Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu
Výzva MAS č.

8. výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - Sociální podnikání III. (OPZ)

Projekt č.

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015683

Název projektu

Rozvoj a modernizace podniku v Humpolci

Název žadatele

Coworkingové družstvo v Humpolci

Právní forma žadatele

Skupina kritérií

Potřebnost pro území
MAS

družstvo

Kritérium

Vymezení problému a cílové skupiny

Cíle a konzistentnost (intervenční logika)
projektu

Účelnost

Hlavní otázka

Zaměřuje se projekt na
problém/nedostatky, který/které je
skutečně potřebné řešit s
ohledem na cíle strategie CLLD a
je cílová skupina adekvátní náplni
projektu?

Je cíl projektu nastaven správně
a povedou zvolené klíčové
aktivity a jejich výstupy k jeho
splnění?

Maximální počet bodů
(součet max. 100 bodů)

35

25

Deskriptor

Dobré

Velmi_dobré

Bodové
ohodnocení

Odůvodnění

26,25

Problém, na který se žadatel soustředí, je popsán obecně, spíše z pohledu potřeby
žadatele, nikoly z pohledu cílové skupiny. Za hlavní příčinu žadatel považuje
neobdržení zamýšlené finanční podpory a v souvislosti s tímto popisuje řešení,
která v krizovém období realizoval. Projektový záměr je v souladu se specifickým
cílem CLLD MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. Žadatel se zaměřuje na
cílovou skupinu osoby se zdravotní postižením. Charakter cílové skupiny je
popsán, potenciál velikosti není stanoven. Potřeby cílové skupiny jsou popsány
okrajově, ale vhodně na ně reaguje obsah klíčových aktivit. Potenciál cílové
skupiny na trhu práce je potvrzen spoluprácí s místně příslušným ÚP a místními
organizacemi zabývajícími se prací s cílovou skupinou.

25,00

Cíl projektu je poměrně dobře zpracován, je měřitelný a kvantifikovatelný.
Plánovaná dosažená změna je detailně popsána, v řadě údajů i zdůvodněna,
vhodně podpořena doloženým podnikatelským plánem. Sám žadatel označuje
změnu jako významnou, existenci jeho aktivit pro danou lokalitu jako klíčovou, což
lze s ohledem na prorůstový pontenciál projektu potvrdit. Soubor klíčových aktivit
povede k dosažení stanoveného cílo a k definovaným změnám. Obsah klíčových
aktivit vhodně reaguje na potřeby cílové skupiny, projekt také vhodně reaguje
(eliminuje) definovaná slabá místa před zahájením činnosti sociálního podniku.
Žadatel v rámci Podnikatelského plánu a Finančního plánu velice dobře popisuje
nabízené služby (rozděleno do šesti oblastí) s tím, že pro každý tento produkt má
stanovenou kalkulaci ceny v rozpadu na cenu výrobní, prodejní a marži. V
Podnikatelském plánu žadatel popisuje analýzu trhu, detailně definuje okruhy
zákazníků i konkurenci, mapuje poptávku (provedené místní šetření), kterou
dokládá udržitelnost sociálního podniku i po ukončení realizace projektu. Samotný
projektový záměr (a tedy i činnosti a nabízené produkty sociálního podniku) je
podpořen řadou veřejných, soukromých i neziskových subjektů (Kraj Vysočina,
Profi Nábytek, a.s., Česká federace potravinových bank, z.s., aj.) s příslibem
využití nabízených kapacit. Žadatel je integračním sociálním podnikem, ve
Stanovách družstva je definován veřejně prospěšný cíl a hlásí se k principům
integračního sociálního podniku. Naplnění principů sociálního podnikání v praxi je
detailně popsáno v Podnikatelském plánu a je v souladu s rozpoznávacími znaky.
Udržitelnost podnikání je podpořena významnými členy družstva s úspěšnou
podnikatelskou historií (i v rámci sociálního podnikání).

