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Projekt č. CZ.03.2.65/0.0/0. 0/16  047/0009314

Název projektiJ Sociální podnik KRÁLOVÉLHOTSKA s.r.o.

Název žadaóele KRÁLOVÉLHOTSKÁ s. r.o.

Pfávní forma žadatele Společnost s ručen ím omezeným

Skupína kritérií Kritérium Hlavnf otázka Maximálf`Í počet bodů{součetmax,100bodů) Deskriptor Bodovéohodnooení C"ůvodněni

PotŘbnost pro ůzemí
Vymezení problému a cílové skupiny

Zaměřuje se prQjekt na

35 Dostatečné 17,50

Pi.oblém, který che žadatel řešit, je jasně popsaný, aktuálni a je v souladu sestrategiiCLLD.Cilováskupiriajevhodněvybiána,jejípopis,potřel)yalimky jsoupopsanéajejínáplňprácejeuvedena.ZpopisunenízcelajasnámotivaceCSkzapojenídoprqjektu.Žadateluvádí,sjakýmisupiekbrbudepřivýběmCSspolupiacovat,pňčemžtatospoluprácejeproprojektrelevantní.Prodi[kb/,ktei.é

problém/nedostatky, kteTýflderé je chce žadate] n@bízst, jsou jasně popsány, konkurenčni podniky jsou jednoznačně
skutečně potřébné řešit s uvedeny, ovšem není popsáno, čím přesně se Žadatel vůči této konkurenci

MAS ohledem na cíle strategie CLLD a vymeziije. Anaýza trhu je provedena, ale chybí v ní uvedeni běžných
je cílová skupina adekvátni náplni supemarketů jako konkurence , která též prodává kvalitativně srovnatelné
projektu? produkty. Žadatel nedo[ožjl projev zájmu o spolupráci od potenciálníchodběratelů,přestožeuvdáí,žeprůzkumtmuprovedl.Nákladovásložkafinančníhoplánujezpracovánaprecizně,aleuvýnosůnenizcelazřejmé, jakžadate]kuvedenýmpočtůmměsíčnichprodejůdospěl.FinančníplánjeovšemzpracovánÍealisticky.

Účelnost

Cíle a komzistentnost (inteivenčni logika)
Je cil projelůi nastaven správně

25 -né 12.50

Žadatel v rámci přédložené žádosti fomuluje sociální i ekonomické cile, pňčemžžádnýcilnemáexplicitněnastavencuměřitelnost,alejejichnaplněníbLdemožnéověřitprostřédnict\rímstanovenýchindikátorů.Sociálníiekonomickécílejsou

a povedou zvolené klíčové vyvážené. Žadatel uvádí pouze jednu aktivm, b)ďjsou u projektii na založení

projektu aktiviů a jejich výstupy k jeho sociálního podniku taxativně vyjmenovány dopomčené aktivíty. Vžhledem k
splněni? popsaným potřebám CS je obsth KA zvolený vhodně. Pit}dmět podiiikání jesrozumite]ný,ovšemrenídok)ženpředjednanýodběr.ŽadatelprovedlanabůJlokálnihoÚt)u,aleneniuvedenakonkuíencenanárodninebonadnárodniúÍovni`

Způsob ověření dosažení cíle projektu
Jak vhodný způsob pro ověření

5 Dobré 3,75

Sociálního cile bude možné dosáhnout prostřednictvím naplnění stanovenýchindikátorů.Ekonomiclq7cilneniformulovánjednoznačně-nenijasné,co

dosažení cile žadatel pitijelůi představuje tei7riin nekonomická stabilm]'. Tento cil by bylo vhodné konkretizovat
nastavil? (např` plánovaný obrat v určitém čase), jeho naplnění biide možné základnimzpůsobemověřitnazákladěÚčeú`íevidence.



J
Efektivnost a
liospodámost

Efektivita projektu , rozpočet
S ohledem na i)lánované apotřebnévýstupyje_navrženoefektivniahospodámépoužitízdrojů?

15 Dostatečné

Finanční plán je zpracován deta«ně po stránce nákladů, cenotvorba produktu je
uvedena, lokálni konkurenční podnikyjsou vyimenovány, ale nenl zde uveden
popis konkurence na národní nebo nadnárodní úrovni. Žadatel iivádí, že provedl
průzl(um zájmu o odběr produktů, a]e potericiá[ni odběTatelé nejsou uvedeni.
Není tedy zceía jasné, jak žadatel dospěl k tvorbě výnosů. Počty odebíaných
produktů jsou ovšem nastaveny realisticlq/ a ceny produlriů jsou
konkurenceschopné. Bod zvratu je spočítán. Není zřejmé, jak biide zajlštěna
stavba budovy, ve které by měl podnjk fiingovat. Žadatel uvádí, že píostory bude
teprve budovat, ak3 není jasné, z jaůcli zdíQjů a v jakém časovém horizontu.
Rozpočet píojekhi je sestaven jednoduše, ceny i mzdy jsou obvyklé a iozpoěet jejasněnavázánnaprojektovéaktvity.

