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Žiadosť o stanovisko k inovatívnosti návrhu/návrhov

Názov projektu:

Kód výzvy:
OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01

1.  Identifikácia žiadateľa:
Obchodné meno/názov:
Sídlo: Obec, ulica, číslo, PSČ, 
Štát:
Právna forma:
Štatutárny orgán: v prípade kolektívneho štatutárneho orgánu uvedie žiadateľ údaje za všetkých členov, v prípade viacerých fyzických osôb oprávnených konať za spoločnosť (konatelia, komplementári, spoločníci) uvedie žiadateľ všetky takéto osoby tak ako je uvedené v aktuálnom výpise z obchodného registra.
Titul
Meno
Priezvisko
Titul za menom
 
 
 
 

2. Miesto realizácie projektu:
Žiadateľ definuje miesto realizácie projektu na najnižšiu možnú úroveň. Miestom realizácie projektu sa rozumie miesto, kde sa realizuje prevažná časť aktivít projektu a kde sú prevažne využívané výsledky projektu. V prípade projektov zasahujúcich celé územie SR sa miesto realizácie projektu uvádza na úroveň všetkých regiónov vyšších územných celkov. V ostatných prípadoch sa miesto realizácie uvádza na tú úroveň, ktorá je jednoznačne určiteľná, napr. ak miesto realizácie je v dvoch obciach, je potrebné uviesť všetky obce dotknuté fyzickou realizáciou projektu.
Štát
Región:
Vyšší územný celok:
Okres:
Obec:

 

 


3. Podrobný popis projektu:
Žiadateľ je povinný podrobne popísať projekt s dôrazom na jeho inovatívnosť na základe uvedenej štruktúry, viď nižšie.

Štruktúra popis projektu: 

	Popis východiskovej situácie vo vzťahu k navrhovanému projektu, resp. vstupoch, ktoré ovplyvňujú realizáciu projektu.
	Popis sociálnych potrieb, ktoré sú objektom intervencie a jednotlivých krokov, vrátane vysvetlenia, prečo práve tieto kroky môžu prispieť k riešeniu identifikovaných sociálnych potrieb.
	Popis zamerania a cieľov projektu, popis cieľovej skupiny (špecifikácia, početnosť, zloženie).
	Popis personálneho zabezpečenia (v nadväznosti na činnosti vykonávané s cieľovou skupinou počas pilotného overovania, ako aj zabezpečenie plnenia podaktivít projektu, viď napr. externý hodnotiteľ).
	Ak bude do projektu zapojený partner/partneri uvedie sa popis ich zapojenia sa do projektu.
	Popis očakávaných výsledkov projektu (prínos).
	Popis aktivít projektu a ich spôsob realizácie, ako aj priebehu projektu, vrátane vhodnosti navrhovaných aktivít s ohľadom na očakávané výsledky. V prípade relevantnosti, žiadateľ zahrnie do predmetnej časti aj popis súladu realizácie projektu s regionálnymi stratégiami a koncepciami štátu a Európskej únie, príp. iné. 
	V čom spočíva inovatívnosť navrhovaného projektu, či už ide o zefektívnenie existujúcich opatrení alebo nových opatrení, ktoré sú zamerané na aktívnu participáciu osôb v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia na riešení svojej nepriaznivej sociálnej situácie a uplatnení sa na trhu práce.

Žiadateľ identifikuje slabé, silné stránky, príležitosti a bariéry navrhovaného projektu.
	Žiadateľ popíše predpokladanú situáciu po realizácii projektu a očakávané výsledky a posúdenie navrhovaných aktivít z hľadiska ich aplikačného využitia v praxi, t.j. na národnej, regionálnej alebo lokálnej úrovni. 

4.  Harmonogram realizácie aktivít:
Žiadateľ v tejto časti uvedie (v mesiacoch) plánované časové obdobie, počas ktorého sa bude realizovať projekt v delení na jednotlivé podaktivity (súhrn konkrétnych činností projektu a ich personálne zabezpečenie). Uvedie začiatok a koniec realizácie projektu, ako aj každej podaktivity. Odporúčame spracovať harmonogram a predložiť v prílohe. 
Celková dĺžka realizácie pilotného overovania projektu(v mesiacoch):

Celková dĺžka realizácie projektu (v mesiacoch):


5.  Rozpočet projektu:
Požadovaná výška finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie realizácie inovatívneho projektu. Je potrebné rozpísať aký počet zamestnancov podľa výšky vzdelania a mzdy bude zapojených do projektu. Uviesť presný počet, mzdu na zamestnanca, ako aj jeho vzdelanostnú úroveň (úplné stredné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa).

6.  Čestné vyhlásenie žiadateľa:
Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že: 
všetky informácie obsiahnuté v predmetnej žiadosti sú úplné, pravdivé a správne,
Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu žiadateľa:
Podpis
Miesto podpisu:
Dátum podpisu:






