
Evíopská Unie
Evropsk sociálni íond
operačni pro8ram zamé5tnano9t

P íloha č.3

zápis z jednání v běrového orgánu MAS (Souhrn žádostí o podpoíu podan ch do v zvy MAS - věcné hodnocení)

ZáoB 2 iednánl v běrcw kom, e , blok lRoP a blok PRV ma 6amo táln zápis,

poť ba souhlssu minimáhě 2 členi] v běrové komise,

zapisovielem zápisu byIa jmenována K, Hol čková,
ovětov.leli ápi U jsou pňtomnl členové v běrové komis,

hodnoceni, Dál byli p itomnl seaámeni se aěnlm V év a právidly pro věcné hodno@ni ť@lné pí íercnčních kíiléíií,

PodepisNániéliď ch kodď _ Pňtohni členové vrběre komi é byli K, Hobčlowu *eimenis aénim éliclcho kodéxu, U adného z ďítomn Eh abí v bércr kmis Ebyly iĚtény d v dy pr
nepodep6áni étického kodďu, plob ryb pfi lollp no k podpisu élického kodexu,

hodnocÉni. Dáte bylv běrcvé komisi pfudložeíl odboh p6lnék á hodnollcl labulka (konlídni l*!t). dle kteíého vécE hodí,óceni plóíhalo,

Název MAS MAS Reqion Kunětické hory, z.s,

čislo SCLLD CLLD 15 01 261

Čislo vÝzw MAS 635/03 í6 047/CLLD_,15_01_261

Alokace v zvy MAS 1.660.000,00 cZK
Alokace v zvy MAS
k ižové financování 0,00 CZK

MAS Region KunětickéNázevMAS lMA@

P ehled hodnocen ch projektťt:

Projekt ě. Název projektu Název žadatele
právní forma

iadllelp
Bodové

horlnonení
v sledek věcného

hodnocení
Celkové zptlsobilé

v daie

CZ.03.2.65 l o.0/0. 0/ 1 6_0
47loo11227 Aktivně ke štěstí a spokoienosti

koalice nevládek
Pardubicka, z. s. zapsan spolek 86,25

žádost o podporu splnila
podmínky věcného
hodnocení 1 199 831 ,2a

usNEsENí|

prciektu a souhb;l že tato adGt o podporu splnila podminky vócného hodno@l, viz hodnoúci tábuka věoého hodfuceoi prciettu, PRoj3, PRoŤl:o, ZDRŽEL sE: o.

hottnoceni, Dálé bryl v bálvé komisi pňadložen odbom po udek a hodnotlci tabulka (kontrolní lisl), dle kteféno věcné hodnoc nl problhalo,

Datum iednáni 7.6.2019

cas iednání 16:55

Misto iednáni D iteč 1,16, oÚ D íteč, zasedaci místnost

seznam častníkťl
V běrová komise (Pavel Kohout,Zuzana Shánělová, Jana Kolíusová),

manže i MAS (KristÝna Holečková, lvana Řeho ová)

Datum iednáni l z.s.zotg



čislo SCLLD OLLD 15 01 261

Číslo vrízvy MAS 639/03 16 047lcLLD 15 01 26,|

Alokace v!ízw MAS 2.B00 000,00 CZK
Alokace v zvy MAS -

k ížové financování 0,00 cZK

čas iednání 17:35

Misto jednání D íteč 1í6, oÚ D iteč, zasedací místnost

seznam učastnik
V běrová komise (Pavel Kohout,Zuzana Shánělová, Jana Kolrusová),

manže i MAS (Krist na Holečková, lvana Řeho ová)

P ehled hodnocen ch projektťi:

UsNEsENi:

pbjektu a souhb;i,ž tato ždost o podporu nésplnila podminky věcného hodno@ni, viz hod notici tab u ka !ěcného hodnoc nlpójektu, PRo:3, PRoŤl:o, ZDRŽEL sE,o,

