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Formulář žádosti o podporu Programu Interreg V-A
Česká republika – Polsko/
Formularz wniosku o dofinansowanie z
Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Datum podání / Data złożenia: ………………
Datum registrace / Data zarejestrowania: ………………
Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu: ………………

Typ projektu / Typ projektu
Správce FM / Zarządca FM

Sestava vytvořena v MS2014+

Typ A - společný / wspólny
Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis / Fundusz
mikroprojektu w Euroregionie Glacensis
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A. Identifikace projektu / Identyfikacja projektu
Registrační číslo projektu / Numer
rejestracyjny projektu:
Identifikace žádosti (Hash) / Dane
identyfikacyjne wniosku (Hash):
Verze / Wersja:

b6Z7xP

Projekt / Projekt
Číslo výzvy / Numer naboru:
Název výzvy / Tytuł naboru:

11_16_008
Výzva v rámci fondu mikroprojektů Glacensis / Nabór w
ramach Funduszu mikroprojektów Glacensis

Název projektu CZ / Tytuł projektu CZ:
Název projektu PL / Tytuł projektu PL:
Název projektu EN / Tytuł projektu EN:
Anotace projektu / Streszczenie projektu:

Fyzická realizace projektu / Rzeczowa realizacja projektu
Předpokládané datum zahájení / Przewidywany termin
rozpoczęcia:
Předpokládané datum ukončení / Przewidywany termin
zakończenia:
Předpokládaná doba trvání (v měsících) / Przewidywany
czas trwania (w miesiącach):
Přijmy projektu / Dochody projektu
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne
przychody (IP):

/

Doplňkové informace / Informacje uzupełniające
Realizace zadávacích řízení na projektu / Realizacja przetargów w projekcie:

Specifický cíl / Cel szczegółowy

Sestava vytvořena v MS2014+
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B. Vedoucí partner/Partner wiodący

Kategorie zásahu / Kategorie interwencji
Oblast intervence / obszar interwencji
Tematický cíl / cel tematyczny
Forma financování / forma finansowania
Kód / Kod
Název / Nazwa
Procentní podíl / Udział procentowy
Indikativní alokace / Indykatywna
alokacja
Typ území / Typ obszaru
Mechanismus územního plnění / Mechanizm działania przestrzennego
Kód / Kod
Název / Nazwa
Procentní podíl / Udział procentowy
Indikativní alokace / Indykatywna
alokacja
Ekonomická aktivita / działalność gospodarcza
Kód / Kod
Název / Nazwa
Procentní podíl / Udział procentowy
Indikativní alokace / Indykatywna
alokacja
Lokalizace / Lokalizacja

C. Partneři projektu/Partnerzy projektu
Sestava vytvořena v MS2014+
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D. Umístění / Lokalizacja

E. Popis projektu / Opis projektu
1. Jaký problém projekt řeší? / Jaki problem rozwiązuje projekt?

2. Jaké jsou příčiny problému? / Jakie są przyczyny problemu?

3. Co je cílem projektu? / Co jest celem projektu?

4. Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? / Jakich/ej zmian(y) oczekuje się w
konsekwencji realizacji projektu?

5. Jaké aktivity v projektu budou realizovány? / Jakie działania będą realizowane w projekcie?

6. Cílová skupina projektu / Grupa docelowa projektu

7. Jak bude zajištěna udržitelnost projektu? / W jaki sposób zostanie zapewniona trwałość
projektu?

Sestava vytvořena v MS2014+
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F. Klíčové aktivity / Kluczowe działania
Propagační činnost / Działanie promocyjne

G. Indikátory / Wskaźniki
Indikátory za partnery/Wskaźniki dla partnerów:

Indikátory za projekt/Wskaźniki dla projektu:

H. Přeshraniční spolupráce / Współpraca transgraniczna
1. Zdůvodnění výběru partnera/ů v rámci projektu / Uzasadnienie wyboru partnera/ów w ramach
projektu:

