Příloha č. 5 Metodiky vzdálené dílčí podpory 1.0

Potvrzení souladu projektu s tematickým akčním plánem
(VZOR)

Název projektu:
Žadatel projektu:
Tematický akční plán obce/svazku obcí1 …… schválen dne…..
Souhrnné vyjádření:
Agentura pro sociální začleňování (uvést konkrétní regionální centrum) potvrzuje, že uvedený projekt je v
souladu/není2 v souladu s tematickým akčním plánem (TAP).
Projekt obsahuje tyto změny……..……, které jsou projednány a v lokalitě a v obci odsouhlaseny.

Dne: ………………………………………
Příjmení, jméno, funkce, podpis: ………………………………………………………………………

Konkrétní popis vazby projektu na TAP 3:
Vyjádření k souladu klíčových aktivit projektu a jejich výstupů se specifickými cíli/
opatřeními/aktivitami TAP.
Klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny na následující cíle, opatření a aktivity TAP obce/svazku obcí:
Cíl/opatření/aktivita TAP:
Cíl/opatření/aktivita TAP:

1

Uveďte konkrétní název TAP obce/obcí, datum jeho schválení.
Nehodící se škrtněte.
3
V rámci této části vyjádření detailně popište konkrétní vazbu jednotlivých klíčových aktivit a výstupů projektu
na relevantní strategické/specifické cíle a opatření popř. aktivity uvedené v TAP, uveďte, zda projekt zcela nebo
zčásti naplňuje (případně nenaplňuje) tato opatření a aktivity TAP, a to i s ohledem na popis charakteristiky a
velikosti cílové skupiny, která je uvedena v TAP a na kterou jsou jednotlivá opatření a aktivity TAP zaměřeny.
Vyjádření k velikosti a charakteristikám cílové skupiny v rámci projektu ve vazbě na vymezení cílové skupiny
(sociálně vyloučené lokality) v rámci TAP je klíčové z pohledu předcházení možným duplicitám v rámci
projektů.
V rámci popisu vazby projektu na TAP se zaměřte i na srovnání finanční stránky projektu ve vztahu k výši
prostředků uvedených v rámci TAP na plnění příslušného opatření či aktivity plánu, k jejichž naplnění má
projekt přispět (pokud TAP tento finanční plán obsahuje).
2

1

Vyjádření k velikosti a charakteristikám cílové skupiny v rámci projektu ve vazbě na vymezení cílové
skupiny (sociálně vyloučené lokality) v rámci TAP.
Projekt reaguje činnostmi popsanými v klíčových aktivitách na potřeby cílové skupiny zmapované v TAP:
ano x ne x částečně + zdůvodnění
Projekt reaguje činnostmi popsanými v klíčových aktivitách na jinou potřebu zmapovanou v TAP
(např. konkrétní průřezové téma – participace, vazba na koncepci bydlení apod.):
ano x ne x částečně + zdůvodnění

Další komentáře k žádosti o podporu:
Vyjádření k rozpočtu projektu a požadované výši dotace:
Částka naplánovaná v TAP:
Částka požadovaná v žádosti o podporu:
Komentář –
v souladu/sníženo/navýšeno +
odůvodnění změn a zdroje
v případě navýšení
Zapracování připomínek k projektové žádosti:

Další komentář k žádosti:
např. místní aktéři a synergie
s nimi, unikátnost projektu,
vazba na jiné projekty, synergie
aktivit s jinými aktivitami
SPSZ, jiné

Podpora sociální služby v rámci žádosti:
V případě zaměření projektu na sociální službu podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách,
byla/nebyla4 podpora sociální služby v rámci výzvy před podáním žádosti o podporu projednána s příslušným
krajem/krajským úřadem.
Popište výsledek tohoto projednání:

4

Nehodící se škrtněte.
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