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Nemovitosti – Výzva VI – Pomoc po tornádu  

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR 
(Musí obsahovat všechny náležitosti dle tohoto vzoru. Text v kurzívě má pouze informativní 

charakter.) 

Představení žadatele a projektu 

(konkrétně a srozumitelně) 

Představení žadatele, popis firmy, čím se zabývá (stručně)…. 

Délka současného podnikání, plány do budoucna… 

Cíle projektu v souladu s parametry Výzvy… 

Současné a plánované využití nemovitosti… 

Technické parametry projektu (podlahová plocha a obestavěný prostor před a po realizaci projektu… 

 

Technický popis a parametry projektu – platí pro aktivitu b 

(konkrétně a srozumitelně) 

Popis realizace projektu… 

Potřebnost realizace projektu… 

Technický popis projektu, technologie výstavby… 

Harmonogram – uvést alespoň základní časové milníky získání stavebního povolení, realizace výběrového 

řízení na dodavatele stavby (pokud relevantní) včetně podpisu smlouvy o dílo, zahájení stavebních prací, 

ukončení stavebních prací a kolaudace… 

Způsob financování projektu… 

Pokud se projekt zaměřuje na posílení efektivnějšího nakládání s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s 

projevy sucha, uveďte zde stručný popis. 

 

Údaje pro výpočet náhrady škody – platí pro aktivitu a 

Výše škody dle vyčíslení pojišťovny nebo  
nezávislého odborníka uznaného státem  

,- Kč 

Výše pojistného plnění na škody relevantní pro 
tuto Výzvu vyplaceného pojišťovnou 

,- Kč 

Výše ostatních náhrad škody relevantní pro tuto 
Výzvu 

,- Kč 

Výše podpory v rámci předkládaného projektu ,- Kč 
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Rozpočet projektu – platí pro aktivitu b 

(Položky rozpočtu budou odpovídat Rozpočtovým položkám v ISKP2014+.)  

Stavební práce ,- Kč bez/s DPH* 

Projektová a inženýrská činnost ,- Kč bez/s DPH* 

Celkové náklady projektu (cena bez/s 
DPH)* 

*nehodící škrtněte (cena bez DPH nebo cena 

s DPH) 

                      ,- Kč bez DPH/s DPH* 

Cenu s DPH uveďte, pouze pokud není žadatel oprávněn 

nárokovat odpočet DPH na vstupu (není plátcem DPH). 

V žádném případě neuvádějte obě ceny (s DPH, i bez 

DPH), tj. vyberte pouze jednu variantu – nehodící 

škrtněte nebo smažte.  

Případná výše podpory v rámci 
propojeného projektu v aktivitě a 

(výdaje se odečítají od předchozího údaje)  

,- Kč  

Celkové ZPŮSOBILÉ výdaje projektu 
(cena bez/s DPH)* 

                      ,- Kč bez DPH/s DPH* 

 

 

Žadatel 

Jméno statutárního zástupce žadatele 

nebo zplnomocněné osoby 

Vždy vyplňte jméno 

Čestně prohlašuji, že předložené údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom možných 
právních dopadů v případě zjištění skutečnosti, že byla poskytnuta podpora na základě předložení 
nepravdivých údajů. 

V .....................................     dne ........................... 

 

........................................................ 

                                                                                                            podpis statutárního zástupce   

                                                                                                                        nebo zplnomocněné osoby 

 


