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Aktualizovaný návrh osnovy projektové zprávy 

1. Shrnutí (max. 3000 znaků včetně mezer u průběžné zprávy, max. 2 strany u závěrečné zprávy) 

1.1 Kontext projektu – relevance (základní zdůvodnění relevance projektu, zvolený přístup, způsob 
financování – veřejná zakázka nebo dotace, přehled hlavních cílových skupin) 

 

1.2 Stručná informace o realizátorech a partnerech projektu 

 

1.3 Záměr, cíle a klíčové výstupy projektu (míra či pravděpodobnost jejich dosažení, základní 
komentář k logické stavbě – případně rekonstrukce intervenční logiky v příloze) 

 

1.4 Stručné hodnocení dosavadního průběhu projektu (porovnání s plánem, klíčové předpoklady a 
rizika s vlivem na realizaci nebo výsledky projektu, neočekávané problémy či přínosy) 

 

1.5 Informace o případných úpravách smluv či dotačních rozhodnutí 

 

1.6 Závěry průběžného monitoringu a doporučení pro další období (u závěrečné zprávy doporučení 
týkající se udržitelnosti výsledků a replikovatelnosti zvoleného přístupu) 

 

2. Hodnocení realizace projektu (cca 5 - 10 stran podle počtu aktivit, případné doplnění v přílohách) 

2.1 Přehled realizovaných aktivit a výstupů – efektivita (postupně aktualizovaný přehled v tabulce) 
 

Plán aktivit a výstupů – Výstup 1 Realizováno (kvantitativní a kvalitativní hodnocení) 

Aktivita 1.1 Zkrácený název, rozsah 
a časový plán aktivity 

Dosud nezahájena/probíhá/ukončená v souladu s plánem. Stručný 
popis rozsahu realizace. Zdůvodnění změn oproti věcnému plánu 
či harmonogramu. 

Aktivita 1.2 Zkrácený název, rozsah 
a časový plán aktivity 

Dosud nezahájena/probíhá/ukončená v souladu s plánem. Stručný 
popis rozsahu realizace. Zdůvodnění změn oproti věcnému plánu 
či harmonogramu. 

Aktivita 1.3 Zkrácený název, rozsah 
a časový plán aktivity 

Dosud nezahájena/probíhá/ukončená v souladu s plánem. Stručný 
popis rozsahu realizace. Zdůvodnění změn oproti věcnému plánu 
či harmonogramu. 

Výstup 1 Stručný popis a 
indikátory výstupu 

Skutečné či plánované ukončení. Hodnocení kvantitativních 
indikátorů a kvality výstupu. 

 

Plán aktivit a výstupů – Výstup 2 Realizováno (kvantitativní a kvalitativní hodnocení) 

Aktivita 2.1 Zkrácený název, rozsah 
a časový plán aktivity 

Dosud nezahájena/probíhá/ukončená v souladu s plánem. Stručný 
popis rozsahu realizace. Zdůvodnění změn oproti věcnému plánu 
či harmonogramu. 

Aktivita 2.2 Zkrácený název, rozsah 
a časový plán aktivity 

Dosud nezahájena/probíhá/ukončená v souladu s plánem. Stručný 
popis rozsahu realizace. Zdůvodnění změn oproti věcnému plánu 
či harmonogramu. 

Výstup 2 Stručný popis a 
indikátory výstupu 

Skutečné či plánované ukončení. Hodnocení kvantitativních 
indikátorů a kvality výstupu. 

… 
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2.2 Dosažení cílů ve vztahu ke stanoveným indikátorům – efektivnost (aktualizovaný přehled) 
 

Plánované cíle projektu Realizováno (kvantitativní a kvalitativní hodnocení) 

Cíl 1. Stručný popis a indikátory Míra nebo pravděpodobnost dosažení indikátorů na úrovni cíle; 
přehled hlavních kvalitativních změn, ke kterým projekt přispěl. 

Cíl 2. Stručný popis a indikátory Míra nebo pravděpodobnost dosažení indikátorů na úrovni cíle; 
přehled hlavních kvalitativních změn, ke kterým projekt přispěl. 