Účelnost

Způsob ověření dosažení cíle projektu

Efektivita projektu, rozpočet

Jak vhodný způsob pto ověření
dosažení cíle žadatel projektu
nastavil?

S ohledem na plánované a
potřebné výstupy je navrženo
efektivní a hospodárné využití
zdrojů?

5

15

Velmi_dobré

Velmi_dobré

5,00

15,00

Efektivnost a
hospodárnost

Adekvátnost indikátorů

Jak jsou nastaveny cílové
hodnoty indikátorů

5

Velmi_dobré

5,00

Žadatel má nastaveny a kvantifikovány jednotliové dopady projektu, proto lze
přepodkládat, že ověření dosažení cíle bude realizovatelné. Ověření bude možné
především u nárůstu tržeb (předpoklad 130 tis. Kč v 9/2021 oproti 45 tis. Kč v
9/2019), vytvořeného nového pracovního místa (0,5 úvazku manažera kvality),
účasti pracovníků na vzdělávacích kurzech (kurzy pro 3 pracovníky v oboru
barista) či efektivity zakoupeného vybavení. Dle tohoto lze předpokládat, že budou
vznikat dokumenty a podklady, dle kterých bude ověření možné (účetní záznamy
týkající se výnosů, pracovně-právní dokumentace, osvědčení o absolvování,
sledování spotřeby energií dle přijatých faktur aj.).

Celkové způsobilé náklady projektu jsou ve výši 1 998 475,- Kč. Rozpočet je
srozumitelně zpracován, jednotlivé položky rozpočtu lze přiřadit ke klíčovým
aktivitám. Stanovené množství odpovídá definované potřebnosti, jednotkové ceny
jsou buď v intencích Obvyklých mezd a platů OPZ či podloženy průzkumem trhu s
dovětkem, že v případě realizace projektu žadatel vybere nejlevnější vybavení z tří
předložených nabídek. U nákladů souvisejících s KA 01 není uvedeno, zda jsou
stanovené ceny bez DPH (s ohledem na možnost odpočtu DPH), v rámci
hodnocení toto namátkově ověřeno dle odkazů. Investiční výdaje dodržují limit
stanovený výzvou. Komentář k vybraným položkám: pol. 1.1.3.1.2.2 Dvoukřídlé
dveře na zahradu - investice 57 000,- Kč a pol. 1.1.5.1 Vybourání otvoru pro dveře
na zahradu - drobné stavení úpravy 20 000,- Kč - objekt, ke kterému se váží tyto
dvě položky má žadatel v nájmu, není zřejmé, zda má k těmto typům úprav právo
a prakticky se jedná o zhodnocení cizího majetku; v případě podpory a realizace
projektu žadatel doloží dokument, který ho k tomuto prokazatelně opravňuje a
současně je nutno posoudit výši nákladů vůči době trvání nájemní smlouvy.
Finanční plán je zpracován dle závazného vzoru, jednotlivé položky nákladů i
výnosů jsou v souladu s informacemi uvedenými v Podnikatelském plánu a jsou
dostatečně okomentovány. Pro jednotlivé produkty js stanovena výrobní i prodejní
cena a marže. Bod zvratu je v kladné hodnotě (7 441,064 Kč), podporuje
životaschopnost a prorůstový potenciáln projektu. Finanční plán je zpracován na 3
roky (2 roky realizace + 1 rok po ukončení realizace).

