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Příloha - Projektový list






výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory


v rámci


Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda
– problémová zóna u nemocnice





Operační program: 	Integrovaný operační program
Prioritní osa: 	5. Národní podpora územního rozvoje 
Oblast intervence: 	5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 
Podporovaná aktivita: 	b) Regenerace bytových domů 
Číslo výzvy: 	4 (pro aktivitu 5.2b se jedná o třetí výzvu)


	Název projektu
(Měl by stručně vystihnout podstatu projektu a za jakým účelem je projekt realizován.)



	Registrační číslo projektu Žadatel nevyplňuje.





	Předkladatel projektu

Název žadatele Přesný oficiální název žadatele.:


Adresa/sídlo žadatele:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce:

Hlavní kontaktní osoba Hlavní kontaktní osoba bude při komunikaci s Městem Náchod zastupovat žadatele. Mělo by se tedy jednat o osobu, která se na vytváření žádosti podílela a která je s projektem žadatele seznámena.:

Spojení na hlavní kontaktní osobu (tel., email):


	Místo realizace
(Přesná adresa bytového domu)




	Cíl projektu



 Popis projektu

Je vhodné vyjít z podporovaných aktivit uvedených v Příručce pro žadatele a příjemce.


Kategorizace žadatele

Počet zaměstnanců:

Roční obrat v tis. EUR Žadatel se může rozhodnout, zda vyplní roční obrat v tis. EUR nebo bilanční sumu roční rozvahy v tis. EUR či oba údaje. Částky v CZK se přepočtou na EUR podle kurzu vyhlášeného Evropskou centrální bankou pro poměr mezi CZK a EUR k 31.12. roku předcházejícímu roku podání žádosti 
o dotaci, příp. pro poslední pracovní den předcházející tomuto datu, pokud 31.12. připadlo na sobotu nebo neděli. Návod k doplnění údajů v tabulce nalezne žadatel v příloze č. 1 Definice malého a středního podniku Příručky pro žadatele a příjemce.:

Bilanční suma roční rozvahy v tis.EUR:

Velikostní kategorie: Žadatel na základě výše vyplněných údajů v tabulce doplní velikostní kategorii, tzn. určí, zda je žadatel malý, střední nebo velký podnik.



Financování projektu

Celkové výdaje projektu v Kč:

      Z toho způsobilé výdaje v Kč: 

      Z toho nezpůsobilé výdaje v Kč:

Požadovaná výše dotace:

Uplatňované procento dotace:











Celkové výdaje projektu v jednotlivých letech v Kč Způsobilé výdaje projektu se neuvádí do roku, kdy byly skutečně vynaloženy, ale do roku, kdy budou v rámci žádosti o platbu proplaceny. Nezpůsobilé výdaje se uvádí do roku, kdy byly skutečně vynaloženy.

Výdaje projektu v daném roce
Z toho způsobilé
výdaje
Z toho nezpůsobilé výdaje
Požadovaná výše
dotace
2009




2010




2011




2012




2013




2014




2015




Celkem





Monitorovací indikátory
Vyplnit podle charakteru projektu.
331200 - Počet regenerovaných bytů  Údaj povinně vyplní všichni žadatelé o dotaci. Počet regenerovaných bytů je stanoven jako počet bytů za číslo popisné (vchod), jehož se stavební úpravy týkají. Např. jsou-li pod jedním SVJ tři čísla popisná a stavební práce probíhají jen v jednom č.p., počítají se byty pouze za dotčené č.p.:
331500 - Úspora spotřeby energie bytových domů Údaj povinně vyplní ti žadatelé o dotaci, jejichž projekt se týká aktivit vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. Údaj vychází z průkazu energetické náročnosti budovy.:  

Poznámka: 
Pro vyplnění projektového listu je nutné mít při ruce aktuální verzi Příručky pro žadatele a příjemce (od MMR) včetně jejích příloh.





V ………………….. dne……………………….			……………………………………………
								Jméno a podpis statutárního zástupce


