
Výzva MAS č. A71/03_16_047/CLLD_17_03_011

Název výzvy MAS: 3_MAS Krkonose_OPZ_zaměstatnanost

Název žadatele: obec Rudník

Právní forma žadatele: obec

Název projektu: Zaměstnanost Rudník

Registrační číslo projekt: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015940

Jméno hodnotitele: Kateřina Fejglová

1. Oprávněnost žadatele

Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce

vymezeného ve výzvě k předkládání žádostí o

podporu?

ANO ano, obec

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 pečující o malé děti, 

osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, osoby 

se zdravotním postižením, osoby znevýhodněné 

věkem, osoby sociálně vyloučené a sociálním 

vyloučením ohrožené

4. Celkové způsobilé výdaje

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu v rozmezí

stanoveném ve výzvě k předkládání žádostí o

podporu?

ANO CZV 2000 000

5. Aktivity

Jsou plánované aktivity projektu v zásadě

v souladu s textem výzvy k předkládání žádostí o

podporu (včetně územní způsobilosti)?

ANO
aktivity směřuhící ke snížení lokální 

nezaměstnanosti

Komentář

Kritéria přijatelnosti

Nutnost slovního 

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



6. Horizontální principy

Lze vyloučit negativní dopad na horizontální

principy OPZ (Rovnost žen a mužů,

nediskriminace a udržitelný rozvoj)?

ANO
pozitivní vliv, projekt je zaměřen na zvýšení 

udržitelné části a postup žen v zaměstnání 

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

projekt počítá s projektovým mentorem

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



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
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