Žadatel nastavil cílové hodnoty indikátorů, které byly výzvou označneny jako
povinné. Cílová hodnota indikátoru 10212 Počet podpořených již existujících
sociálních podniků je 1 organizace a představuje samotného žadatele, který byl
založen v roce 2018. Cílová hodnota 10213 Počet sociálních podniků vzniklých
díky podpoře je 0, jelikož žadatel již existoval. Cílová hodnota indikátoru 60000
Celkový počet účastníků jsou 4 osoby a jedná se o stávající zaměstnance, kteří
získají podporu formou vzdělávání, poradenství nebo infividuální podpory. Žadatel
dále nastavil cílové hodnoty u indikátorů: 50105 Počet zaměstnavatelů, kteří
podporují flexibilní formy práce na 1 podnik a jedná se o žadatele jakožto
zaměstnavatele. Cílová hodnota indikátoru 50130 Počet osob pracujících v rámci
flexibilních forem práce je 5 osob a jedná se o pracovníky z CS. Cílová hodnota
indikátoru 62500 Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení
své účasti jsou 4 osoby a jedná se o zaměstnance z CS, kteří budou nově zapojeni
do vzdělávání. Cílová hodnota indikátoru 62600 Účastníci, kteří získajli kvalifikaci
po ukončení své účasti jsou 3 osoby a jedná se o zaměstnance s CS, kteří získají
kvalifikaci v oboru barista. Cílové hodnoty infikátorů jsou nastaveny v souladu s
informacemi napříč žádosti, jejich dosažení je reálné.

Způsob zapojení cílové skupiny

Jak adekvátně je cílová skupina
zapojena v průběhu projektu?

5

Velmi_dobré

5,00

Proveditelnost

Jak vhodně byl zvolen způsob

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

10

Dobré

7,50

CS osoby se zdravotním postižením je zapojena ve všech relevantních fázích. CS
v SP funguje (je zaměstnána) od května 2019 a v rámci naplňování principů
integračního sociální podniku je prakticky zapojena do chodu a směrování SP a
způsobu naplňování společensko prospěšných cílů a to v rámci pravidelných
hodnotících pracovních porad a provozních porad. CS aktivně spolupracuje při
zaškolování do nového produktu/činnosti, v případě provozních změn, při úpravě
pracovních postupů, vyřazení nějakého sortimentu z prodeje či zahrnutí nového
poptávaného produktu, při vhodnější optimalizaci zásob. O ekonomickém
hospodaření SP jsou zaměstnanci informování měsíčně, ročně probíhají členské
schůzce. Zájem CS o aktivity projektu je potvzen její počáteční účastí, žadatel dále
deklaruje její dostatečnou velikost v databázi místně příslušného ÚP a vhodnost
pracovní činnosti a velikosti úvazku s ohledem na hendikepy CS. Spolupráce
probíhá také s dalšími neziskovými organizacemi pracujícími s CS. Způsobi práce
s CS je vhodně nastaven, zohledňuje její potřeby a možnosti, využívá vhodné
nástroje motivace. Žadatel vhodně zvolil právní formu SP pro maximální zajištění
principů sobiálního podnikání. CS, resp. zaměstnancům žadatele, je nabízeno
členství v družstvu, členství je dobrovolné, výše základního členského vkladu je
vhodně nastavena (500,- Kč) tak, aby každý zaměstnanenc mohl být členem
družstva a mohl se nejen formálně podílet na směřování SP. S ohledem na
prorůstový potenciál projektu lze předpokládat minimálně udržení pracovních míst
pro CS po ukončení projektu.

