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ČÁST B – Údaje o projektu 

B.1 Základní údaje o projektu 

 

 

 

 

Okruh druhé výzvy dotačního řízení, do kterého projekt spadá 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

Úplný název žadatele:  

Název projektu:   

Projekt realizován od 
(měsíc/rok): 
Pokud je projekt již realizován 
za účasti jiných fin.zdrojů 

 

KANCELÁŘ REALIZACE PROJEKTU  

Adresa zařízení/kanceláře:  

MÍSTA REALIZACE PROJEKTU (územní pokrytí aktivitami projektu) 

Kraj/kraje realizace projektu:  

Obec/obce realizace 
projektu: 

 

OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA REALIZACI PROJEKTU 

Jméno, příjmení, titul: 
 
 

Funkce:  

Telefon:  E-mail:  
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B.2 Zázemí projektu  

Vlastník nemovitosti, kde bude/je projekt realizován: 

… 

Stručný popis provozního zázemí projektu/služby: 

… 

Místo/místa realizace projektu resp. pokrytí územní aktivitami projektu:  

… 

 

B.3 Popis projektu: 

Stručný popis výchozí situace, na kterou projekt reaguje/ aktuálního stavu/ zdůvodnění, proč 
bude/je projekt realizován: 

…. 

V případě, že byl projekt realizován již v předchozích letech, uveďte, jakým způsobem a 
z jakých zdrojů bylo doposud zajištěno jeho financování 

… 

Cíle projektu – čeho má realizace projektu dosáhnout (uveďte, jakým způsobem bude 
vyhodnoceno dosažení těchto cílů): 

… 

Popis cílové/cílových skupin projektu a jejich kvantifikace: 

… 

Plánované aktivity projektu/metody práce v rámci projektu: 

V případě, že jde o projekt financovaný i z jiných zdrojů, případně jde o komplexnější projekt, 
jednoznačně identifikujte aktivity, na jejichž realizaci si žádáte dotaci od RVKPP. 

…. 

Provozní doba služby/služeb: 

Týká se projektů, které poskytují služby klientům. Uveďte místo poskytování služby a hodiny, ve 
kterých je služba poskytovaná klientům. 

…. 

Výstupy projektu: 

Uveďte objem a seznam konkrétních realizovaných výstupů z realizace projektu (netýká se 
služeb, jejichž předmětem je pouze poskytování služeb klientům). Upozorňujeme žadatele, že 
v rámci vyúčtování dotace, v případě podpory projektu, budou vyžadovány kopie zpracovaných 
materiálů/výstupů typu metodika, analýza, v případě realizovaných seminářů kopie prezenčních 
listin apod.    

… 

Další relevantní informace (zejména významná specifika projektu) – není nutné vyplnit: 

… 
 
 
B.4     Personální zajištění projektu 
 Uveďte komentář k personálnímu zajištění projektu 
 …. 
 
B.5 Komentář k rozpočtu projektu 

Uveďte zdůvodnění položek rozpočtu, zejména v případě ostatních služeb. 

…. 


