
Kontrolní list z věcného hodnocení (platnost od 3.11. 2017)

Název MAS: Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

Číslo výzvy MAS: 014/06_16_074/CLLD_15_01_071

Název výzvy MAS: MAS POHODA -IROP -Sociální podnikání 1

Název výzvy ŘO IROP: Sociální podnikání -integrované projekty CLLD

Číslo výzvy ŘO IROP: 65

Název žadatele: KRÁLOVÉLHOTSKÁ s.r.o.

Název projektu: Sociální podnik KRÁLOVÉLHOTSKÁ s.r.o.

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0008195

Krajské pracoviště CRR: Hradec Králové

Věcné hodnocení
Klitérium B®dovéohodnocení

1. Velikost projektu 10 bodů

Bodové rozmezí: 20 bodů -Celkové způsobi]é výdaje projektu jsou nižší než 1,6 mil. Kč

15 bodů -Celkové způsobilé výdaje projektu jsou  nižší než 2,6 mil. Kč a vyšší nebo rovny 1,6 mil. Kč

10 bodů -Celkové způsobilé výdaje projektu jsou rovny nebo nižší než 3 264 210,-Kč a vyšší nebo rovny 2,6 mil. Kč

Zdroj informací: Žádost o podporu

Odůvodnění hodnocení: V Žádosti o podporu je uvedeno, že výše celkových způsobilých výdajů je rovna částce 3 264 210,- Kč.

2. Projekt zohledňuje specifické potřeby cí[ových skupin 15 bodů

Bodové rozmezí: 15 bodů - Projekt zohledňuje specifické potřeby cílových skupin.

0 bodů -Projekt nezohledňuje specifické potřeby cílových skupin.

Jedná se o konkrétní potřeby daných cílových skupin, jako např. bezbariérovost, zázemí pro znevýhodněné zaměstnance atd.

Zdroj informaci': Podnikatelský plán

Odůvodnění hodnocení: V kapitole č.  5  Podnikatelského  plánu  s názvem  Principy sociálni'ho  podnikání je  popsáno zohlednění specifických  potřeb cílové skupiny,  a to  možnost setkání
s psychologem, kontakt s jednatelem společnosti, zapojeni' do procesu rozhodování formou pravidelných i ad hoc porad, pravidelné externí a interní vzdělávání
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dle individuálních možností s ohledem na

Projekt je umístěn v brownfieldu

Bodové rozmezí:

Zdroj informací:

Odůvodnění hodnocení:

V projektu jso

Bodové rozmezí:

Zdroj informací:

rozvoj pracovních kompetencí.

15 body - Projekt je umístěn v brownfieldu.

0 bodů -Projekt není umístěn v brownfieldu.

Rozhodující je zařazení do Národní databáze brownfieldů,

Podnikatelský plán, žádost o podporu vč. přiloh,

V kapitole
objektu.

Národní databáze brownfieldů

č.  8  Podnikatelského plánu  s názvem  Popis stavební části je

u uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti

Odůvodnění hodnocení:

Výstupy projektu

Bodové rozmezí:

Zdroj informací:

uvedeno,  že  Projekt nebude  realizován  v brownfieldu  nebo

a způsoby jejich eliminace

a řízení rizik) uvedl všechna relevantní (hlavní)10 bodů -Žadatel v Podnikatelském plánu (kapitola 9 -Analýza

dlouhodobě  neužívaném

10 bodů

rizika vztahující se k fázi realizace a udržitelnosti

projektw  vč.   způsobu  jejich   eliminace.   Případně  žadatel   adekvátně  v podnikatelském   plánu   odůvodnil,   proč  některé   relevantní  riziko   nepovažuje  za

1.`/  LJUUU  -íc[uait=[  v  i  `+u[.ii`u`-i-i``-iu  rr .-..-  `-`-r-` -----

opodstatněné/reálné  W  takovém  případě  nemusí  být  vyplněn  způsob  eliminace  tohoto  rizika).  Pozn.:  rizika  uvedená  v Podnikatelském  plánu  jsou  pouze

příkladem,žadatelnemápovinnostjevesvémPodnikatelskémplánuuvádětvšechny,zvláštěpokudpronějnejsourelevantní.

5  bodů  -  Žadatel  v Podnikatelském  plánu  (kapitola  9  - Analýza  a  řízení  rizik)  uvedl  pouze  některá  relevantní  (hlavní)  rizika  vztahující  se  k  fázi  realizace  a

udržitelnosti  projektu vč.  způsobu jejich  eliminace,  nebo  uvedl  relevantní (hlavní)  rizika  pouze v některé fázi  projektw  nebo je  uvedl  částečně  nebo  neuvedl

způsobeliminacerizikAhneplatívpřípadě,žežadatelzdůvodnítakovérizikojakonerelevantnívevztahukprojektu).Případnějsoumožnékombinacetěchto

variant.  Hodnotitel v komentáři  popíše,  která  podmínka  není splněna  a tuto  konkrétně odůvodní.  Pozn.:  rizika  uvedená v Podnikatelském  plánu jsou  pouze

příkladem,žadatelnemápovinnostjevesvémPodnikatelskémplánuuvádětvšechny,zvláštěpokudpronějnejsourelevantní.HodnotitelpřiděH5bodůdle
výšeuvedenéhopostupuvpřípadě,ževyhodnotí,ževPodnikatelskémplánužadatelnepostihlněkterézrizikrelevantni'chproprojekt.

0 bodů -Žadatel neuvedl v Podnikatelském plánu (kapitola 9 -Analýza

Pod nikatelský plán

V  kapitole  č.  15  Podnikatelského

a řízení rizik) žádné riziko v realizační fázi a ve fázi udržitelnosti

plánu  s názvem  Analýza  a  řízení  rizik jsou  uvedena  všechna

udržitelnosti včetně způsobu jejich eliminace.

přispějí k začlenění sociálně vyloučené lokality

10 bodů -Projekt je realizován alespoň částečně

0 bodů -Projekt není realizován ani částečně ve

(platí současně).

relevantní  rizika  vztahující se  k přípravné  fázi,  fázi  realizace  a

10 bodů

ve správním obvodu obce s rozšířenou působností se sociálně

správním obvodu obce s rozšířenou

Podnikatelský plán, žádost o podporu, Analýza sociálně vyloučenýchIokalit v ČR
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Odůvodnění hodnocení: V Žádosti o podporu je uvedeno, že výstupy projektu  přispějí k začlenění sociálně vyloučené lokality,  místo realizace projektu se nachází ve správni'm obvodu
obce s rozšířenou působností Dobruška. Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR tuto skutečnost potvrzuje.

Celko\ri počet bodů udělených komisí: 45

Maximální možný počet bodů: 70

Minimální počet bodů potřebný pro splnění podmínek věcného hodnocení: 35

Žádost o podporu splnila podmínlq/ věcného hodnocení (Ano x Ne): ANO

Datum podpisu hodnocení: 3. května 2018

Jméno a příjmení člena komise: lng. Petra Zilvarová Podpis člena komise: ť+
Jméno a příjmení člena komise: lng. Lenka Čtvrtečková Podpis člena komise: jíťť
Jméno a příjmení člena komise: Ing. Jaroslav Bašek Podpis člena komise: fttiJt
Jméno a příjmení člena komise: Mgr. Jana Mervartová Podpis člena komise:

flrwnJtiÁtyJ

Jméno a příjmení člena komise: Bc. Petra Novotná Podpis člena komise: %\
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