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PŘÍLOHA 2 B 

výzvy č. 23 nositele IPRÚKV° 

B2.2  

Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech 
přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí   

 

Pokyny k vyplnění projektového záměru 
 

Předkladatelé na základě výzvy nositele předkládají projektové záměry zpracované v rozsahu 
projektové fiše dle přílohy 2 A výzvy. Takto vyplněné projektové záměry budou předmětem 
projednání v pracovní skupině, kde se mohou následně upravovat na základě společných diskusí 
členů pracovní skupiny. Níže uvedené pokyny slouží jako návod k vyplnění formuláře projektového 
záměru. 

 

Název projektu  
Stručný název projektu umožňující jeho jednoznačnou 
identifikaci 

Místo realizace projektu 
Přesná adresa místa realizace projektu.  
Možno doplnit nepovinnou mapovou přílohou. 

Jméno/název žadatele  Oficiální název žadatele 

právní forma Právní forma v souladu s obchodním rejstříkem 

jméno statutárního zástupce 
Jméno statutárního zástupce v souladu s 
obchodním rejstříkem 

adresa 
Oficiální adresa, příp. doplněno o adresu pobočky či 
místní kanceláře, kde bude projekt administrován 

kontaktní osoba 
Jméno kontaktní osoby, s níž bude nositel komunikovat, 
zvát ji na pracovní skupiny apod. 

telefon, e-mail Telefon na kontaktní osobu 

e-mail E-mailová adresa na kontaktní osobu 

Předpokládaný 
harmonogram 

zahájení realizace 
projektu 

Termín zahájení fyzické realizace projektu ve formátu 
MM/RRRR 
 
Je nutné uvádět reálný odhad zahájení realizace 
projektu, který bude vyžadován při prokazování souladu 
samotného projektu s tímto projektovým záměrem. 
 
Při plánování odhadu zahájení realizace je nutné brát 
v potaz lhůty související se samotnou žádostí o 
poskytnutí podpory apod. 

ukončení realizace Termín ukončení realizace projektu (tzn. ukončení 
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projektu projektu vč. předložení závěrečné monitorovací zprávy 
s žádostí o platbu) ve formátu MM/RRRR 
Je nutné uvádět reálný odhad zahájení realizace 
projektu, který bude vyžadován při prokazování souladu 
samotného projektu s tímto projektovým záměrem. 
 
Pozdější datum ukončení bude posuzován jako 
nesoulad projektu s projektovým záměrem. 
 
Při plánování odhadu zahájení realizace je nutné brát 
v potaz lhůty související se samotnou žádostí o 
poskytnutí podpory apod. 

počet etap projektu 

Počet etap, na které bude realizace projektu rozdělena. 
Etapizace umožňuje plynulejší cash-flow projektu 
(žádosti o proplacení po jednotlivých etapách). 
 
Kromě počtu etap se uvede i jejich časové vymezení 
(MM/RRRR – MM/RRRR) za každou plánovanou etapu. 

termín předložení 
žádosti o dotaci 
řídicímu orgánu 
operačního programu 

Předpokládaný termín předložení úplné žádosti o 
podporu příslušnému ŘO/ZS v ISKP. 
 
Je nutné uvádět reálný odhad termínu podání žádosti.  
 
Při plánování odhadu zahájení realizace je nutné brát 
v potaz lhůty související s přípravou veškerých 
požadovaných příloh výzvy ŘO  apod. 

Zařazení do 
IPRÚ KV  

prioritní oblast IPRÚ KV B Ekonomický potenciál založený na atraktivitě území 

specifický cíl IPRÚ KV 
B2 Zatraktivnit a zkvalitnit infrastrukturu pro vzdělávání 
ve vztahu k podpoře trhu práce 

opatření IPRÚ KV 
B2.2 Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v 
oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí 

vazba na aktivitu IPRÚ 
KV 

A1  

● Tvorba pracovních míst pro znevýhodněné osoby a 
osoby ohrožené sociálním vyloučením 

● Doplňkové rekvalifikační a školící služby: 

(rozvoj základních kompetencí, aktivity vedoucí 
k osobnostnímu růstu, rozvoj pracovních návyků a 
zkušeností, motivační aktivity, pracovní stáže a tréninky 
apod. 

