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Výzva MAS č.

CZ.03.2.65/0.0/0. 0/16 047/0009382

Pmjekt č.

Vytvořeni nového pracovního mís ta na územi MAS POHODA venkova

Název proJektu

Název žadatcle

HANAKO CZ s.r.o.

Spok3čnost s ru čením omezeným

Právní forma žadatele

Sku plna krftérií

KritérlLim

Hlavní otázka

Maximální počet bodů(soLfčetmax.100bodů)

Deekrlptor

Bodavéohodnocení \

Odůvodnění

Žadatel se zaměři je na prob]ém, který je potřeba řešit a je v souladu se strateg!ÍCLLD.Problémjepopsánpotřebnýmzpůsobem,jejasné,kohosetýká,cojejehopříčinouajakéjsoujehodopadynaCS.CSjsouovšempopsányvelmiol)ecně.Žadatelsicepopisujevelikost.alenenijasnástrukturajednotlivýchskupinanenídoložena nawzapotřebjednotlivýchskupin.PouzeobecnýmzpůsobemjsoupopsányomezeníaobecnépotřetiyCS.ŽadatelnedisponujezkušenosmispodporoudanéCSaneníjasné.jakbudecík)véskupině

Zaměřuje se projekt naproblém/nedostatky,kčrýnderé jeskutečněpotřebnéřešfts

Potřobnost pro územi
MAS

Vymezení problému a cik)vé skupiny

ohledem na cíle strategie CLLD ajecílováskupinaadekvátnínáplniprojektu?

35

B"tečné

17,50

poskytována psychosociální podpora. Dále není zcela zřejmý vzmh mezižadatelemnaněkolikamístechžádostiprokJamovanýmsdělením,žeosoba z CSnebudenutněpocházetzúzemíMAS.atvEenimvpopisuKA2.žeaktivityjsouzaměřeriénasníženílokálnínezaměstnanosti.Tatotwzeníjsouvmzporu.Vevýzvějenavícuvedeno,žebyaktiwyměbvéstkesniženilokálnínezaměstnanosti,cožzaměstnáníosobyzjinélokalivnesplňuje.

Žadatel uvádí několik cilů, ale většina není nastavena měňtelným způsobem.Jedinýmměňielnýmukazatelembudenaplněni ndikátom60 0 .ŽadatelpňpíavujepTojektpouzepÍojednuosobu,cožnenídostatečněvýznamnýci]sohledemnavýširozpočtuadélkupíojekti .Žadatelnenap]ni]požadavekvýzvy,žejetřebadbátnakomple]aiostpodpory.Výběrjednohouchazeče,jehowškolenipouzevjednomúzcezaměřénémkurzuajeliozaměshái ínenímožnépovažovatzakomplexnípodporu.Jakbudeřešenasituace,kdynapř.tento

Cile a konzistentnost (interveí`ční logika)

projektu

Je cil ppQjekLu nastaven sprá\mě
a povedou zvolené klíčo\/é
aktivity a jejich výstupy k jeho

25

Nedostatečné

6,25

spmění?

zaměstnanec pracovni poměr ukonči? Z iakélio diwodu rmni poskytováno
vzděláváni širší skupině osob z CS a posléze vybTán jeden účastnik m nově
vytvojenou pracovni pozici? Na t)b otázky projekt neposkytuje odpovědi.
Kličové aktivity nejsou popsány dostatečným způsobem. Chybí zde většinapodstatnýchinfoTmacitypu:JakábudepřesněnáplňpTáceosobyzCS(náplň jepopsanápřil šobecně)?Jakbudeřešenapřípadnáfluktuacenanověvytvořenémpracovnímmístě?Pn]covníkmáb]ftzaměstnanýod ruhéhoměsícerealizaceprojektu,aleneníjasné.kdybudeabsolvovatkurz,kterýbudenavícpravděpodobněotevřenýabudenumépočkatnajehozahájení.Jakbudeprobihatpsychosociálnípodporapracovníka?Projek(ovážádostvyvo]ávápřílišmnorionezodpovězenýchotázek.

Účelnost

Většina cilů není měřitelná a bude možné ověffl pouze vytvoření novéhopracovnihomístaazaměstnániosobyzCS.Ačkolivjezpůsobověřenínaplněni

Způsob ověření dosažení ci'le projektu

Jak vhodný způsob pro ověření
dosažení cíle žadatel projekhi
nastavil?

5

Nedo§tatečné

1,25

indjkátoru 60000 zpracován fomálně spiávně, není možné považovat toto
kritéiium za dostatečně splněné, Nejedná se o relevantní metodu vzhledem kfomulovanýmcílům.

