Příloha č. 2

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2019 – žádost o podporu
Oblast podpory

1

Žadatel - název
IČO

2

3

(zakroužkujte)
Počet obyvatel

Obec III. typu

adresa

Bankovní
spojení
Statutární
zástupce
Telefon

Kontaktní
osoba
E-mail

Název projektu
(max. 4 slova) i
Umístění projektu
(část obce, k.ú., p.p.č)

(Název dokumentu,
Soulad se
strategií obce strana)
nebo
mikroregionu

Stručný popis projektu: (co se v projektu bude realizovat – jasný popis aktivit , ze kterých bude
patrné zda se jedná o investici či neinvestici např. výměna oken je neinvestice)

Cíl projektu: (proč chcete projekt realizovat - zde zmínit také zda se jedná o havarijní stav nebo
úpravu vyvolanou novou legislativou nebo plnění specifických kritérií hodnocení,)

Výstupy projektu: (projektované parametry- výměry, počty kusů, apod.)

Celkové náklady
projektu
(tis. Kč)
- z toho investiční
(tis. Kč)
- z toho neinvestiční
(tis. Kč)
Požadovaná dotace
(tis. Kč)
Poznámka

(nová stavba, úprava stávající stavby, při které dojde ke zlepšení
parametrů)
(úprava nebo oprava stávající stavby, při které nedojde ke zlepšení
parametrů)
tj. % celkových
nákladů

Čestné prohlášení: prohlašuji, že obec …………..
má v rozpočtu na rok 2019 zajištěny
finanční prostředky na spolufinancování tohoto projektu.
Prohlašuji, že obec nebude žádat o podporu na stejný účel z jiného programu Ústeckého kraje.

Potvrzuji správnost údajů uvedených v této žádosti:
starostka / starosta obce
podpis:

POV ÚK 2019 - Příloha k žádosti o podporu pro OP 1, 2, 3
Míra naplnění cílů programu

Plnění
projektem

Způsob plnění

Rozvoj sociálních, vzdělávacích nebo kulturních
aktivit
Obnova historického dědictví
Zlepšení kvality prostředí v obci nebo krajině
Snížení spotřeby energií

Dotace POV ÚK z OP 1 – 2 v minulosti

Ano/Ne

Obdržena dotace v r. 2016
Obdržena dotace v r. 2017
Obdržena dotace v r. 2018
Naléhavost realizace

Plnění
projektem

Způsob plnění

Odstranění havarijního stavu
Nutnost splnění hygienických předpisů
Zvýšení bezpečnosti obyvatel

Pozn.: žadatel uvede do sloupce „Plnění projektem“ Ano nebo Ne a velmi stručně (několika slovy)
odůvodní jakým způsobem bude uvedené hledisko naplněno. (Např. Zvýšení bezpečnosti obyvatel
– výstavba chodníku u frekventované komunikace, Obnova historického dědictví – objekt je kulturní
památkou, apod.).
i

Názvy řídit dle plánovaných výdajů; Rekonstrukce - INV, Oprava – NEINV. + dle zákona o daních z příjmů

