
 
 

 

 

 

DODATEČNÉ INFORMACE K VÝZVĚ MAS JABLUNKOVSKO Č. 1 PODPORA ROZVOJE 

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURY 

 

Zveřejňujeme dodatečné informace pro žadatele o podporu. Jedná se o dokladování 

povinných příloh k žádosti o podporu (bod 1) a upřesnění způsobilosti výdajů (bod 2). 

 

1. Povinná příloha č. 12 Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán, 

komunitní plán nebo krajský střednědobý plán 

Žadatel pro tuto přílohu využije vzor stanoviska dle příloh specifických pravidel, ale 

upraví text názvu výzvy a číslo specifického cíle IROP.  

Dále doporučujeme žadatelům přiložit do příloh i dokument, ve kterém bude tato 

skutečnost uvedena včetně zdůvodnění změny (např.: důvodem změny je uvedení 

vzoru stanoviska do souladu s vyhlášenou výzvou) 

 

Doporučený text stanovisek (př. č. 8 nebo př. č. 9 specifických pravidel IROP k výzvě 

č. 62), který žadatel může využít při změně textů: 

Př. č. 8: souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán, komunitní plán nebo 

střednědobý plán ROZVOJE SOCIÁLNÍCH služeb Kraje 

Kompetentní subjekt, který vydal strategický plán, komunitní plán nebo střednědobý plán 

rozvoje sociálních služeb kraje vyjadřuje souhlas/nesouhlas1  s projektem z dotace 62. výzvy 

„Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“ Ministerstva pro místní rozvoj pro 

specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 

života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.  

 
Kompetentní subjekt vyjadřuje souhlas/nesouhlas1 s projektem z dotace  
62. výzvy IROP „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“ Ministerstva pro 
místní rozvoj pro specifický cíl 4.1. 
                                                            
V………………………………. dne…………….. 
 
                                                                                 podpis  oprávněné osoby 

                                                 
1 Nehodící se škrtněte. 



 
 

 

 

                               otisk 
                             razítka 

 

 

 
 

 

Př. č. 9 souhlasné stanovisko subjektu, který vydal střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

kraje 

Kompetentní subjekt, který vydal střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje, vyjadřuje 

souhlas/nesouhlas2  s projektem (název projektu, název žadatele, adresa místa realizace 

projektu), předkládaným do 62. výzvy „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“ 

Ministerstva pro místní rozvoj pro specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního 

rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního 

potenciálu.  

 
Kompetentní subjekt ………………….. vyjadřuje souhlas/nesouhlas1 s projektem z dotace 
62. výzvy IROP „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“ Ministerstva pro 
místní rozvoj pro specifický cíl 4.1. 
                                                            
V………………………………. dne…………….. 
 
                                                                                 podpis  oprávněné osoby 

                               otisk 
                             razítka 

 

 

 

  

                                                 
2 Nehodící se škrtněte. 



 
 

 

 

2. Upřesnění způsobilosti výdajů: 

 

Elektrokola: 

Pokud žadatel zvažuje nákup elektrokol, pak je potřeba aby ve studii proveditelnosti 

dostatečně zdůvodnil potřebnost elektrokol v rámci dané služby. Žadatel musí prokázat, 

že pořízená elektrokola budou skutečně využívána pouze pro danou službu. 