číslo výzvy nositele 
strategie 

23 

Zařazení do 
operačního 

operační program Operační program zaměstnanosti (OPZ) 

prioritní osa 1  
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programu investiční priorita  1.1  

specifický cíl 1.1.1 

číslo výzvy řídicího 
orgánu 

03_16_046 – IPRÚ 

Financování 

celkové výdaje 
Odhad celkových výdajů projektu (suma způsobilých i 
nezpůsobilých výdajů) v Kč 

z toho celkové 
nezpůsobilé výdaje 

Odhad celkových nezpůsobilých výdajů s přesností v Kč 
(v součtu s celkovými způsobilými výdaji musí 
odpovídat částce celkových výdajů) 

z toho celkové 
způsobilé výdaje 

Odhad celkových způsobilých v Kč (v součtu s celkovými 
nezpůsobilými výdaji musí odpovídat částce celkových 
výdajů) 

-  z toho požadovaná 
dotace EU 

Požadovaná výše dotace z příslušného fondu ESI 
(vypočítaná dle stanovené míry kofinancování 
z celkových způsobilých výdajů uvedené ve výzvě) – 
uvedeno v % i Kč 

- z toho požadovaná 
dotace SR 

Požadovaná výše dotace ze státního rozpočtu 
(vypočítaná dle stanovené míry kofinancování 
z celkových způsobilých výdajů uvedené ve výzvě) – 
uvedeno v % i Kč 

 

Rozsah každého popisného pole max. 2000 znaků včetně mezer 

Popis projektu 

Popsat cíl projektu, uvést, jaké problémy projekt řeší a jakým způsobem. Popsat aktuální stav a 

způsob řešení problému. Uvést, co bude předmětem řešení projektu (definovat rozsah aktivit, způsob 

realizace apod.). Popsat souvislosti projektu s dalšími okolnostmi (vazba na jiné aktivity).  

Výčet podporovaných aktivit viz strukturální fondy (text výzvy č., která souvisí s tímto projektovým 

záměrem)  

 

Potřebnost projektu  

Popsat, z čeho vychází potřebnost projektu, jak byla analyzována. Uvést objektivní příčiny současného 

stavu a rizika plynoucí v případě neřešení stávající situace. Zdůraznit, co realizace projektu přinese, 

čemu bude sloužit (vhodné uvést v rozdílové variantě oproti neřešení stávajícího problému), kdo a jak 

bude výstupy projektu využívat. 

Přílohou mohou být analýzy, studie apod. 
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Je projekt součástí nějaké strategie 

Odkázat na stávající dokumenty, v nichž je potřebnost realizace uvedena. Opřít potřebnost projektu o 

stávající strategické dokumenty, studie, programy rozvoje apod. Uvést bližší specifikaci v dané 

strategii (priorita, opatření, cíl…). (MAP, KAP, komunitní plán obce, střednědobý plán kraje, program 

rozvoje obce apod.) 

 

Připravenost projektu 

Zmapování cílové skupiny, smlouva o partnerství apod. 

 

 

 

 

Výčet aktivit projektu 

Uveďte, jaké se budou realizovat  klíčové aktivity  a vyčíslete náklady na jednotlivé aktivity. 

1. 

2. 

3. 

 

Popis pozitivního dopadu na vymezené území 

Popsat efekty, které projekt přinese pro celou aglomeraci IPRÚKV°, jak realizace projektu ovlivní 

území aglomerace, jaké přínosy v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu projektu bude 

mít. Pokud má projekt pozitivní dopad na širší území v rámci aglomerace, je možné doplnit mapovou 

přílohou. 

Jmenovitě vypsat obce, kde se budou aktivity realizovat. 
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Popis cílové skupiny  

 

Uvést cílové skupiny, které budou využívat výstupy projektu. 

 

 

 

Způsob zajištění naplněnosti indikátorů 

1. UPOZORNĚNÍ: Žadatel prostřednictvím svého projektového záměru (příp. ve vzájemné 

koordinaci s ostatními žadateli v souboru projektových záměrů) musí zajistit naplnění cílové 

hodnoty všech indikátorů minimálně v odpovídající výši požadovaného rozpočtu projektu vzhledem 

k alokaci výzvy. (Např. bude-li rozpočet projektového záměru činit 50 % alokace výzvy nositele, 

musí být prostřednictvím projektového záměru naplněny cílové hodnot všech indikátorů také ve 

výši alespoň 50 % požadované hodnoty indikátorů výzvy.) 

 

 

Finanční plán v jednotlivých letech 

 
Celkové 

způsobilé 
výdaje v Kč 

ESF 
 

Podíl ESF v 
% 

Národní 
zdroje (SR) 

Vlastní zdroje žadatele 

2017      

2018      

2019      

2020      

2021      

2022      

Celkem      

Částky uvádět v celých Kč. Vždy zaokrouhlujte dotaci EU a SR na celé koruny dolů!!! 
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Finanční rozdělení aktivit (přímé/nepřímé náklady dle výzvy řídicího orgánu) 

 Přímé náklady (Kč) Nepřímé náklady (Kč) 

2017   

2018   

2019   

2020   

2021   

2022   

celkem   

Poměry mezi přímými a nepřímými náklady jsou dány výzvou řídicího orgánu. 

