Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu
'

Výzva

hms č

356/03 16 047/CLLD 15 01 071

.P'Ojektč.Názevproj®ktu1

CZ.03`2.65/0`0/0.O/16 047/0009620

Uplatnění osoby z územi MAS Pohoda venkova na pozici Odbomý konzultan«echnik
Dodavatel úspor s.r.o.

Nazov žadate ®Právniformažadatel®

Společnost s Íučením omezeným

Skup!na kritéri{

Kri(érium

Hlavní atázka

Maximální počet bodů(součetmax,100bodů} ,

_ Bodoyéohodnocertí

Odůvodnění

Beakriptor

Žaclatel se zaměřuje na problém, který je potřeba řešit a je v souladu se strategiíCLLD.Problémjepopsánpotřebnýmzpůsobem,jejasné,kohosetýká,cojej#,:gčž%a%|a;Í:ťpoupjigu,;edvoei,akťst?a ,:sri!:Í:á: š:LšeftTmpo#n?ti vJ;#iž#p=:ej: :o: : anya: Ěz :nťatňp:ŘdJ;očťžds:tue?i:édp=: uofemýmzkušenostmispodporoudanýchCSaneníjasné,jakbudezaměstnancizcílovéskupinyposkytovánapsychosociálnípodpora.Stakeholdeřinejsoupopsáni.
Zaměřuje se projekt naproblém/nedostatky,kterýmeié jeskutečněpotřebnéřeši(sohledemnacílestíategieCLLDajecílováskupinaadekvátnínáplnipmjektu?

Potřebriost pro ůz®míMAS

35

Vymezeni problému a cilové skupiny

Dobré

26,25

#j:;+u:áědňít:,ě*;o#ku:ÍáuŘ#evměgLndaejLťpŘn:j :d#: n:Ře:nžmdá#ť=b empřipravujeprojektpouzepÍojednuosobu,cožnenídostatečněvýznamnýcílsohledemnavýši ozpočtuadélkuprojektu.Žadatelnenaphilpožadavekvýzvy,žejetřebadbátnakomp]exnostpodpory.VýběrjednohouchiEečeajehozaměstnáninenímožnépwažwatzakomplexnipodporuCS.PfqiektdáležádíiýmzpůgobemnereagujenacÍITzvýškodbomouúioveňznalostiCS"-vpíiojelmneníplánovanévzděláváni.Jakbi deřešenasituace,kdynapř,

Je cil pmjektu nastaven spíávně
Cíle a konzistentnost (intervenčni logika)

a povedou z`/olené kličové

projektu

akti\rit)/ a jejicli výstupy k jeho

25

Nedostatečné

6,25

splnění?

zaměstnanec pracovní poměr ukončí? Z jakého důvodu neni poskytovário
vzdělávání ani tomuto zaměstnanci, ari Širši skiipině osob z CS? Na tyto otázky
píojeld mposmje odpovědi.K]ičovéaktivitynejsoupopsány dostatečným způsobem. Chybí zde většlnapodstatnýchinfiDrmacítypu:Jakbudeřešenapřípadr`áfluktuaoenanověvytvořenémpraoovnímmistě?Jakbudepíobíliatpsychosociálnípodpoíapracovníka?JakbiideosobazCSkonkTétněpraa}vat?Kýmbiidepřipráci

Úč®lnost

doprovázena? V jaké lhůtě biide vybrán nový praoovník v připadě ukončenipracovníhopoměrusestávajicím?

Většina cilů není měřitelná a bude možné ověf i pouze vytvoření novéhopraconíhomistaazaměstnáníosobyzCS.Ačko]ivjezpůsobověřeninaplněníindikátoru60000zpmcovánfomiálněsprávně.nenímožnépovažovattotokritériumzadostatečněsplněné.Nejednáseorelevantnimetoduvzhledemkfomulovanýmcílům.
Jak vhodný způsob pro ověřenÉdosaženicíležadatelprojektunastavil?

Způsob ověření dosažení cíle projektu

5

Nodostatečné

1,25

Rozpočet je zpracován formálně správně, ale jeho výše neodpovídá plánovaným
výstupům. Rozpočet je provázaný s aktivitami, jednotkové ceny i mzdy jsou
obvyklé a jsou doloženy průzkumem trhu. s výjimkou pol. 1.1.3.2.4, která není
nijak specifikovaná. Žadatel se v popisu KA2 okrajově zmiňuje, že bude uzavírat
k!asingovou nebo nájemní sm[ouvu na autoiTiobil, ale žádné další infomaoe
neuvádí. Není tedy ani jasné, zda se tato pok)žka skutečně váže k této lnformaci,
Z důvodu netransparentnosti a nedoložené potřebnosti navrhuji kiáti{ pol.

