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LOGICKÝ RÁMEC PRO 
PROJEKT
Název programu :
Program LEADER ČR

Celkový rozpočet: 
4,0 mil. Kč
z toho LEADER ČR:
2,0 mil. Kč 
Pekárna (fiktivní projekt)


			
Hlavní cíl (opatření )
Objektivně ověřitelné indikátory
Zdroje k ověření

·	Nové formy posílení místního ekonomického prostředí a tvorby pracovních míst
·	vytvoření 8 nových pracovních do 3 let od zahájení provozu
·	snížení nezaměstnanosti v mikroregionu o 10%
·	zvýšení příjmů z daní do rozpočtu obce 
·	krajské statistiky
·	monitorovací zprávy
·	statistika daní (FÚ)
·	statistiky úřadů práce

Účel/cíl projektu 
Objektivně ověřitelné indikátory
Zdroje k ověření 
Předpoklady /rizika (vnější)
·	Mobilizovat místní lidské a kulturní zdroje
·	Využít a modernizovat nevyužitý hospodářský objekt
·	Oživit tradici veřejného pečení chleba
 
·	založení nového podniku
·	zvýšení odbytu a příjmů  místních podnikatelů
·	snížení vyjížďky za prací mimo mikroregion o 6%

·	monitorovací zprávy
·	tisk a statistika ČR
·	statistika obce (mikroregionu)

·	zájem místního obyvatelstva 
·	poptávka a odbyt pro produkci 
·	riziko dlouhodobého splácení úvěrů
·	možnosti uplatnění pro vyjíždějící pracovní sílu


Výsledky projektu
Objektivně ověřitelné indikátory
Zdroje k ověření 
Předpoklady/rizika (vnější)
·	revitalizovaný objekt hospodářské budovy
·	vytvoření pracovního prostředí pro 8 zaměstnanců
·	vytvoření funkčního celku pekárny
·	zajištění profesionálních poradenských služeb a odborného servisu pro provoz zařízení
·	70 m2 ploch pro pekárnu
·	1 prodejna  
·	1 kancelář

·	projektová dokumentace
·	finanční a ekonomická analýza 
·	monitorovací zprávy 
·	Zemědělská agentura a pozemkový úřad
·	Čtvrtletní hlášení, dokumentace
·	průběžné zajištění finančních zdrojů pro spolufinancování 
·	bezkolizní průběh realizace stavby a její dokončení v požadované kvalitě, dle stanoveného rozpočtu a harmonogramu 
·	zajištění kvalitních poradenských a servisních služeb





Aktivity projektu
Prostředky/vstupy

Předpoklady/rizika (vnější)

·	rekonstrukce hospodářského objektu na pekárnu
·	napojení objektu na infrastrukturu 
·	vybudování vnitřních vlastních a doplňkových provozů (pekárna, kancelář, obchod)
·	vybavení objektu hygienickým vybavením
·	zajištění marketingu a odborných poradenských a servisních služeb pro provoz 
·	finanční zdroje vlastní
·	projektová dokumentace
·	stavební kapacita
·	materiál, energie
·	technické vybavení, nábytek
·	inženýrský dohled
·	odborné poradenství, specializované školení

·	zajištění finančních zdrojů pro spolufinancování (poskytnutí půjčky),
 
·	vybrán kvalitní dodavatel stavebních prací

·	výsledky ekonomické a finanční analýzy positivní (CBA)

·	existence/zájem vhodné firmy pro zajištění odborných služeb a regionu



Předběžné podmínky



·	Projekt obstojí v konkurenci ostatních a bude vybrán a zařazen do programu LEADER ČR 
·	Včasné dokončení administrativního procesu výběru projektů
·	Zahájení realizace nejpozději ve 3. čtvrtletí roku 2004


