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Název dotačního programu:

Evidenčí číslo žádosti:

Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje

Kód programu:

Úplný název žadatele:
Právní forma žadatele:
IČ žadatele:

DIČ Žadatele:

Statutární orgán žadatele:
Zástupce statutárního orgánu
žadatele:
Funkce, důvod zastoupení:1)
Sídlo žadatele:
Ulice:

č. p.

Obec:

PSČ:

Jméno a příjmení kontaktní osoby žadatele:
Tel.:

Mobil:

Datová schránka žadatele:

E-mail:
Pobočka (pobočky) žadatele, která bude (které budou) realizovat přípravu projektu 2)
Název:
Ulice:

č. p.:

Obec:

PSČ:

Název:
Ulice:

č. p.:

Obec:

PSČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu žadatele:

Kód banky:

Název banky žadatele:
Zřizovatel3)
Název zřizovatele:

IČ:

Číslo účtu zřizovatele:

Kód banky:

Název banky zřizovatele:

Spec. symbol:

Registrace žadateke k DPH:
Žadatel je plátcem DPH (uveďte ANO x NE):
Žadatel může uplatňovat v rámci přípravy projektu DPH na vstupu (uveďte ANO x NE):
1) uveďte funkci zástupce žadatele a právní důvod zastoupení: např.na základě plné moci, prokury apod.
2) V případě, že se sídlo žadatele nenachází na území Královéhradeckého kraje, uveďte pobočku (detašované pracoviště, provozovnu, fakultu), která bude přípravu projektu realizovat.
V případě více poboček uveďte ve zvláštní příloze rozdělení rolí a aktivit jednotlivých poboček při přípravě projektu.
3) Vyplní se pouze v případě, kdy žadatel je příspěvkovou organizací obce nebo kraje
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Název připravovaného projektu:
Termín zahájení přípravy projektu:

Přípravu projektu lze zahájit nedříve od 1. 1. 2017

Termín ukončení přípravy projektu:

U projektů připravovaných do národního nebo mezinárodního
dotačního programu nejdéle do 29.3.2019
U projektů financovaných z místních nebo vlatsních zdrojů nejdéle do
31.12.2018

Celkový počet měsíců přípravy projektu:
Postup přípravy projektu: (popište prosím proces přípravy projektu a jednotlivé části dokumentace projektového záměru, které budou zpracovány v rámci
přípravy projektu. Při nedostatku místa uveďte prosím do zvláštní přílohy.

Souhrnný přehled výstupů přípravy projektu včetně kvantifikace těchto výstupů (např. analýzy, průzkumy, finanční plány, studie proveditelnosti nebo její
časti)
Způsob zajištění výstupu
Výstup
počet jednotek
(vlastními zaměstnanci / nákupem služeb / kombinací)

Harmonogram přípravy projektu
od
do
Realizovaná aktivita
(měsíc/rok) (měsíc/rok)

Celková plánovaná výše způsobilých výdajů na přípravu projektu v Kč:
Celková plánovaná výše nezpůsobilých výdajů na přípravu projektu v Kč:
Celková plánovaná výše výdajů na přípravu projektu

0,00

Typ připravovaného projektu z hlediska financování realizace projektu
Projekt bude předložen do relevantního národního nebo mezinárodního dotačního programu (Ano x Ne)
Projekt bude realizován z místních zdrojů (krajských, obecních) nebo z vlastních prostředků (Ano x Ne)
Popis plánované spolupráce s externími subjety při přípravě a následné realizaci projektu (při nedostatku místa uveďte do zvláštní přílohy)

Seznam příloh k Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje (dle čl. VIII. Podmínek dotačního programu - seznam upravit dle
skutečnosti)
Nákladový rozpočet přípravy projektu (příloha č. 4 Dotačního porogramu)
1
Čestné prohlášení (příloha č. 5. Dotačního programu)
2
Projektová fiše (příloha č. 6 Dotačního programu)
3
Kopie dokladů o právní subjektivitě žadatele, kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti, kopie dokladů o
4
tom, že žadatel je veřeným subjektem
Kopie dokladů o přidělení IČ
5
Kopie dokladů o volbě neo jmenování člena statutárního orgánu
6
Kopie osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost, že je žadatel plátcem
7
DPH
Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
8
Profesní životopisy excelentních pracovníků podílejících se na přípravě projektu
9
Jiné, prosím konkrétně uveďte
10
Žadatel stvrzuje, pravdivost uváděných údajů a souhlasí se zařazením do databáze poskytovatele a zveřejněním svého jména (názvu nebo obchodní
firmy), sídla, dotačního titulu, účelového určení dotace a výše poskytnuté dotace.
Místo a datum

Jméno a podpis zástupce žadatele, razítko

