Příloha č. 1 výzvy
Identifikace výzvy
Operační program: IROP
Název výzvy: „Dostupné sociální služby a snižování
sociálně znevýhodněných obyvatel – sociální
infrastruktura I.“
Číslo výzvy: 4
Vazba na výzvu ŘO č. 62

Název přílohy:
Osnova povinné přílohy dle MAS Krušné hory
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1. Identifikace žadatele a projektu
 Žadatel (název, adresa, identifikační číslo, odpovědný zástupce):
 Název projektu:

2. Soulad projektu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro
území MAS Krušné hory o.p.s. pro období 2014 – 2020 (dále jen Strategie):
Popsat soulad projektu se Strategií, v čem konkrétně soulad spočívá a jak projekt Strategii naplňuje,
uvést vazbu na konkrétní opatření Strategie, v rámci kterého je výzva vyhlašována.

3. Potřebnost projektu
Popsat stručně potřebnost projektu a důvody pro jeho realizaci.

4. Připravenost projektu - povolení stavby
Popsat připravenost projektu z hlediska povolení stavby (pokud je předmětem projektu realizace
stavebních prací). Uvést odkaz na přílohy žádosti o podporu, které dokládají připravenost projektu.
Pokud v době podání žádosti o podporu nejsou k dispozici příslušné dokumenty opravňující žadatele
realizovat stavební práce z hlediska zák. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, popsat
slovně aktuální stav stavebního řízení.
Pokud projekt žádné z výše uvedených povolení nevyžaduje, žadatel toto uvede.

5. Připravenost projektu - výběr dodavatele hlavních aktivit projetu
Uvést, zda v době podání žádosti o podporu má žadatel již uzavřenou smlouvu s vybraným
dodavatelem hlavních aktivit projektu.
Pokud ne, uvést, v jakém stavu se výběrové řízení v době podání žádosti o podporu nachází.

6. Finanční náročnost projektu
Uvést celkové plánované náklady projektu a požadovanou výši dotace.

7. Zajištění předfinancování projektu v době realizace projektu
Uvést, zda v době podání žádosti o podporu má žadatel zajištěno předfinancování projektu. Pokud
má, doložit toto relevantními dokumenty (usnesení zastupitelstva obce nebo doklad o zajištění
financování úvěrem či vlastními prostředky v případě, že je žadatelem jiná právnická osoba (čestné
prohlášení statutárního zástupce, bankovní příslib).
Pokud ne, uvést, jak bude předfinancování projektu žadatelem zajištěno.

8. Návaznost projektu a synergický efekt
Popsat, jakým způsobem projekt navazuje na již realizované projekty žadatele nebo jiných subjektů
(projekty, dotované i nedotované, u nichž byla minimálně zahájena realizace). Je třeba uvést název,
realizátora projektu, případně rok realizace a stručný popis projektu, na který navazuje projekt, který je
předmětem předkládané žádosti o podporu. Je možné dále uvést také odkaz na webové stránky
projektu, na který navazuje předkládaný projekt.

9. Cílové skupiny
Uvést, na jaké cílové skupiny a jak je projekt zaměřen.

10. Stručný popis realizace projektu
Uvést, jaké výstupy budou projektem zrealizovány.

11. Plánované využití vybudované infrastruktury
v případě, že je projekt zaměřen na aktivitu Rozvoj sociálních služeb:
- uvést, zda realizací projektu vznikne zázemí pro novou sociální službu v území realizace
projektu.
- uvést, jakou má subjekt, který bude vybudovanou infrastrukturu užívat, zkušenost v oblasti
poskytování sociálních služeb, uvést délku doby poskytování služby v historii subjektu (v
případě obcí se kritérium vztahuje také na dodavatele služby)
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v případě, že je projekt zaměřen na aktivitu Rozvoj komunitních center:
- uvést a popsat, jakým způsobem byl projekt v době před podáním žádosti o podporu
projednán se zástupci cílových skupin projektu. Uvést odkazy na přílohy žádosti, kde jsou
uvedeny doklady tohoto projednání (prezenční listina, fotodokumentace, zápis z jednání).
- popsat, jaký pozitivní dopad mají plánované aktivity na začleňování cílové skupiny do
společnosti
v případě, že je projekt zaměřen na aktivitu Sociální bydlení:
- uvést, jak má žadatel zajištěno využití vybudovaných sociálních bytů, o kolik bytů je ze strany
uchazečů doložený zájem. Toto bude doloženo Seznamem uchazečů.
- uvést, kolik bytů bude projektem vytvořeno, dále kolik lůžek bude v nově vytvořených
sociálních bytech a také průměrný počet lůžek na 1 nově vytvořený sociální byt.

12. Dopad projektu na území více obcí či jejich částí na území MAS Krušné hory
Vyjmenovat území obcí nebo jejich částí, na které má projekt přímý, konkrétní a jasně dohledatelný
dopad. Tím je myšleno, že je projekt v území realizován, výstupy projektu jsou využívány cílovými
skupinami z území MAS, projekt má vliv na zvýšení kvality života v území MAS a v době udržitelnosti
projektu bude tento dopad do území MAS žadatelem doložitelný a prokazatelný. Žadatel popíše,
jakým způsobem má projekt dopad na uvedená území.

13. Prospěch projektu pro území MAS Krušné hory
Žadatel popíše prospěch projektu na území MAS Krušné hory a mimo ně a to tak, že uvede poměr
výdajů na území MAS a mimo ně, aby bylo možné posoudit prospěch projektu pro území MAS. Do
budoucna bude tento poměr využit pro rozdělení způsobilých výdajů při administraci žádostí o platbu.
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