Předmětem projektu jsou čtyři klíčové aktivity (KA). KA 01 Provozování sociální
podnikání = působení podniku na trhu včetně anplňování principů SP v praxi se
zaměřuje na pořízení potřebného vybavení pro provoz a modernizaci SP, které má
žadatel zapůjčené, zastaralé či nevhodné. Popis KA představuje spíše popis
výchozí situace nikoli samotný popis realizace KA. KA 02 Marketing sociálního
podniku řeší využívání vhodných marketingových nástrojů, které jsou ve fázi
připravenosti, avšak nebyly realizované z důvodu nedostupnosti finančních
prostředků. KA 03 Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z
cílových skupin pro zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro fungování
podniku v souladu s principy SP představuje zapojení osoby manažera kvality,
který bude přímo pracovat s CS zaměstnaných OZP a dále podpoří provoz SP
související s růstem ekonomických výsledků. KA 04 Poskytování psychosociální
podpory zaměstnancům z CS, vzdělávání zaměstnanců z CS a vzdělávání
ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů cílí
na podporu osob pracujících s CS formou supervize a dále na vzdělávací aktivity
jak pro CS, tak pro osoby s ní pracující. Klíčové aktivity nemají jednoznačně
stanovené výstupy. Celková délka realizaci projektu je nastavena na 24 měsíců (v
souladu s výzvou), jednotlivé klíčové aktivity jsou vzájemně provázané a doplňují
se, směřují k danému cíli. V podnikatelském plánu žadatel detailně popisuje
pracovní dobu zaměstnanců včetně jednotlivých směn (3 směny s ohledem na
výši úvazků a počty pracovníků), která je v souladu s otevírací/provozní dobou SP.
Portfolio poskytovaných služeb, potažmo objem zakázek je vhodně nastaven s
ohledem na kapacitu poskytovaných služeb. Riziko v podobě překážky na straně
zaměstnanců jsou žadatelem řešena operativně a to využitím brigádníků z řad
OZP, přeskupením směn či krátkodobým plným zastoupením provozními
pracovníky tak, aby tato rizika neměla vliv na produktivitu SP.

Další kritéria věcného
hodnocení

MAS stanovuje kritéria věcného
hodnocení, která navazují na principy
preferenčních kritérií uvedené v SCLLD.
Kritéria by měla hodnotit především
potřebnost projektů z hlediska naplňování
cílů SCLLD. ŘO doporučuje při
vymezeníkritéria/kritérií z oblasti
potřebnosti pracovat s otázkou ve znění
např: "Zaměřuje se projekt na
problém/nedostatky, který/které je
skutečně potřebné řešit s ohledem na cíle
strategie CLLD a je cílová skupina
adekvátní nápni projektu?"

Závěrečný komentář (včetně případných podmínek realizace projektu)

Předmětem projektu je rozvoj a modernizace stávajícího integračního sociálního podniku v Humpolci, který zaměstnává osoby se zdravotním hendikepem. Projektová žádost je jako celek velice kvalitně zpracovaná, projektový
záměr je logicky sestaven se zřetelnou vazbou mezi cílem projektu, obsahem klíčových aktivit a plánovanými výstupy a výsledky projektu. Naplňování principů integračního sociálního podniku je žadatelem dostatečně popsáno,
popisy vykazují plnění stanovených rozpoznávacích znaků. Problém, jeho příčiny a důsledky, jsou obecně popsané. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, žadatel popisuje jejích charakter a potřeby. Cíl
projektu je měřitelný. Rozpočet projektu je srozumitelně zpracován, je hospodárný (jednotlivé položky jsou podloženy průzkumem trhu), množství jednotek je nezbytné. Cílové hodnoty indikátorů jsou v souladu s informacemi
uvedenými napříč žádosti. Práce s cílovou skupinou odpovídá jejímu charakteru. Obsah klíčových aktivit je vhodně zamýšlen. Projektový záměr má prorůstový potenciál a je životaschopný. Přidanou hodnotu lze spatřovat v
odbornosti klíčových členů žadatele. Z tohoto důvodu doporučuji projekt k podpoře. Pozn.: v případě doporučení projektu výběrovou komisí k realizaci žadatel prokazatelně obhájí realizovatelnost položky 1.1.3.1.2.2 Dvoukřídlé
dveře na zahradu a položky 1.1.5.1 Vybourání otvoru pro dveře na zahradu (viz. komentář u kriteria Efektivita projektu, rozpočet).

Bodový zisk
Výsledek věcného
hodnocení

88,75
žádost o podporu splnila podmínky
věcného hodnocení

Podpisy přítomných členů hodnotící komise:

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

Jméno a příjmení:

Miroslav Jirků

Podpis:

Pro

Jméno a příjmení:

Václav Zástěra

Podpis:

Pro

Jméno a příjmení:

Petr Jelínek

Podpis:

Pro

Jméno a příjmení:

Jiří Koubek

Podpis:

Pro

Jméno a příjmení:

Ing. František Novák

Podpis:

Pro

