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Popis realizace projektu 

Název projektu 

Název projektu musí být shodný s názvem uvedeným ve formuláři Žádosti 

 

Obsah 

1. Úvodní informace 

- žadatel uvede krátkou anotaci předkládaného projektu v rozsahu cca 5 řádků. 

 

2. Předkladatel projektu 

- Žadatel uvede identifikační údaje, kontaktní osobu/y, aj.  

 

2.1 Informace o žadateli 

- Žadatel popíše vlastní činnost, historii, technické zázemí a vybavení, popis místa a adresy 

skladování komodit, počet zpracovaných autovraků za rok 2014, počet zaměstnanců a další 

relevantní údaje. 

 

2.2 Zkušenosti žadatele 

- Žadatel uvede, jaké má zkušenosti se zpracováním autovraků a jednotlivých komodit, 

zkušenosti s realizací obdobných projektů, kdy žadatel uvede název projektu, výši podpory, 

název dotačního programu a krátkou anotaci.  

 

3. Stručný popis projektu a zdůvodnění projektu 

- Žadatel uvede podrobný popis projektu, místo realizace projektu a zdůvodní jeho potřebnost. 

Žadatel popíše současnou situaci v oblasti, kterou projekt řeší a definuje nedostatky 

v současné situaci a s tím související problémy a možnosti dalšího rozvoje.  

- Žadatel uvede odhadované množství převzatých komodit z autovraků k opětovnému využití 

s výhledem na další roky po uvedení nového sběrného místa do provozu.  

- Zdůvodnění projektu je zapotřebí popsat objektivně a konkrétně. 
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4. Postup realizace projektu 

- Žadatel uvede velmi podrobný popis všech činností realizovaných v rámci projektu včetně 

výběru dodavatele a harmonogramu plánovaných činností. 

 

5. Publicita projektu 

- V této části žadatel popisuje, jak a koho bude žadatel o realizaci projektu informovat. Je 

nutné vysvětlit, jakým způsobem bude o projektu informovat cílovou skupinu a jakým 

způsobem bude informovat veřejnost. Do Žádosti je nezbytné uvést odhadované výdaje na 

publicitu a také to, kdo bude publicitu zajišťovat. 

 

6. Jiné informace o projektu 

- V této kapitole žadatel uvede další informace, skutečnosti a souvislosti, které jsou důležité pro 

popis projektu nebo jeho hodnocení, pro které není prostor v předcházejících kapitolách či 

jiných přílohách Žádosti. 

 

 

       ……………………………………….          ..……………………………….. 

jméno a příjmení oprávněné osoby                     datum, podpis, příp. razítko 

 


