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Zápis 
 ze Semináře pro žadatele a příjemce ke 4. výzvě MAS Krušné hory OPZ –  

„Podpora zaměstnanosti IV“ 
 
 
Místo konání: MěÚ Ostrov, Zasedací místnost Rady města 
Termín konání: 2. 10. 2019, od 10:45 hodin 
Přítomní: dle prezenční listiny 
 
 
Program:  
1. Seznámení s výzvou  
2.   Oprávnění žadatelé  
3.   Partnerství  
4.   Analýza cílové skupiny  
5.   Zaměření výzvy – podporované aktivity  
6.   Indikátory  
7.   Rozpočet – uznatelnost nákladů  
8.   Přílohy výzvy  
9.   Způsob podání žádosti – ISKP14+  
10. Způsob hodnocení a výběr projektů  
11. Informační zdroje 
12. Realizace projektu  
13. Příklad dobré praxe 
14. Dotazy, diskuze 
 
Semináře se zúčastnil jeden subjekt, který do výzvy MAS ještě nežádal a dále zástupci již zkušeného 
žadatele. Seminář se nesl v duchu teoretického seznámení s výzvou s následným představením 
jednotlivých bodů prezentace - cílové skupiny, oprávnění žadatelé, možné formy partnerství. Bc. 
Vaňková specifikovala podporované a nepodporované aktivity, informovala o povinném indikátoru 
a indikátorech bez závazku (musí se pouze sledovat) a upozornila na dobré zdůvodnění v žádosti a 
na nutnost jejich dodržování (jejich změna je možná formou podstatné změny). Pozornost byla také 
věnována systému ISKP14+ a způsobu podání žádosti.  
Následovaly informace týkající se vlastní realizace projektu, s upozorněním na publicitu, případné 
změny projektu, způsobilé a nezpůsobilé výdaje, naplňování indikátorů, ukončení projektu. 
Vzhledem k tomu, že semináře se zúčastnili zástupci společnosti, která již projekt z předcházející 
výzvy MAS realizuje, předmětem diskuze byly i praktické zkušenosti, řešení modelových situací. Tito 
žadatelé byli dále upozorněni na fakt, že pokud chtějí do výzvy opět žádat, je nutné podat originální 
projekt, zaměřit se na CS, která nebyla v předchozích projektech podpořit a především dobře 
zdůvodnit, proč tento projekt, ideálně doložit schopnost cílovou skupinu zajistit (průzkum, 
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spolupráce s ÚP, agenturami, různými centry…). Upozornění na skutečnost, že projekt musí být 
zaměřen především na podporu zaměstnanosti, tedy umisťováním odob na trh práce spolu se 
zvyšováním jejich kvalifikace. 
Účastníci semináře obdrželi tištěné prezentace a výzvu a byla jim nabídnuta metodická pomoc. 
 
 
Zapsala: Lenka Vaňková                                                                ………………………………………….. 
 
V Ostrově dne 2. 10. 2019 
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