ŽÁDOST
o poskytnutí příspěvku z Programu podpory environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2015
NÁZEV PROJEKTU:
1. ÚDAJE O ŽADATELI
1.1. Název žadatele:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
1.2. Sídlo žadatele:
Ulice:
Orientační číslo, domov. číslo:
Obec, část obce:
Okres:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
www:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Banka, kód banky:
1.3. Statutární zástupce žadatele (funkce):
Jméno a příjmení, titul:
Adresa:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
1.4. Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Jméno a příjmení, titul:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
1.5. Zřizovatel žadatele – název:
IČ:
Ulice:
Orientační číslo, domov. číslo:
Obec, část obce:
Okres:
PSČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Banka, kód banky:
2. ÚDAJE O PROJEKTU
2.1. Působnost projektu
(zaškrtněte):
2.2. Zařazení projektu do
skupiny podporovaných aktivit
A
B
(zaškrtněte):
2.2. Hlavní cíle/přínosy projektu (měřitelné výstupy):
2.3. Popis projektu (lze rozvést na zvláštní příloze):
2.4. Doba realizace projektu od - do:
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národní
C

D

krajská
E

F

G

místní
H

2.5. Cílová skupina:
2.6. Partneři projektu:
3. ROZPOČET PROJEKTU
3.1. Celkové náklady projektu (u plátce DPH se uvede částka bez
DPH):
z toho osobní náklady (mzdy, ostatní osobní náklady):
z toho materiálové náklady (DHM, nářadí, energie, pohonné hmoty):
z toho nemateriálové náklady (služby, cestovné, poštovné, nájemné…):
3.2. Požadovaná výše příspěvku:
3.3. Podíl požadovaného příspěvku na celkových nákladech
projektu:
Finanční spoluúčast
podíl vlastních zdrojů
%
podíl z dalších zdrojů - celkem
%
název zdroje
%
název zdroje
%
název zdroje
%
Předpokládaný rozpočet projektu – výdaje
Název položky
Vlastní zdroje (Kč)
Materiálové náklady
ochranné pomůcky
knihy, tiskoviny, učební pomůcky
drobný dl. hmotný majetek (rozepsat)
nářadí
spotřeba energií (elektřina, plyn, teplo, voda)
pohonné hmoty
spotřeba materiálu (výše nezařazené-rozepsat)
Služby
tisk
poštovné
telefonní poplatky
nájemné
konzultační, poradenské a právní služby
služby školení
služby zpracování dat (od externích organizací)
opravy a udržování
drobný dl. nehmotný majetek (software)
cestovné
doprava
ostatní služby (výše nezařazené-rozepsat)
Ostatní náklady
mzdy
ostatní osobní náklady
Celkem
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Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Požadováno (v Kč)

Kč

Popis projektu v následující povinné struktuře:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Název projektu
Cílová skupina
Věcný popis navrhovaného projektu
Výstupy řešení (výukový program, vzdělávací akce, publikace, vydávání
časopisu, vytvoření internetových stránek, práce v terénu….)
Časový harmonogram
Hlavní řešitel (vzdělání, odborné zkušenosti)
Řešitelský tým a reference (praxe, zkušenosti, výsledky činnosti, úspěšnost
řešení obdobných projektů)
Externí spolupracovníci
Předpokládaný přínos projektu, dopad řešení v místě realizace
Podpisy řešitelů
Podpis žadatele nebo jeho oprávněného zástupce a případně razítko

Žadatel dále

prohlašuje, že projekt schválil a doporučil k předložení do Programu
podpory EVVO v Olomouckém kraji pro rok 2015,

prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje
žádné okolnosti důležité pro posouzení projektu,

prohlašuje, že si je vědom toho, že uvedení nepravdivých údajů
v žádosti může vést k odstoupení vyhlašovatele grantového programu od
smlouvy a ke vrácení již poskytnutých finančních prostředků,

podanou žádostí potvrzuje respektování zásad pro poskytování
příspěvků z rozpočtu Olomouckého kraje a dalších podmínek daných při
vyhlášení tohoto programu,

souhlasí, aby veškeré údaje uvedené v žádosti byly evidovány
krajským úřadem pro potřeby systému vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti
životního prostředí a byly zveřejněny na internetových stránkách
Olomouckého kraje.

V…………………….dne………………….
……………………………….
razítko a podpis žadatele
nebo jeho oprávněného zástupce
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