Průvodní list
k žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2013
na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti

A. Identifikace žadatele
Žadatel:

IČ:

Sídlo:

PSČ:

Ulice a číslo:

Číslo tel.:

E-mail:
Příjmení, jméno a titul statutárního orgánu žadatele:

Číslo faxu:

Příjmení, jméno a titul kontaktní osoby:
Číslo tel. a e-mail kontaktní osoby:

B. Identifikace projektu
1. Název projektu1):

2. Katastrální území:
3. Charakteristika projektu:

4. Cíl projektu:

5. Charakter projektu2):
6. Termín zahájení - měsíc, rok:
7. Termín dokončení - měsíc, rok:
8. Celkové náklady v tis. Kč:
9. Předpokládané náklady v roce 2013 v tis. Kč:
10. Požadovaný příspěvek pro rok 2013 v tis. Kč:
C. Náležitosti žádosti3)
1. Položkový rozpočet, příp. kalkulace nákladů projektu
2. Podrobné zdůvodnění záměru projektu

3. Stručná charakteristika řešené problematiky
4. Předpokládaný přínos projektu, informace o potřebě a aktuálnosti projektu
5. Kladné stanovisko vlastníka dotčené infrastruktury
6. Charakteristika žadatele a jeho kvalifikační předpoklady
7. Požadovaná výše příspěvku v roce 2012
8. Prohlášení o zajištění vlastních prostředků
9. Doklad o vlastnictví, spoluvlastnictví nebo jiných práv žadatele k nemovitostem
(pozemkům a objektům), kterých se akce týká4)
10. Pravomocné stavební povolení4)

Průvodní list vyplnil:
Prohlášení žadatele:
Žadatel o příspěvek prohlašuje, že údaje uvedené v přiložené žádosti jsou pravdivé a že v případě poskytnutí
příspěvku bude postupovat v souladu s "Pravidly pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce,
studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných
vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah pro rok 2013" a "Pravidly pro
financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI" uveřejněných na internetových stránkách www.sfdi.cz.

Datum:
Podpis statutárního orgánu žadatele:

Poznámky:
Název projektu by měl být co nejkratší a nejvýstižnější a ve všech podkladech předložených
k žádosti stejný
2)
Nové předpisy, diagnostické metody nebo nové technologie
3)
Doplní žadatel o příspěvek (ano/ne)
4)
Předloží žadatel o příspěvek pouze pokud se jedná o aplikaci nových technologií.
1)