Indikátory  Jednotka Cílová hodnota 

60000 (CESF0) - Celkový počet 

účastníků účastníci  

62600 (CR03) -  Účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své účasti účastníci  
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Environmentální indikátory pro monitoring IPRÚKV° 

Referenční cíl 
Indikátor Jednotka Zdroj dat 

Hodnota/nerelevantn

í 

RC1: Snížení emisí 

způsobujících změnu 

klimatu nebo 

znečištění ovzduší, 

adaptace na změny 

klimatu 

Snížení emisí 

CO2 
tun/rok 

Projektová 

dokumentace 

žadatele; MŽP, 

města, obce 

 

RC2: Ochrana 

zemědělské půdy a 

pozemků určené k 

plnění funkcí lesa 

před zábory, 

degradací a 

znečištěním 

Plocha 

nového 

záboru 

zemědělskéh

o půdního 

fondu 

ha 

MŽP, Krajský úřad 

Karlovarského kraje, 

města a obce 

 

RC10: Ochrana zdraví 

obyvatelstva (včetně 

ochrany před zátěží 

hlukem z dopravy a z 

průmyslu) 

Snížení 

hlukové 

zátěže 

obyvatelstva 

Počet 

obyvatel 

MŽP; města a obce; 

Krajská hygienická 

stanice, Český 

statistický úřad 

 

Environmentální indikátory neslouží k hodnocení projektových záměrů, ale pro vykazování v rámci 

monitoringu integrované strategie IPRÚKV° jako celku na základě požadavků SEA. V případě, že 

některý z environmentálních indikátorů není pro daný typ projektu relevantní, uvést „nerelevantní“, 

v opačném případě vyplnit hodnotu (vč. nulových hodnot). 

Oprávněný partner č. 1 
 
 

Identifikace oprávněného partnera   

role  oprávněného partnera  s/bez  finanční příspěvek 

právní forma  

statutární orgán  

adresa  

Popis zapojení partnera (s finančním i bez finančního příspěvku)  

 

Popište zapojení partnera, tj. konkrétně uveďte, jakou bude provádět aktivitu, jak se bude podílet, jak 
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se bude zapojovat, jak bude spolupracovat s cílovou skupinou) 

 

 

Oprávněný partner č. 2 
 
 

Identifikace oprávněného partnera   

role oprávněného partnera s/bez  finanční příspěvek 

právní forma  

statutární orgán  

adresa  

Popis zapojení partnera (s finančním i bez finančního příspěvku)  

 

 

 

Oprávněný partner č. 3 
 
 

Identifikace oprávněného partnera   

role oprávněného partnera s/bez  finanční příspěvek 

právní forma  

statutární orgán  

adresa  

Popis zapojení partnera (s finančním i bez finančního příspěvku)  

 

 

 

V případě potřeby přidejte pole pro dalšího oprávněného partnera. 
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Čestné prohlášení předkladatele projektového záměru 

Já, níže podepsaný předkladatel projektového záměru, čestně prohlašuji, že: 

1. tento projektový záměr nebude financován prostřednictvím jiného integrovaného nástroje 

ani formou individuálního projektu; 

2. o přípravě a realizaci projektu budu průběžně a s dostatečným předstihem komunikovat 

s nositelem integrované strategie IPRÚKV°; 

3. všechny výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.  

4. jsem se seznámil s opatřeními uvedenými v příloze č. 4 výzvy a během přípravy projektového 

záměru a realizace projektů zajistím prostřednictvím uvedených opatření minimalizaci 

dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví 

Předkladatel dále bere na vědomí, že žádost o podporu z příslušného operačního programu musí být 

v souladu s tímto projektovým záměrem, kterému bude vydáno vyjádření o souladu/nesouladu 

projektového záměru s integrovanou strategií. Minimální požadavky na soulad projektového záměru 

a projektové žádosti jsou tyto: 

● název a popis projektu, 

● výše podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu 

● termín zahájení a ukončení realizace projektu, 

● žadatel o podporu a další subjekty zapojené jako partneři s finančním příspěvkem, včetně 

jejich rolí v realizaci projektu, 

● indikátory a pro ně stanovené cílové hodnoty v projektu nebudou nižší než hodnoty uvedené 

v tomto projektovém záměru 

 

Dále se souladem rozumí, že popis projektu obsažený v projektovém záměru a údaje o projektu 

(a zejména cílových skupinách a klíčových aktivitách) nejsou ve věcném rozporu.  

 

Datum:       Podpis statutárního zástupce:  