2. Společná příprava: / Wspólne przygotowanie:
Popište spolupráci partnerů na přípravě projektu (způsoby komunikace, společná setkání, jejich
charakter apod.) / Należy opisać współpracę partnerów w zakresie przygotowania projektu
(sposoby komunikacji, wspólne spotkania i ich charakter itp.):

3. Společná realizace: / Wspólna realizacja:
Popište, jak je projekt společně realizován (zdůvodnění nezbytnosti koordinace aktivit, obsahová a
časová provázanost aktivit a podíl partnerů na jednotlivých činnostech) / Należy opisać, w jaki
sposób projekt jest wspólnie realizowany (uzasadnienie, dlaczego koordynacja działań jest
niezbędna, merytoryczne powiązanie działań, powiązanie działań\nw czasie i udział partnerów w
poszczególnych czynnościach):

4. Společný personál: / Wspólny personel:
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Popište, jak je v rámci projektu zapojen personál zúčastněných partnerů (zdůvodnění nezbytnosti
společného personálu, jeho struktura, rozdělení odpovědností a pravomocí vč. uvedení\npravidel
komunikace a spolupráce, pokud jsou formalizovány) / Należy opisać, w jaki sposób personel
uczestniczących w projekcie partnerów zaangażowany jest w projekt (uzasadnienie, dlaczego
wspólny personel jest niezbędny, jego struktura,\npodział zakresu odpowiedzialności i
kompetencji, w tym wskazanie zasad komunikacji i współpracy, jeżeli są sformalizowane):

5. Společné financování: / Wspólne finansowanie:
Popište, jak je zajištěno společné financování projektu / Należy opisać, w jaki sposób zapewnione
jest wspólne finansowanie projektu:

I. Přeshraniční dopad / Wpływ transgraniczny
1. Zdůvodnění předložení projektu v rámci tohoto programu a zdůvodnění přidané hodnoty
projektu, tj. do jaké míry očekávané výsledky a dopady projektu budou vyšší než v případě
dvou\nindividuálních projektů realizovaných v rámci národních nebo tematicky zaměřených
programů. Popište, do jaké míry projekt řeší společný problém nebo rozvíjí společný potenciál. /
Uzasadnienie złożenia projektu w ramach programu i wartości dodanej realizacji projektu, tj. tego,
w jakim stopniu zakładane rezultaty i oddziaływanie projektu będą większe, niż w
przypadku\nrealizacji dwóch indywidualnych projektów w ramach programów narodowych lub
tematycznych. Należy opisać, w jakim stopniu projekt przyczynia się do rozwiązania\nwspólnego
problemu lub rozwija wspólny potencjał.:

2. Jaký je příspěvek projektu k propojování česko-polského příhraničí k rozvoji přeshraničních
kontaktů, odstraňování bariér, vytváření trvalých vazeb a struktur, propojování cílových\nskupin
na obou stranách hranice apod. / Jaki jest wkład projektu na rzecz łączenia polsko-czeskiego
pogranicza - rozwoju kontaktów transgranicznych, usuwania barier, tworzenia trwałych powiązań i
struktur,\nintegrowania grup docelowych po obu stronach granicy itp.:

3. Jaký je dopad aktivit projektu na druhé straně hranice zejména ve vztahu k uvedeným cílovým
skupinám a jejich potřebám? / Jakie jest oddziaływanie działań projektu po drugiej stronie granicy,
w szczególności w stosunku do wskazanych grup docelowych i ich potrzeb?:
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4. Jaká je šíře dopadu projektu ve společném území? / Jak szerokie jest oddziaływanie projektu na
wspólnym obszarze?:

K. Horizontální principy / Zasady horyzontalne

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na životní prostředí / Opis i uzasadnienie oddziaływania projektu
na środowisko:

