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1 Shrnutí |Summary 
 



 

 

2 Hodnocení aktivit, výstupů, cílů a 
rozvojového záměru projektu │Evaluation of 
project activities, results, specific objectives 
and overall objective 

2.1 Celkové zhodnocení aktivit a výstupů ve vztahu k plánu aktivit a indikátorům 
pro výstupy │ Evaluation of activities and results in relation to plan of 
activities and results indicators 

2.2 Hodnocení aktivit a výstupů ve vztahu k průřezovým aktivitám a indikátorům 
│ Evaluation of activities and results in relation to cross-cutting activities and 
indicators 

2.3 Dosažení cílů ve vztahu k indikátorům pro cíle projektu │ Achievement of 
specific objectives in relation to specific objective indicators  

2.4 Přínos k naplnění rozvojového záměru projektu │ Contribution to the 
achievement of project’s overall objective 

  



 

 

  

3 Hodnocení řízení projektu │ Evaluation of 
project management 

3.1 Hodnocení managementu, řízení projektu a interního monitoringu projektu ze 
strany realizátora │ Evaluation of project management and  internal 
monitoring 

3.2 Hodnocení spolupráce s partnerskými organizacemi a jejich přispění k 
realizaci projektu │ Evaluta on of the coopera on with the partner 
organisations and their contribution to the realization of the project 



 

 

4 Hodnocení kvality a udržitelnosti projektu │ 
Evaluation of project quality and 
sustainability 

4.1 Podpora projektu ze strany země příjemce │ Support of the project by the 
beneficiary country 

4.2 Vlastnictví projektu příjemci │ Beneficiaries’ project ownership  

4.3 Sociální a kulturní faktory │ Social and cultural factors 

4.4 Rovný přístup k mužům a ženám │ Gender equality 

4.5 Vhodná technologie │ Relevant/appropriate technology 

4.6 Dopady na životní prostředí │Environmental impacts 

4.7 Ekonomická a finanční životaschopnost projektu │ Economic and financial 
project sustainability 

  



 

 

  

5 Poznámky k čerpání nákladů za daný rok 
(narativní část k Roční zpráva o činnosti 
projektu zahraniční rozvojové spolupráce) │ 
Notes on cost spending in given year 
(narrative part of annual report on project 
activities of Czech development 
coordination) 

 

 

  



 

 

6 Závěry a doporučení│Conclusions and 
Recommendations  

 

6.1 Poznámky k plánu aktivit a zpřesněnému návrhu rozpočtu pro následující rok 
realizace projektu, odůvodnění navržených změn (narativní část k Ročnímu 
plánu činnosti na následující rok) │ Notes on plan of ac vi es and detailed 
suggestion of budget for upcoming year of project implementation, 
justifications of suggested changes (narative part of Annual activity plan for 
next year) 

 

6.2 Předpoklady a rizika v následujícím roce realizace projektu │ Assumptions and 
risks for next implementation period 

 

6.3 Závěry monitoringu a doporučení nápravných opatření │ Conclusions of 
monitoring and recommendations of corrective measures  

  



 

 

  

7 Přílohy (dle relevance) │ A achments (if 
relevant) 
 

1. Konkrétní požadované výsledky aktivit, nebo výstupů (např.: studie, analýzy, návrhy legislativy, 
metodiky, apod.) │ Specific required results of ac vi es or outputs (eg: studies, analyzes, 
legislative proposals, methodologies, etc.) 

2. Přehled dodávek včetně předávacích protokolů │ Overview of deliveries, including delivery 
protocols 

3. Přehled školení včetně prezenčních listin, fotodokumentace (případně školící materiály, výsledky 
evaluace školení) │ Overview of workshops, including mesheets, photos (training materials, 
training evaluation) 

4. Zápisy z kontrolních dnů │ Records from the controls 

5. Přehled subkontraktů a služeb │ Overview of subcontracts and services 

6. Přehled zapojených expertů a institucí │ Overview of par cipa ng experts and ins tu ons 

7. Přehled výstupů k publicitě projektu │ Overview of media outputs 

8. Zhodnocení implementace projektu partnerským subjektem/příjemcem │ Evalua on of project’s 
implementation by implementation partner(s) and beneficiaries 

9. Další relevantní důležité informace a dokumentace (monitorovací záznamy, fotodokumentace 
apod.) │ Other important relevant informa on and documents (monitoring records, photo 
documentation, etc.)   
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