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P'Ojekt č. CZ.03.2.65/0.0/0. 0/16  047/0009342

Název projektu Sociální podnik - kaváma

Název Žadatele Na dobi.é cestě s.r.o.

Právn í forma žadatele Společnost s ručen ím omezeným

Skupina kritérií Kritěrium Hk=Vní otázka
Maximální počet bodů{s®učetmax,100boďů) Deskriptor BQdovéohodnocení C"ůvodnění

Potřebnost pro území Vymezeni problému a cílové skupiny

Zaměřuje se projekt na

35 Dobpé 26,25

Problém, který chce žadatel v rámci projektu 'rešit, je re]evantní a je detailněpopsaný.CSjeprodanýp-redmětpodnikánívhodnězvolená,jsoupopsányjejípotřebyaomezení,aleneníjasnájejíkvanffikace.SohledemnazhodnoceiiiadekvátnostiplánovanéhozapojeníCSbyvprojelúJbylovhodnédanouCSzúžit,resp.přesnějikonkretizovat,sjakýmstupněmpostiženížadatelupotenciálníchzaměstTúiicůpočítá.Žadateluvádí,jakbudezaměstnancezCS

prob]ém/nedostatky, kteTýAderé je vybíTat a odpovídajicím způsobem zapojuje reLevantní stakerioldeťy.
skutečně potřebné řešit s Podnikatelský záměr je kvalitně připraven, žadatel provedl důkladnou anab7zu

MAS ohledem na cile strategie CLLD a konkurence a uvádí své konkuenční výhody (byť některé nelze za konkurenční
je cílová skupina adekvátní náplni výhodu zcela považovat -např. nekuřácké prostředí a wifi zdama). Anab7za tmu
projektu? byla též provedena , ale není jednoznačně prwedena segmentaoe zákazníků projednotwéprodukty,FinančnipkinjekvalitněaTealistickyzpíacovánadávápředpokladproudržitelnostpodniku.Podaři-lisežadatelinaplnitpracovnipoziceRTvplánovanémrozsahuaodbomosti.budemitpředpokladypi.orealizacidanépodnikatelskéaktiviů.

Účelnosl:

Cíle a konzistentnost (intervenčni logika)
Je cil prQjektu nastaven spTávněapovedouzvolenéklíčové

25 Velmi  dobré 25,00

Žadatel kvalitně nastavil projektové cík3. ktené jsou formulované v souladu smetodil(ouSMARTajejichnap]něníbiidedobřeověňtelné.Žadatelfomulujesociálníiekonomickécík!,kteréjsourelevanmíajsouvÍovnováze.CílejsouprwázánysaktivitamiabudouliakGvjtymalizoványvplánovanémrozsahu,jenaplněnicílůťeálné.Žadatelprovedlanab7zukonkuTenceauvedlsvékonkurenčnívýhody,předmětpodn.kánijesrozumitelněpopsánajezřejmé,cochcežadatelnatmunabizet.

pT0jektu aktivity a jeiich výstupy k jehosplněni? -

Způsob ověření dosažení cíle projektu
Jak vhodný způsob pm ověřenídosaženiciležadatelpmjektunastavi'?

5 Velmi_dobré 5,00 Ekonomické i sociáliií cile jsou konkíétní a měmelné a žadstel stanovuje kritériaproověřeníjejichnaplněni.Naplněnicilůjereálné.



1 Efektivnost a

hospodámost

Efektivita projektu, rozpočet1

S ohledem ria plánované apotřébnévýstupyjenavrženoefektivníahospodámépoužitízdrojů?

15 VelmLdobré

Finanční plán (FP) je zpracován detailním způsobem. Bod zvratu je spočítán,
produkty jsou detailně popsané, jsou jasné jejich ceny, kalkulaoe cen i marže.
Anabíza titiu i konkurence je provedena. FP přesvědčuje o udržitelnosti
podnikání. Ve FP je pouze jedna nejasnost týkající se započítání dotace OPZ do
| výnosů. Na záložce FP Výnosy žadatel vypočftává částl«i 40 086 Kč jako1 i)oměmou část dotace na každý měsíc. Není ovšem jasné, jak k této částce