Rijžné , zá vlóžen i V slédki]] liďho hodno@ní do syslému iMs2o14+ j$u zodpovéd^é l Řehóiová á K Holéďová

hodnotíci tabUlka É.ného hodno.eni píojeklu 2x

P itomni č enové v běíového oígánu sv m podpiem lohoto ápisu potÝruií V slédék VěMáo hodn@ni

t __..l EÝrop\|nulle
l ; ^ lFÝloDskv oclJLnlíond

l '. 
I 

oo",a, "r p,oqr,m 1Jnlé!!,jd ro5l

Projekt č.
Bodové vysledek vecneho

hodnocení

)z.06.4.5910,0l0.0/1 6_0
74lo01,1223 Jbčerstvení na farmě - provozní fáze

Apolenka - centrum
oro aqroturistikU S.r.o.

ipoleónost s
,učením

rmezenrim 5B,7a

žadost o poclporu nesplnlla
podmínky věcného
hnrlnnecní 2 700 000 0c

MAS
Zvýraznění

MAS
Zvýraznění

MAS
Zvýraznění

MAS
Zvýraznění

MAS
Zvýraznění

MAS
Zvýraznění

MAS
Zvýraznění



Evropská !nie
Evrop5lqi s*iálni fond
oFračni proqram zamě§tnanost

prezenční lislistina z nu zvu MAS
Číslo výzvy MAS 635/03_1 6_047 1CLLD_15_01 _261

6 39/0 3_,1 6_047 l CLLD _1 5 _0 1 _26 1

Název výzvy MAS 6.vý zv a MAS Reg ion Kunětické hory -OP Z-Zaměstn a nost-l l

7 .výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociá|n í podnikán í-l l

Datum jednání 7.6.2019

Cas 1ednání /á:rr - 4l/"lr
Místo jednání Dříteě ,1 16 oÚ Dříteč, zasedací místnost

Výběrový orgán MAS zvolen ke dni 4 12.2018
odkaz na internetovou stránku MAs se
zápisem z jednáni nejvyššího orgánu
MAS, na kterém byli zvoleni členové

Výběrového orgán

Titul, jméno a příjmení Název subjektu Sektor Podpis

pavel kohout obec opatovice nad
Labem

Vere]ny ítl{ h n
zuzana sháně|ová občanské sdružení

Dříteč, z, s,
1eziskoVý

Jana KoIrusoVá Jana kolrusová soukromý /H/
petra vrbatová

SH čMs _ sbor
dobrovolných hasičů

P^LVtn^
leziskový /Obrr^r/*

Joseí Štěpanovský okresní agrární komora V
pardubicích neziskový 0,,1Uuur4J

Kristýna Holečková MAS Region Kunětické
hory řaáz

lvana Řehořová MAS Region Kunětické
hory /i^L,ň'

Ytů;Gó /

MAS
Zvýraznění

MAS
Zvýraznění

MAS
Zvýraznění

MAS
Zvýraznění



P íloha č.2

Hodnotící tabulka věcného hodnocení
kunětické,l6 047/CLLD 15 01

.65/0.0/0. 7loo11227

ke štěstí a

koalice nevládek z. s.

Žadaiel kvalitně vymezuje problém, kter by měl b t projektem ešen Problém je detailně

analyzován, je z ejmé, jakt' dopad má na cílovou skupinu i na další z častněné subjekty,

jsou popsané jeho p ičiny, Projekt ]e dob e zasazen do lokálni situace, co se t ká

opisu mistnich stakeholder , zvolen typ aktivit je pío eliminaci problému vhodny
jsou podrobné zdokumentované, je z ejmé, s jak mi píob|émy se pot}ikaji, a jsou

iejich pot eby i omezeni. velikost a struktura cs j$U popsány. Motivace cS k

do píojektu je ]ednoznačně doložena jen u primárni cS, u osiatnich jen v
, samostatná p iloha anal za pot eb cilové skupiny se t ká ien primárni cilové
y, Žadatel disponuie odbomiky, kteií s cS pracuJi a umI je motlvovat, Žadalel

jak je problém v současnosti ešen a z ]akého důVodu je pot eba p edkládant'

skutečně pot ebné ešit s
na cíle strategie CLLD a

cílová skupina adekvátní náplni

problámu a cilové skupiny

jsou nastaVeny ponékud ne]asn m zp sobem, Respektive jejich měritelnost je

lsná Doloženim počtu učastnik prcjektu nebude oVě eno naplněni hlavního ci|e. V
roviné je cíl nastaven chybně, p edevším není mě itelnti, ale není ani
způsobem konkretizován (p i takto nastaveném cíli je treba doložit, že
a podpora cS vede k je]í Větši zaměstnanosti/zaměstnatelnosti).