Adekváhost indikátorů Jak jsou nastaveny cílovéhodnotyindikátoTů
5 Velmi  dobré 5,00 Hodnoty indikátorů jsou nastaveny správiiě, je jasné. jak k nim žadatel dospěl a

jsou realigtické. Náplně píáce jsou popsarié a jsou pro danou CS vyhovujíci.

Proveditelnost1

Způsob zapojení cílové skupiny Jak adek\Íábě je cibvá skupinazapojenavprůběhuprojektu?
5 Velmi  dobré 5,00

Žadstelpopsalcík}vouskupinii,jejasnájejívelikost,stíuktura,potřebyiomezení.Potenciálnízaměsmancibyližadatelempiédvybráni,ovšem"3níjasnájejichmo«vacekzapqjenídopíojekhi.Pnjicx2sCSjepopsánadetailně,náplněpTácejsouzřejméajsouodpovidajíci.Vzdělávániipsychosociálnípodporajsou

pLánovány v potřebném a přiměřeném rozsaliu, žadatel nemá zkušenosti s pracísCS,aletentoÍiedostatekkompenzuje§polupracísjmenovitěuvedenýmiodbomiky`ŽadatelpopisujezpůsobvýběruzaměstnancůajejlchzapojenídoÍozhodováníosměřovánípodnil{u.

Způsob realizace aktivit a jejich návaznost
Jak vhodně byl zvolen způsobrealizaceaktivftajejiclivzájemnánávaznost?

10 Dol}nĎ 7,50

Žadatel v rámci projektu `/ymezil jednu klíčovou aktivitu. která je pop§ána, ovšemnezcelastrukturovaně.VýstupyaktivftyjsouuvedenyprostŤédnictvimstanovenýchindikátorů.Neníjasné,jakbudeprobíhatmaíketing(iieníprovedeiiasegmentacetrhuanejsoujasnéCSmarketingovýchaktivit),byťjedourčftémírypopsánvtabulcestrategickýchcílůvpodnikatelskémplánu.Výběrzaměsmanců,jejiclivzděláváníapodporajsoupopsánydetailně.ZastoupenísociáJníchaekonomickýchaktivitjeyyvážené.KAjepÍovázánasrozpočtemamájasnýareaJisticůliarmonogiam.Poněkudnejasněpůsobipopissamohéhoprovozupodniku.Nenípopsané,cobudekteráosobazCSpřesněvykoriávat,jakbudouzakázkyziskávány,čijakbudeřešenapřípadnánemociiost,čiobeměabsencepracovníkůzCS.

Závěťečný komentář (včetně přl'padných podmínek reafizace projektu)

ProjektjevsouladusestrategiíCLLDajeproúzemíMASpotřebný.Žadatelsohledemnasituadvúzemízvolilvhodnoucílovouskupinu-osobydlouhodoběďopakovaněnezaméstnané,ukteréberevpotazjejispecificképotřebyalimíM

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

Bodový z]sk 58'75
vysleaeK vecnenohodnocení žádost o podporu splnila podmínky

věcného hodncx%ní
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Podpjsy přítomných členů hodnotící komĚse: Detan hlasování o výsledném hodnocení (Pro/proti/zdržel se)

Jméno a přúmení: lng. Petra Zjlva[ová Podpi§:
•;!':/l<`,..Ll

Pno
Jméno a přomení: lng. Milan Holinka PodpÉs: 4*.y-- Pro
Jméno a příjmení: Bc. Micl`a®la ZeiTianová Podpis: +-L•      ___-_----:->_

Pro
Jmórroapřrgmení: liig. Lenka čtydečková Padpi§: +/-_\ Pro
Jméno a přQmení: lng. Jaroslav Bašek F"pis: .-,{`_=`--.,;>-      ,

Pro
Jméno a příjmenf: I(amil Tomek Podpjs: %L4_i<i- F'do
Jméno a příimení: Mgr. Jana Morvartová Podpis:

:.....`!..-. Pro
Jméno a příum®ni: Bc. Petra Novotná Podpis: „1€f9 Pno