idospěl, protože celkové LJznateJné náklady jsou 1 078 400 Kč a projekt je
plánován m 17 měsiců. Měsíčni výnos tedy bude 63 435 Kč a odečtemeJi
spoluúčast, tal( je do finančního plánu možné měsíčně započítat 53 920 Kč.
Žaclatel navíc na záložce HV započftává doiaci z oPZ pouze v prvních 12
měsících a tento nesoulad nevysvětluje. Nejedná se ovšem o chybu, kteTá by
měla negativní vliv na kalkulaci hospodářského yýsledku, proto komise bodové
hodimcení nesrižuje.
Rozpočet pmjelúi je zpmcován přehledn]b způsobem. Ceny i mzdy jsou
obvykté, pouze výše mzdy pfo osoby pracijjící s CS (pol. 1.1.1.1.1  a 1.1.1.1.2)
vyvolává otázl{u, zda bude dostatečně motivujici. Žadatel přehledn]h způsobem
stanovuje jednotkové ceny i počty jednotek a rozpočet je jednoznačně pmvázaný
s jednotlivými klíčovými aktivitamj.

Adekvátnost ind ikátorů
Jak jsou nastaveny cilové `5 VelmLdobré 5,00

lndikátory jsou nastaveny správně, je jasné, jak žadatel k cílo\ým hodnotám
hodnoty indikátorů dospěl a je reálné, že budou naplněny. Finanční plán je zpracován kvalioiě, dávápředpokladykevznikuudržitelnéhopodnlkuatudížknaplněnlindikátorů.

Proveditelnost

Způsob zapojení cilové skupiny Jak adekvátně je cílová skupinazapqjenavprůběhuprojektu? 5 Velmi_dobré 5,00

Cilová skupina je žadatek2m dobře popsána, pouze není jasná její kvanffikaoe achybíibližšispecifikaceCS-ti.zdravotníomezeni.ZapQjenídorealizaceprojektujepňměřené,pTacovnípozioejsoudobřepopsanéaodpovídajímožnostemCSvpřipadě,žesebudejednatoosobysleličímpostižením.Zapojenídorozhodovániosměřovánípodrikujepopsané,jezřejmé,jakbudeprobíhatwděláváníCSajepopsanápsychosociálnípodpora.Vzdělávánípracovníkůijejichpodporajsounaplánovanévpotřebnémrozsaliu.ŽadatelnedisponujezkušenostmispracísCS,aletentonedostatekdobřekompenzujezapojenimrek;vantníchsuBeldůaosob.Vprojektujsoukonkretizoványsociáhiprincipy.kteréjsouÍelevantnívzhkdemkcílovéskupjně.

Způsob iealizace aktivit a jejich návaznost
Jak vhodně byl zvolen způsobrealizaoeaktivitajejichvzájemnánávmost?

10 Dobré 7,50

StruktuTa klíčových aktivit odpovídá doporučen í uvedenému ve výz`Íě a žadatelpopisujevšeclinyaspelQ/fungovánípodniku.Detailnějšibymělbýtpouzepopismaittetingovýchaktivitsohledemnarůznéskupinyzákazníků.Altivftyjsouj*LP#ii:evněépj;:máz#á#yú=#ápř:',e±dí:PaTk°kG#ie:žS#Zrpm%:#:;emajíprojektu.

Závěrečný komentář (včetně případných podmínek realizace projektu)

Projekt je v soiiladu se strategií CLLD a je pÍo území MAS potřebný. Cilovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením, přičemž žadatel v projektu zohledňuje specifické potřeby této cílové skupiny. Úspěšná realizace
uvedených klíčových aktivit má potenciál naplnit cíle projektu.

Výběrová komise Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. na základě provedeného věcného hodnocení projekt DOF®RUČUJE k podpoře.

Bodový získ 88,75
Vys letieK vecrteno žádost o podporu splnjla podmínky
liodnoceni      \ věcného hodncx3ení



Eyropska unie
Evropský sociální fond
Operační prosram Zaměstnanost

Podpisy přítomnýoh členů hodnotící k®mise: Detail hlasování o výsledném hodriocení (Pro/proti/zdŘel se)

Jméno a příjmoní: lng. Petra Zilvarová Podpis:
-:::`,/_.,{

Pro

Jméno a příjmoní: lng. Mi]an Holinka Podpis: * Pro

Jméno a přfjmenl: Bc. Michaola Zemanová Podpis: _  _;_-----:ť Pro

Jméno a i)řcmen[: lng. L®nka Čtvdečková Podpis: "ý Pďo

Jméfio a přrLmení: lng. Jaroslav Bašek F"pis:
_,.--.{`:`   ,-`-`-         -- Pro

Jméno a příjmení: Karril Tomek Podpis: ;_  j-=: - -  -.--`-
Pro

Jméno a příjmení: Mgr. Jatia Mervaítová Podpis: :                 `-          --``-`

Pro

Jméno a příjmeni: Ek. Petra Novotná Podpis: m Pro
/