Zvolené aktivity jsou ovšem vhodně koncipované, odpovidaji pot ebám cS, maji lasně
stanovené v stupy a le reálné, že jejich uspěšnou íealizaci bude dosženo cile prcjektu.

a konzistentnost (intervenční logika)
cíl projektu nastaven spráVně

a povedou zvolené kličové
aktivity a jejich V stupy k jeho

splněni?

Zpusob ověreni naplněni cile je nastaven poUze prost ednictvím naplněni indikátoru

Nejedná se o ideálni zpt]sob mě eni, ale 5 ohledem na linak kvalitné zpracovan}i

lze tento nedostatek opominout, Žadatel provazuje k|i@vé aktivity s prcjektov m

a káždá aktivita má stanovené v stupy. Je popsané, kiaké změné by mělo
a tato změna je dostatečně v znamná,

ově eni dosaženi cile projektu

r .l ltvíopslállnie
l .' : l Evropsl s(lálniíond
| '...' I Orld.lli poqtdm zaméslnanost

kupina kritérlí kritérium {lavní otázka
Maximálni počet bodti
(8oučot max.100 bod )

)eakriptor

Potebnostpo zemí
inAs

Zamě uje se prcjekt na
..^RlÁň/ňóá^.i.ikV Lté^i/kiprÁ

elmi_dobré 35,00

Účelnost

25 )obré 18,75

lak Vhodn zpusob pro ově ení
iosaženi cile žadatel prcjektu

lastaVil?

Dobré 3,75



Efektivnost a
ho podáíno t

EfektiVita projektu, rozpočet

s ohledem na plánované a
]ot ebné v stupyje navrženo
3íektivni a hospodámé využiti
zdo ?

15 Dobré ,l1,25

Rozpočetie koncipovan jednoduch)im, p ehledn m a hospodárn m zp sobem. Všechny
potožky J ou popsané, jsou stanovené počty jednotek i jednotkové ceny. Rozpočetje
jednoznačně provázan s aktiVitami, Mzdy isou nastaveny v obvyklé V ši_ Všechny
nákladyjsou učelné a elektivni a vt)še rozpočtu odpovídá jak věcnému, tak časovemu
rozsahu prcjektu i cíloVé hodnotě indikátoru,
V žádosii v popisu bodu "V čem je navržené ešeni inovativní?" žadatel uvádí, že "během
vzděláVáni bud k dispozici i občeístvení', ale v rozpočtu s touto položku nepočítá V
kličové aktivilé'odborné stáže a zpíost edkována zaměstnáni" žadatel uvádi, že "Je
počitáno podle p edběžné poptáVky u personální agentury s poplatkem 9 000 Kč", ale V

rozpočtu pak uvádí Poplaiek personální agentu e pouze 7200 Kč, Také je v popisu této
kličové aktivity zmíněno, že se počítá s 4měsičnim zaměstnáním na pln či částečnt'
vazek, alé v rozpočtu jsou počítány pouze 3 měsíce zaměstnáni, Neni vyjasněno, zda 1

měsic bude hradit zamĚstnavatel?
Vzhledem k jinak jasnému rozpočtu a jasn m Vazbám KA na rozpočet jsou lyto drobné
nedostatky spiše nepodstalné a nevedou k nutnosti krátit íozpočet,

Adekvátnost indikátorťr
Jak jsou nastaveny cilové
hodnoty indikátor

/elmi_dobré 5,00

lndikátor 60000 Je spráVně nastaven a je zrejmé, jak žadatel k cilové hodnotě dospěl,
cílová hodnota je nastavena rea|isticky a V dostatečné V ši, Hodnota indikátorú odpovídá
iak VěcnémU, tak časovému rozsahu projektu l vyšl rozpočtu Žadatel se dobie vyporádal
s bagateini podporou.

proveditelnost

Zpťrsob realizace aktivit a jejich náVaznost
Jak Vhodně byl zvolen způsob
realizace aktivit a jejich Vzá,iemná
náVaznost?

