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ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ

Žádost o grant EČ: Předložena dne: Registrační číslo:

1. Základní informace 
1.1. Název sub-projektu 

1.2. Umístění sub-
projektu (kraj)

1.3. Plánovaná doba realizace sub-projektu

Datum zahájení Datum 
ukončení

Počet měsíců

1.4. Náklady sub-projektu CHF* CZK % celkových nákladů

Celkové náklady 100 %

Požadovaný grant 
*Pro přepočet použijte kurz stanovený při vyhlášení Výzvy
1.5 Typ aktivity

Transfer know-how                                                Seminář, konference, apod. 
Studijní cesty                                                              Ostatní                                          

1.6. Zdůvodnění
- proč je sub-projekt předkládán v rámci Fondu Partnerství
- informace o minulých projektech, na které předkládaný sub-projekt navazuje (pokud je relevantní), včetně důvodu 

proč je navazující sub-projekt předkládán
-   prohlášení, že sub-projekt není možné financovat ze strukturálních fondů EU nebo jiných programů,  tvoří Přílohu 4

1.7. Název partnerské instituce

2. Žadatel
2.1.     Název a kontaktní údaje

Název žadatele

Právní forma

Statutární zástupce

Adresa

Město

Registrovaná
adresa

PSČ

Poštovní adresa
(pokud je odlišná od výše 
uvedené registrované 
adresy):

Internetová stránka
2.2      Kontaktní osoba

Jméno a příjmení

Pracovní pozice

Email

Telefon
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2.3    Popis žadatele

- stručná charakteristika žadatele, popis hlavních činností, které zajišťuje, organizační struktura apod.

2.4.     Zkušenosti s projektovým řízením

- zkušenosti se zajištěním realizace obdobných projektů, stručná informace o realizovaných projektech 

3. Popis sub-projektu
3.1.     Celkový popis sub-projektu
- popis výchozího stavu, zdůvodnění (nutnost realizace), očekávaný výstup / přínos sub-projektu; jak sub-projekt 

přispěje ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU
- jak sub- projekt přispívá k rozvoji a posílení vzájemných bilaterálních vztahů mezi ČR a Švýcarskem
 

3.2.     Účel a cíl sub-projektu
- jasně definovaný účel a cíl sub-projektu

3.3.     Partnerství sub-projektu 
- popis partnerské organizace
- popis partnerství
- musí být jasně popsána role partnera v sub-projektu, míra jeho zapojení a přínos tohoto partnerství v sub-projektu
- podrobnější určení rolí bude v Partnerské dohodě (bude doložena v případě schválení projektu)
- přidaná hodnota vyplývající z partnerství

3.4.     Aktivity a harmonogram

- stručný a jasný popis jednotlivých aktivit sub-projektu (co a jak se bude v rámci tohoto sub- projektu realizovat, 
včetně zaměření a očekávaných výsledků) včetně kvantifikace (např. počet plánovaných seminářů, počet účastníků 
apod.) 

- v příloze předložte: indikativní rozpočet (P2)

Aktivita Doba realizace
(měsíce)

Popis aktivity
1

Výstupy
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Popis aktivity
2

Výstupy

Popis aktivity
3

Výstupy

Popis aktivity
4

Výstupy

Popis aktivity
5

Výstupy

3.5.     Související aktivity

- uveďte všechny další aktivity související s přípravou a realizací sub-projektu, které již byly nebo budou realizovány 
spolu s tímto sub- projektem

3.6      Související dokumentace

-  uveďte stručný popis dalších zpracovaných dokumentů a jejich výstupů, které budou podkladem pro realizaci tohoto 
sub-projektu (případně přiložte seznam dokumentace, která již byla zpracována a uveďte kým)

3.7.    Rizika a návrh na jejich odstranění

- popis možných rizik, jejich pravděpodobnost a dopad, návrh na jejich odstranění
- potenciál / předpoklady k úspěšné realizaci sub-projektu

Analýza rizik
Identifikace rizika Míra rizika

1-  nízká, 
3 - střední, 
5 - vysoká

Pravděpodobnost1

1-  nízká, 
3 - střední, 
5 - vysoká

Návrh na minimalizaci rizika

1 Ohodnocení 1 bodem=nízká pravděpodobnost je ze statistického hlediska pravděpodobnost blížící se k nule (0). 
Ohodnocení 3 body je 50% pravděpodobnost (0,5) a ohodnocení 5 body představuje 100% pravděpodobnost (1).
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3.8.     Udržitelnost sub-projektu

- jak bude zajištěna udržitelnost sub-projektu i jednotlivých aktivit  po skončení sub-projektu u příjemců výsledků sub-
projektu, kdo a jak zajistí udržitelnost výsledků sub- projektu

4. Organizace a řízení sub-projektu
4.1.      Organizační a řídící struktura pro implementaci sub-projektu

- popis organizační a řídící struktury, včetně finančního řízení – jasné stanovení zodpovědnosti při zajištění realizace 
sub-projektu (vymezení zodpovědností jednotlivých pracovníků včetně stanovení pracovního úvazku na projektu)

5. Rozpočet a financování 
5.1.     Spolufinancování

Uveďte zdroj spolufinancování sub-projektu a zdroj 
předfinancování

5.2.     Celkový rozpočet v CZK * 

Aktivity Celkové výdaje Požadovaný grant Spolufinancování

Celkem

100% % %

* rozpočet uveďte v samostatné příloze – Indikativní rozpočet (viz Příloha 2)

5.3.     DPH a její refundace2

- Na aktivity v rámci sub-projektu žadatel může/nemůže* žádat o refundaci DPH v ČR, DPH tedy je/není* 
oprávněným výdajem sub-projektu

-
- Pozn.: * bude vybráno;  v případě, že žadatel nemůže žádat o refundaci DPH v ČR, pak je DPH oprávněným výdajem 

sub-projektu

5.4.     Požadovaná záloha 

Ve výši ………… CZK

…………………….% grantu

- zdůvodnění

6. Připravenost sub-projektu 

2 Refundace = nárok na zpětné vrácení DPH Finančním úřadem
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6.1.     Stávající stav

 informace o připravenosti sub- projektu k realizaci / případné dílčí kroky, které musí být splněny do zahájení 
realizace 

7.Publicita
Uvést stručný plán publicity
Náklady na publicitu musí být specifikovány v oddíle 5 Rozpočet a financování.

Poznámky a dodatečné informace žadatele

- pokud je relevantní

8. Povinné přílohy k žádosti  o grant: Pozn.

1. Prohlášení o partnerství (v angličtině nebo v češtině)

2. Indikativní rozpočet (formulář)- v excelu

3 Prohlášení o spolufinancování - zajištění finančních zdrojů pro realizaci sub-projektu 

4. Prohlášení o veřejné podpoře a financování z dalších zdrojů
Pozn. Předkladatel projektu musí označit křížkem, které přílohy jsou doloženy.

9. Podpis
Prohlašuji, že jsem řádně zmocněn/a žádající organizací k podpisu této Žádosti o grant sub-projektu, a že jsem 
důkladně  zkontroloval/a všechna sdělení a informace uvedené v tomto formuláři a tyto jsou přesné a správné. 
Potvrzuji, že tento sub-projekt bude realizován tak, jak je popsáno ve formuláři a že požadovaný grant správně 
vyjadřuje minimální potřeby pro uskutečnění a dokončení sub-projektu. 

Jméno: …………………………………………………………….

Podpis: …………………………………………………………….

Pozice: ……………………………………………………………

Datum: …………………………………………………………….


