
Výzva MAS č. A36/03_16_047/CLLD_17_03_011

Název výzvy MAS: 2_MAS Krkonoše_OPZ_Sociální práce

Název žadatele: Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

Právní forma žadatele: církevní právnické osoby

Název projektu: Cyklus nácviku sociálních a komunikačních dovedností pro děti s poruchou autistického spektra a opožděným vývojem

Registrační číslo projekt: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015931

Jméno hodnotitele: Kateřina Fejglová

1. Oprávněnost žadatele

Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce

vymezeného ve výzvě k předkládání žádostí o

podporu?

ANO církevní právnická osoba

2. Partnerství

Odpovídá partnerství v projektu pravidlům OPZ

a je v souladu s textem výzvy k předkládání

žádostí o podporu?

ANO bez partnera

3. Cílové skupiny
Jsou cílové skupiny v zásadě v souladu s textem

výzvy k předkládání žádostí o podporu?
Ano

projekt je zaměřen na osoby nejvíce ohrožené 

vyloučením a diskriminací v důsledku zdravotního 

stavu, osoby ohrožené specifickými zradrovtními 

riziky, osoby s kombinovanými diagnózami, osoby 

se zdravotním postižením, osoby sociálne 

vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

4. Celkové způsobilé výdaje

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu v rozmezí

stanoveném ve výzvě k předkládání žádostí o

podporu?

ANO CZV 2436700

5. Aktivity

Jsou plánované aktivity projektu v zásadě

v souladu s textem výzvy k předkládání žádostí o

podporu (včetně územní způsobilosti)?

ANO
cílem projektu je zavést Cyklus nácviků sociálních a 

komunikačních dovedností pro děti s PAS

6. Horizontální principy

Lze vyloučit negativní dopad na horizontální

principy OPZ (Rovnost žen a mužů,

nediskriminace a udržitelný rozvoj)?

ANO
projekt usiluje o rovné příležitosti vyloučených 

rodin a dětí 

7. Trestní bezúhonnost
Je statutární zástupce žadatele trestně

bezúhonný?
ANO ANO

8. Soulad projektu s CLLD

Je cíl projektu v souladu s cíli schválené strategie

CLLD (s cílem příslušného opatření

programového rámce OPZ)?

Ano Projekt je v souladu s cíli schválené strategie

Komentář

Kritéria přijatelnosti

Nutnost slovního 

komentáře/odůvodnění
Název kritéria Kontrolní otázka (tj. popis hodnocení)



1. Úplnost a forma žádosti

Obsahuje žádost o podporu všechny povinné

údaje i přílohy dle textu výzvy k předkládání

žádostí o podporu a žádost i povinné přílohy byly

předloženy ve formě dle textu výzvy (včetně

číslování příloh)?

ANO ANO

2. Podpis žádosti
Je žádost o podporu podepsána statutárním

zástupcem žadatele (resp. oprávněnou osobou)?
ANO ANO

Podpis hodnotitele:

Datum: 10.12.2019

Místo hodnocení: Prostřední Lánov 39, 54371

Etický kodex podepsán: ANO

projekt počítá s projektovým managerem

Kritéria formálních náležitostí

9. Ověření administrativní, finanční a provozní kapacity 

žadatele

Má žadatel administrativní, finanční a provozní

kapacitu, aby byl schopen plánovaný projekt

zajistit v souladu s relevantními pravidly OPZ?

( *podrobné informace k hodnocení tohoto

kritéria jsou uvedeny níže)

Ano
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