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Předprojektový vzor
pro žadatele v programu LEADER
(pro projekty realizované v období 2010 – 2013)
Název projektu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Žadatel (název, právní forma):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Kontaktní osoba žadatele (jméno a příjmení, telefon, email):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fiché (číslo, název):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Stručný popis projektu (v případě potřeby použijte další list):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
a)

V jaké fázi je Váš projekt:
Pouhý záměr nebo představa
Existuje již projekt nebo jiná dokumentace
Existuje ohláška nebo stavební povolení

•
•
•

ANO - NE
ANO - NE
ANO - NE

Jiná:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Datum, do kdy budete mít vyřízeno stavební povolení:

……………………………………………………………….

c)

.………………………………………………………………

Datum, kdy můžete nejdříve podat kompletní žádost:

d) Datum, od kterého chcete začít projekt realizovat:

……………………………………………………………….
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Splňuje Váš projekt následující podmínky:
a) Předpokládaná délka realizace projektu v měsících:
…………………………………………………………….
b) Realizace projektu na území MAS:
ANO - NE
c) Počítáte s dobou udržitelnosti projektu po dobu 5-ti let:
ANO - NE
d) Jaké jsou Vaše vlastnické vztahy k majetku (vlastnictví, dlouhodobý nájem) – popište:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Rozpočet:
a) Předpokládané celkové náklady projektu:
b)

…………………………………………………. Kč

Jmenovitý popis hlavních položek rozpočtu:
………………………………………………………………………………………

…………………………………………........ Kč

………………………………………………………………………………………

……………………………………………..... Kč

………………………………………………………………………………………

………………………………………………... Kč

………………………………………………………………………………………

………………………………………………... Kč

………………………………………………………………………………………

………………………………………………… Kč

………………………………………………………………………………………
………………………………………………… Kč
.
Financování:
a) Máte zajištěno spolufinancování projektu:
ANO - NE
b) Počítáte s předfinancováním projektu (z vlastních zdrojů, půjčka):
ANO - NE
c) Požadujete průběžné financování projektu (rozdělení projektu na 2 části):
ANO - NE

Chci být častěji informován o dění v MAS:

ANO – NE

Podrobněji popište jaký typ informací Vás zajímá: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mám zájem o poradenství pro projekty z jiných zdrojů: ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
Mám zájem dostávat pozvánky na další semináře MAS:

ANO – NE