1 Efektivnost a
F}ozpočet je zpracDván fomálně spiávně. ak3 jeho \ýše neodpovídá plánovaným
výstupům. Rozpočet je provázaný s aktivitami, jednotkové ceny i mzdy jsou
obvyklé a jsou doloženy průzkumem trhu. Položky rozpačtu jsou jednoznačně
popsané, jsoii staiioveny počty jednotek i jednotl{ové ceny.

S ohledem na plánované apotřebnévýstupyjenaviženoefektivníahospodámépoužitl'zdrojů?

Efektivita projektu , rozpočet

15

Ebbré

5

B"teěné

hospodámost
Cílová hodnota indikátoru 60000 je nastavena foimálně správně a je zřejmé, jak knížadateldospěl.Cílováhodnotaovšemneninastavenavevýšiodpovídající

Jak jsou nastaveny cílové
hodnoty indikátoh]

Adekvátnost indikátorů

2,50

rozpočtu a délce realizace projektLi. Podpoňt jednu osobu v píůběriu 36 měsícůnenídostatečně\ýznamnýcílanisohledemnapotřebyMAS.

Zapojení CS je popsané nedosútečm způsobem. Není jasná motivace CS kzapojenidoprQjektu,nejsoupopsanépotřebyCS,nei idoloženapoptávkazesdanypotei ciálníchzaměstnavatelů(např.potvrzenímzÚP)opňpiavovamuodbomast®rojekto\ýmanažer).Unověvytvoňenépracovnípozicejewedenpouzeobecnýpopisnáplněprácepípjeldovéhomanažera,alenenijasné.jakéhodruhubudoupíojekty,kterébymělaosobazCSvést,atudíži enímožné

Způsob zapqjení ci'k)vé skupiny

Jak adekváhě je ciílová skupina
zapqjena v píůběhu pfpjektu?

5

Nedoststečné

1.25

relevantiě zhodriotft. zda je pozice pÍo CS odpovidaj ící. Popsaná náplň práoecn/šemsvelkoupravděpodobnostinebudeodpovídatmoží}ostemaschopnostemCS.Jevysocepravděpodobné,žeosobazCS.kLeráprojdepoize150hodinovýmkurzem,nebudescliopnákvalitněplnitpopsanéúkoy.PíácesCSvesmyslupsychosociáinípodporyneníspecífikovaná.VýšeúvazkuosobyzCSreníexplicitněuvedena.

Prov®ditelnost
Žadatel plánuje pouze dvě aktivjty, což po formální stiánce není chyba, ale popisaktMtneposkytujeucelenoupředstavuotom,jakbudeprojektrealizován.Nenijasné,jakbudezaměstnáváníCSprobíhat,cokonkrétněbudenáplníprácenovéhozaměstnance,jakábudejehopTamvriídoba,jakbiideřešenapjípadnáflLiktuace,jakýmzpůsobembudeposkytovánapodpoíaCS,čijakébudejejíuplatněnívdanélokalitěvpřípadě,žebudeclitítpracovnípoměružadatele

Jak vhodně byl zvolen způsob

Způsob realizace aktivit a jejich návaznost Íealizaoe aktivit a jejich vzájemná
návaznost?

10

Nedostatečné

2,50

ukončit. Žadatel neprokázal, že se jedná o komplexní podporu CS. Dále není
zcela zřejmý hamonogram projektu. Žadate] plánuje zahájení realizace 1 . 3.2018,alepřl'jemžádostíbylukončenaž29.3.2018.NenísmzumitelnýaniharTnonogmmaktivit.kdyžadatelpředpokládávýběruchmečevprvnímměsícirealizaoeajehozaměstnáníoddmliélioměsíce.Kdybuderealizovanévzděkávání?Cobudetentopmcovníkdělatpředtím,nežabsolvujekiirzprojekbvéhomanažera?

Závěrečný komen{ář {včetně případných podmfnek reafirice projektu}

Výběrová komise Místni akění skupiny POHODA venkova, z.s. na základě provedeného věcného hodnoceni projekt NEů50P®RuěuJE !{ i3©dp®ř©.

Bodavý zisk
vysleaeK vecneno
hodnocení

42,50
žádost o podporu nesplnik] podmínky

věcného hodnoceni

Detall hlasováni o výsJedném hodnocení (Pro/proti/zdťžel se)

Podpjsy přítomných členů hodnotící komi§e:

Jméno a pňjmení:

lng. P®tra Zilvarová

Podpis:

-=/_.i_,.._)
Pro

/•:` . '` _`,- .`

Mgr. Jana Meivartová

Podpis:

lng. L®nka Čtvrtečková

Podpis:

Jméno a pffjmenf:

lng. Jaroslav Ehšek

Podpis:

Jméno a příjmeTií:

Bc. Petm Novohá

Podpis:

Jmóno a přijmeni:

Jméno a přfjm®ní:

Pro
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Pro
Pro

Pro

