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IDENTIFIKACE ŽADATELE A PROJEKTU 

 ŽADATEL: 

 NÁZEV PROJEKTU: 

 

SOULAD PROJEKTU SE SCLLD MAS SOKOLOVSKO: 
Popsat, v čem konkrétně soulad spočívá, aby byla patrná vazba na opatření SCLLD MAS Sokolovsko 

„Řešení integrovaného záchranného systému“. Uvést odkaz na konkrétní kapitoly nebo strany v SCLLD 

MAS Sokolovsko a popsat vztah předkládaného projektu k textu v SCLLD. 

 

 PŘIPRAVENOST PROJEKTU 

Popsat připravenost projektu. Uvést odkaz na přílohy žádosti o podporu, které dokládají připravenost 

projektu.  

Popsat, jakým způsobem má žadatel zajištěno předfinancování. Doložit v příloze žádosti o podporu, že 

žadatel má zajištěno předfinancování, tj. souhlas zřizovatele JPO II nebo JPO III SDH nebo bankovní 

příslib.  

 SPOLUPRÁCE 

Popsat v čem bude spolupráce v souvislosti s realizací a udržitelností projektu spočívat. Uvést odkaz 

na přílohy žádosti o podporu, kde jsou předložené partnerské smlouvy. 

Z partnerských smluv musí být patrné, že partnerství není pouze formální. Musí být zřejmé, co je 

obsahem partnerství a jakým způsobem partnerství souvisí s realizací projektu a v době udržitelnosti 

projektu. 

 

 DOPAD PROJEKTU NA ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ ČI JEJICH ČÁSTÍ NA 

ÚZEMÍ MAS SOKOLOVSKO 

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. Místo dopadu se nerovná 

místu realizace projektu. Dopadem může být širší území dle místa, kde se nacházejí cílové skupiny 



 

3 
 

projektu, které mají užitek z realizace daného projektu. Je třeba ve zdůvodnění uvést, jakým 

způsobem budou mít dané cílové skupiny, které se nacházejí mimo místo realizace projektu, užitek 

z realizace projektu. 

 

 POTŘEBNOST PROJEKTU 

Potřebnost projektu popsat zjištěným zájmem cílové skupiny (nebo cílových skupin) o výstup projektu, 

velikostí cílové skupiny, která má zájem o výstupy projektu a z výstupů projektu má užitek. Zájem 

cílové skupiny popsat na základě závěrů veřejného projednání záměru, dotazníkovým šetřením nebo 

anketou u cílové skupiny Zjištěný zájem popsat a doložit např. výstupy z dotazníkového šetření či 

ankety, zápis z veřejného projednání. Uvést odkaz na přílohu žádosti o podporu, kde jsou doklady o 

potřebnosti projektu.  

 

 FINANČNÍ NÁROČNOST PROJEKTU 

Uvést požadovanou výši dotace. 

 

 PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU SE ZÁSTUPCI CÍLOVÝCH SKUPIN 

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). 

 

 NÁVAZNOST PROJEKTU 

Popsat, jakým způsobem projekt navazuje na již podpořené projekty žadatele, MAS Sokolovsko nebo 

jiných subjektů (projekty, dotované i nedotované, u nichž byla minimálně zahájena realizace). Je třeba 

uvést název, realizátora projektu, termín realizace a stručný popis projektu, na který navazuje projekt 

v předkládané žádosti o podporu. Je možné dále uvést také odkaz na webové stránky projektu, na 

který navazuje předkládaný projekt. 

 