… 

2.3 Přínos k naplnění rozvojového záměru projektu – dopady (včetně pravděpodobnosti dosažení 
stanovených indikátorů) 

 

2.4 Klíčové předpoklady a rizika (ověření stanovených a nově identifikovaných externích faktorů) 

  V průběhu realizace (vliv na realizaci aktivit a na výstupy projektu) 

 

  Na úrovni cílů projektu (vliv na využití výstupů projektu) 

 

  Na úrovni dopadů a udržitelnosti (vliv na pokračování přínosů) 

 

  Neočekávané problémy či neplánované přínosy 

 

3. Hodnocení průřezových principů – udržitelnost (cca 1 - 2 strany) 

3.1 Vlastnictví tématu projektu cílovými skupinami (zájem o projekt, zapojení do všech jeho fází) 

 

3.2 Sociální a kulturní faktory (podstatné pro realizaci nebo výsledky projektu) 

 

3.3 Specifické aspekty týkající se lidských práv a rovného přístupu mužů a žen 

 

3.4 Vlivy na životní prostředí (zohlednění/zahrnutí environmentálních aspektů v projektu) 

 

3.5 Podmínky pro udržení výsledků projektu v zemi realizace (legislativní, institucionální, finanční, 
politické, good governance, strategie odchodu a možný multiplikační efekt) 

 

3.6 Informovanost o projektu v zemi realizace i v České republice (dopady informačních aktivit) 

 

4. Hodnocení řízení projektu – management (max. 1 strana) 

4.1 Rozdělení odpovědností v týmu realizátorů (podíl na řízení i monitoringu projektu) 

 

4.2 Rozdělení odpovědností v partnerských organizacích (podíl na řízení i monitoringu projektu) 

 

5. Poznámky k čerpání finančních nákladů (cca 0,5 - 1 strana podle potřeby zdůvodnění změn) 

5.1 Porovnání celkového čerpání ve vztahu k plánu 
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5.2 Zdůvodnění případných změn rozpočtu nebo potřebných přesunů mezi položkami 

 

6. Závěry a doporučení (cca 1 - 2 strany) 

6.1 Celkové hodnocení dosavadního průběhu realizace projektu 

 

6.2 Plán realizace pro následující období (aktualizovaný na základě průběžného monitoringu) 

 

6.3 Doporučení pro zvýšení udržitelnosti výsledků projektu po jeho ukončení 

 

6.4 Doporučení pro replikaci přístupů (využití zkušeností při realizaci dalších projektů, inovace, 
příklady dobré praxe, pokračování ve spolupráci s mezinárodními partnery, apod.) 

 

7. Přílohy průběžné zprávy 

7.1 Seznam a vysvětlení použitých zkratek 

7.2 Finanční zpráva 

7.3 Aktualizovaný harmonogram výstupů (deliverables) a klíčových aktivit (milestones) 
 

Hlavní výstupy projektu Plánovaný termín Aktuální stav 

Výstup 1:    

Výstup 2:    

…   
 

Hlavní milníky projektu Plánovaný termín Aktuální stav 

Aktivita 1.1 –    

Aktivita 1.2 –    

…   

7. Přílohy roční a závěrečné zprávy 

7.1 Seznam a vysvětlení použitých zkratek 

7.2 Finanční zpráva 

7.3 Konečný harmonogram výstupů (deliverables) a klíčových aktivit (milestones) 

7.4 Revidované schéma intervenční logiky (v případě potřeby) 

7.5 Dokumentace jednotlivých aktivit a souvisejících výstupů (přehledy a programy školení, seznamy 
lektorů a absolventů, kvalitativní hodnocení; technická dokumentace staveb nebo dodávek, 
předávací protokoly; manuály; publikace; statistiky návštěv webové stránky; výsledky průzkumů, 
apod.) 

7.6 Monitorovací záznamy (dle relevance) 

7.7 Fotodokumentace 

7.8 Mapová schémata (dle relevance) 

7.9 Interní evaluace nebo hodnocení ze strany partnerů či cílových skupin (dle relevance) 