S ohledem na plánované apotřebnévýstupyjena\flženoeféktivniahospodámépoužitizdrpjů?

Efektivita projektu. rozpočet

15

"tatočné

11.1.3.2.4 v celém Íozsahu m konečných 0 KČ.

i Dále není jasné, oo přesně je obsahem pol. 1.1.6.2.1. Žadatel neuvádí infomaoe
o tom, kam biide CS cestovat, aiii co je u této položky jednotkou. Tuto pol. tedy
mvihuji ki.áft také v celém rozsahu pÍo netransparenmost a T`edolQženoii
potřébnosl

Ef®ktivnost a

hospodámost

Ostatní položky rozpočtu jsou jednoznačně popsané, jsou stanoveny počty
jednotek i jednotkové oeny.

Cílová hodnota indikáto" 60000 je nastavena fom`álně správně a je zřejmé, jak knižadateldospěl.Cílováhodnotaovšemnenínastavenavevýšiodpovidajicí

Adekvátnost indikátorů

Jak jsou nastaveny cilové
hodnoty indikátorů

5

Dk-nó

2,50

Íozpočtu a déloe realizace projektLi. Podpoňt jednu osobu v pTůt)ěhu 18 měsicůnenídostatečněvýznamnýcilanisoliledemnapotřebyMAS.

Zapojení CS je popsaně nedo§tatečným způsobem. Neni jasná motivace CS kzapojenídopmjekti ,nejsoupopsanépotřebyCS,nenidoloženapoptávkazestranypotenciálnichzaměsmavatelů(např.potwzenímzÚP)opňpravovanouodbomost.Pracovníkneprojdežádnýmtoimálnímvzdělávánímajeho

Způsob zapojení cílové skupiny

Jak adekvámě je cílová skupina
zapojena v průběhu projektu?

5

Nedostatečné

1,25

konkurenceschopnost na mu práce se tedy v tomto ohledu nezvýší. Náplň píácenovéhopTacovníkajepopsanáve]miobecněanenímožnézhodnotit,jestlijepi.oCSodpovídající.PíácesCSpopsychosociálnístránceneníspecifikovaná.VýšeúvEkuosobyzCSneníexplicitněuvedena.

Proveditelnost
Žadatel plánuje pouze dvě ak6vfty, což po formálni stíánce není chyba, ale popisakti\ritneposlqm+jeucelenoupřédstavuobm,jakbudeprQiektrealizován.Nenijasné,jakbudezaměstnáváníCSprobihat,cokonkréhěbudenápJníprácenovéliozaměstnance,jakábudejehopnaco\Ínídoba,jakýmzpůsobembudepňsvépTáceveden.jakbudeřešenapřípadnáfluktuace,jakýmzpůsobemmubudeposkytovánapsychosociálnipodpora,čijakébudejehoi plaměnivdanélokalitěvpřlrpadě,žebudechti Firacovnípoměružadateleukončit.Žadatelneprokázal,žeplánujeposkytnoutcílo\q7mskupinámkomplemipodpoíu.

Jak \hodně byl zvolen způsobÍealizaceaktivitajejichvzájemnánávaznost?

Způsob realizace aktivit a jejich návaznost

10

Nedostatečrié

Závěrečný komcnúř {věstně připadných podmín€k rea] lzace pFojektLi)

Výběrová komise Mistní akění skupiny POHODA venl<ova, z.s. na základě provedeného věcného hodnocení projekt NED®PORUČUJE k podp®ře.

Bodový zjsk
vysleaeK vecneno
hodnooení

47,50
žádost o podporu nesplnila podminky

věcného hodn"ní

2,50

Detail hlasování o výsledném hodnocení (Pro/proti/zdržel ee)

P®dpisy přitomných členů hodnotící komiee:

Jméno a přijmeni:

lng. Petra Zilvarová

Podpis:

P,o
``,.` ` . -} -. `-

Jmóno a příjmení:

Mgí. Jana Mervartová

Podp-,s:

Jméno a přčm®ni:

lng. Lenka čtvrtočková

PdpB:

Jméno a příjm®ni:

lng. Jaroslav Baš®k

Podpis:

Jnůo a přijmení:

Ek. Petn Novotná

Podpis:
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