení vaší žádosti v jednotlivých kritériích.
Kritérium A
Kritérium B
Kritérium C
Kritérium D
Kritérium E
Kritérium F
Celkem

84 %
76 %
92 %
100 %
60 %
76 %
81 %

Váš projekt se v hodnocení umístil na 10. místě a patří tak mezi nejlepší projekty, které jsme měli
možnost také osobně navštívit. Hodnotící komise Váš projekt na svém zasedání podrobně prošla a
zvažovala jeho podporu společně s dalšími 12 projekty. Nakonec se rozhodla podpořit jiných 5

projektů, všech 13 finalistů však bylo velmi kvalitních. Mezi důvody, které nakonec hrály ve váš
neprospěch, patří:
• velikost místní části Úklid – z pohledu programu jde opravdu o malou osadu
• dopad na místní komunitu – i z důvodu malého počtu lidí žijících v okolí plochy by dopad na
společenský život nebyl příliš velký
• projekt je jen jednou z Vašich priorit – viz křížky, dětské hřiště; v případě vybraných
organizací, šlo o jasnou prioritu a potřebu
Je mi líto, že Váš projekt nemohl být podpořen. Držím Vám palce, ať se Vám jej podaří zrealizovat i
přes tento dílčí neúspěch. V případě, že byste se v budoucnu rozhodli tento nebo jiný projekt znovu
k Nadaci VIA podat, nabízím Vám předběžnou konzultaci žádosti.
S pozdravem
Ondřej Šindelář
projektový manažer | Nadace VIA