10 Dobré 7,50

Zadate| popisUje k|ičové aktiVity detailnim zp sobem Je z ejmá náVaznost na rozpočet, u
každé aktivity je uVedena ča oVá dotace a V}istupy a JednotliVé KA jsou logicky
provázané, Délka prcjektu je zvolena vhodně, odpovidá v ši rozpočtu i hodnotě
indikátoru,
Lépe by měla b t popsána pouze KA3 odbomé stáže a zprost edkováni zaměstnání, kde
by bylo Vhodné podrobněji popsat jak budou vyhledáváni potenciálni zaměstnavatelé, Je
z ejmé, že pot eby cs budou p esněli deíinovány v pr běhu realizace proiektu, ale
žadatel by měl znát pot eby mistniho trhu práce a minimálně pot eby zaměstnaVatelť] by
měl umět nadefinovat. U cs je také možné s ohledem na jeji pot eby rámcově deíanovat
možné oblasti pracovniho !platněni,
U KA3 odborné stáže a zprost edkování zaměstnání je dále lvedeno, že V stupem ]e 6

ale z da'šího textu a z rozpočtu je z ejmé, že se počítá se 6 častniky, kie í kompletně
absolvuji odbornou stáž a zároveň se 4 čashiky, kteii absolvuji zpíosťedkované
zaměstnání
Realizačni t m le popsán, jsou ]asné náplně práce rednotliv ch členl], ale nejsou uvedeny
kvaIifikačni požadavky kladené na budoucí zaměstnance. Zvolené aktiviiy a jeiich
návaznost mají potenciál naplnit cíl prcjektu,

Zptisob zapojeni cilové skupiny Jak adekvátně je cílová skupina
zapojena V pr běhu projektu? r'elmLdobré 5,00

cílové skupiny jsou kvalitně popsané a je detailně popsáno, jak m obtižím čeli, Žadatel
podrobně popisuje pot eby, možnosti i omezeni cS nejen V obecné rovině, ale upresňUJe
popi y cs i pro danou lokalitu. Zájem o Učast v prcjektu je u cS osob vracejicích se na trl
píáce po návratu z mate ské/rodičovské dovolené doložen - žadatel sám uvádi, že se
iedná o primáíni cS, ale u ostatnich osob s ním žadatel spíš impl]citně poéítá, než že by
iei p imo zjišťoval,
Proces práce s cS ]e popsan kvalitně, je jasné, jak bude cs jednotliv mi fázemi projektu

má potenciál CS aktivizovai a eljminovatjeji problémy Zapojeni cS Ve všech fázich
projektu je adekvátni, Žadatel cS zná a umi s ni pracovat V souladu s iejimi potrebaml,

Evropská !nie
| . I Evíopsky triál,,i íond

| '.. .' 
I orcíačnl ploqíóm zamó}tndnost

I l

ávěrečn komentá (včetně p ípadn ch podmínek realizace projektu)



r-:. 
=

:
2

u< o ŤCš.---
d@(Éo
9 -,š.h,
b <ď§
§ += ř3ďoďo(.] O o

g <.ř dóó<9
íD oFH
^ J i ol

e3;š€l
;.€ g 

"|
E iFE.|

#§§§l

ĚÉ§El
9aE:lj.o c-.l

íř$*l
3 r Ť C|
;,Ň.,dl
ÉšĚ §l3š*;l
§;fililPŘl
3§ ^= 

ól

*řš3l
j - < pl
' N.o €.lo - il

ce.šliD:,9l
,dd.l
: s ól< ? !lP c 6l

řř s=|

ÉEgl
§ 9álx-o *l

;Ě §l5 ť 9l
P 1-1o,9 dl

$§ řl
=.§:l9 e gl
<. c ]l

i l *l
J o El

ť, § ""lo o 1lt f ol
$ H6.1

§..-1,=l
9=clf, o 3lo,]4 6,I

§ š§l
+ 3'dl

ě $šl
-,< o.1
=,5El+ o( ol
Q --. =l- ] sld99.1
8 t2l
o ď Ql

§Bil
E,b =ql
=. ] ol
J b íl

t o sl

§,6 ó-|

§; Él
ó š.gl
953.1_ o. ol#, Pl
$á.-e l
E= ó.|

MAS
Zvýraznění

MAS
Zvýraznění

MAS
Zvýraznění

MAS
Zvýraznění

MAS
Zvýraznění

MAS
Zvýraznění

MAS
Zvýraznění

MAS
Zvýraznění

MAS
Zvýraznění


