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Příloha č. 1 výzvy  

 

Identifikace výzvy 

 

Operační program: IROP 

Název výzvy: „MAS Krušné hory – IROP – Kvalitní 

vzdělávací struktura a vzdělávání I.“ 

Číslo výzvy: 2 

Vazba na výzvu ŘO č. 68 

 

 
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. Stručný popis realizace projektu 

Uvést, jaké výstupy budou projektem zrealizovány. 
Uvést, zda jsou součástí projektu také úpravy venkovního prostranství a stručně popsat. 

 

10. Plánované využití vybudované infrastruktury 
- Uvést, zda vybudovanou infrastrukturu využije více vzdělávacích zařízení než to, které bude jejím 

provozovatelem. Uvést, jak bude infrastruktura využívána, četnost, stručný popis využití, identifikační 
údaje zařízení, subjektů, které zařízení využijí. Žadatel toto dále doloží Dohodou o využití vybudované 
infrastruktury v době udržitelnosti mezi provozovatelem a jiným vzdělávacím zařízením včetně popisu 
způsobu využití. Z dohod o využití musí být patrné, že spolupráce není pouze formální. Musí být 
zřejmé, co je předmětem a cílem využití.  
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A dále: 
v případě, že je projekt zaměřen na aktivitu Infrastrukturu pro předškolní vzdělávání: 

- uvést, zda vybudovaná infrastruktura, zařízení bude nebo nebude zajišťovat pobyt dětem 
mladším tří let, 

- uvést, po jakou dobu vybudovaná infrastruktura, zařízení umožní pobyt dítěte (kolik hodin 
denně, kolik dnů v týdnu, kolik měsíců v roce) 

 
v případě, že je projekt zaměřen na aktivitu Infrastrukturu základních škol 

- uvést, na jaké klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, 
přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi) je projekt zaměřen, 

- uvést, zda a jaké další subjekty (partneři) byly zapojeny do plánování či realizace projektu a 
jak. Toto též doložit Partnerskou smlouvou. Z partnerských smluv musí být patrné, že 
partnerství není pouze formální. Musí být zřejmé, co je obsahem partnerství a jakým 
způsobem partnerství souvisí s přípravou, realizací projektu a v době udržitelnosti projektu. 

 
v případě, že je projekt zaměřen na aktivitu Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání: 

- uvést, zda projekt plánuje vzájemnou spolupráci žadatele s nestátními neziskovými 
organizacemi nebo kulturními institucemi nebo dalšími zařízeními spolupracujícími s dětmi a 
mládeží (např. knihovny, muzea) při využití vybudované infrastruktury minimálně v době 
udržitelnosti projektu. Uvést, jak bude tato spolupráce probíhat, po jakou dobu, identifikační 
údaje zařízení, subjektů, se kterými se spolupráce plánuje. Žadatel toto dále doloží Dohodou 
o spolupráci při využití vybudované infrastruktury v době udržitelnosti mezi provozovatelem a 
jiným vzdělávacím zařízením včetně popisu způsobu využití. Z dohod o spolupráci musí být 
patrné, že spolupráce není pouze formální. Musí být zřejmé, co je obsahem spolupráce. 

- uvést, po jakou dobu budou výstupy projektu v kalendářním roce využívány (kolik měsíců 
v roce).  

 

 

11. 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. Popsat, jakým způsobem má projekt dopad na uvedená území.  

 
 

 