Popište, jaká opatření budou v rámci projektu přijata pro snížení/předcházení negativním
dopadům projektu, plynoucím ze zvýšení cestovního ruchu, na udržitelný rozvoj, vč.
opatření\nzaměřených na efektivní využívání přírodních zdrojů / Należy opisać, jakie działania
zostały podjęte w ramach projektu w celu zmniejszania/zapobiegania negatywnemu
oddziaływaniu (wynikającemu ze zwiększenia ruchu turystycznego)\nna zrównoważony rozwój,
wraz z działaniami ukierunkowanymi na efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych.:

L. Vazba na reg. str. / Powiązanie ze strat. reg.
1. Jsou aktivity a cíle projektu uvedeny v regionální strategii či koncepci? / Czy działania i cele
projektu są ujęte w regionalnej strategii lub koncepcji?
Pokud ano, uveďte dokument/dokumenty a jeho/jejich část/části včetně míry příspěvku projektu k
jejich naplění (soulad) / Jeżeli tak, należy wskazać dokument/y i jego/ich część/części wraz z
stopniem przyczynienia się projektu do ich realizacji (zgodność).:

2. Využívali projektoví partneři během přípravy projektu běžně dostupných zdrojů (např. databází,
KEEP Interact) týkajících se projektů s podobnou tematikou realizovaných v rámci EU? / Czy
podczas przygotowania projektu partnerzy korzystali z ogólnodostępnych źródeł (np. baz danych,
KEEP Interact) dotyczących projektów o podobnej tematyce już zrealizowanych na terenie UE?
Pokud ano, tak jakým způsobem? / Jeżeli tak - w jaki sposób?:
Sestava vytvořena v MS2014+
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M. Financování projektu/Finansowanie projektu
Rozpočet projektu / Budżet projektu
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Přehled zdrojů financování / Źródła finansowania

N. Dokumenty / Załączniki
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Prohlášení žadatele
Prohlašuji, že předložený projekt, pro který žádám finanční dotaci, je neziskovým projektem, je určen
výhradně k plnění veřejných účelů;
prohlašujiže na výdaje uvedené v předložené projektové žádosti – s výjimkou výdajů do výše
spolufinancování a s výjimkou nezpůsobilých výdajů - nebyl přiznán žádný jiný finanční příspěvek
z národních veřejných zdrojů;
prohlašuji, že projekt, pro který žádám dotaci, je v souladu s příslušnými právními předpisy České
republiky, Polské republiky, Evropského společenství a pravidly stanovenými Řídícím/Národním
orgánem Programu;
prohlašuji, že projektoví partneři uvedení v projektové žádosti jsou připraveni podílet se na
uvedených aktivitách a zajistit jejich financování;
prohlašuji, že jsem se seznámil s dokumentací Programu a budu během realizace projektu
postupovat v souladu s ní. /

Oświadczenie wnioskodawcy
Oświadczam, że złożony projekt, w drodze którego wnioskuję o dofinansowanie, jest projektem nonprofit przeznaczonym wyłącznie do realizacji celów publicznych;
oświadczam, że na wydatki ujęte w złożonym wniosku projektowym – za wyjątkiem wydatków do
wysokości wkładu własnego i za wyjątkiem wydatków niekwalifikowalnych – nie przyznano żadnego
innego finansowania z krajowych środków publicznych;
oświadczam, że projekt, na którego realizację wnioskuję o dofinansowanie, zgodny jest z przepisami
prawa Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, Wspólnoty Europejskiej i zasadami określonymi
przez Instytucję Zarządzającą/Krajową Programu;
oświadczam, że partnerzy projektu wskazani we wniosku projektowym są przygotowani do
uczestniczenia we wskazanych działaniach i zapewnienia ich finansowania;
oświadczam, iż zapoznałem się z dokumentacją Programu i w trakcie realizacji projektu będę jej
przestrzegał.
Jméno a příjmení oprávněné osoby (hůlkové
písmo) / Imię i nazwisko osoby uprawnionej
(pismem drukowanym)
Funkce / Funkcja:
Razítko a datum / Pieczątka i data
Podpis / Podpis:
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