Registrační žádost
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
ve spolupráci s
CzechInvest

1. Základní údaje o Registrační žádosti
Název projektu:
Název programu / podprogramu:
Platnost výzvy od:
Platnost výzvy do:
Podporované aktivity:
a)
b)
2. Základní údaje o žadateli
2.1. Žadatel
2.1.1. Základní údaje
Obchodní firma:
Právní forma:
IČ:

DIČ:

Způsob jednání za společnost:

Jménem společnosti jedná a podepisuje
kterýkoliv z jednatelů samostatně.
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné
nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj
podpis jednatel.

Žadatel je MSP.
Žadatel je malý podnik.

Žadatel je plátce DPH.

Žadatel nepodniká kratší dobu než 2 uzavřená účetní období.
2.1.2. Adresa sídla firmy
Adresa:
2.1.3. Statutární zástupci
Jméno:
E-mail:
Mobil:
Implementační agentura: CzechInvest
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Telefon:
Pozice ve firmě:
Jméno:
E-mail:
Mobil:
Telefon:
Pozice ve firmě:
2.1.4. Kontaktní osoby
Jméno:
E-mail:
Mobil:
Telefon:
Pozice ve firmě:
2.1.5. Hlavní oblast podnikání
CZ-NACE

2.1.6. Vedlejší oblasti podnikání
CZ-NACE
-3. Základní údaje o projektu
Název (pod)programu:
Název projektu:
Popis projektu:

Společnost předkládá projekt, ve kterém bude
realizovat………………,
Součástí projektu bude také …
Přínosem pro cílovou skupinu je ………..
Důvody realizace projektu: …………………
Parametry projektu:
- Kapacita
- Předpokládané využití
Stručné informace o společnosti:

Implementační agentura: CzechInvest

Strana: 2 / 3

Registrační žádost
Doplňující popis projektu:

V registrační žádosti jsme rozdělili náklady na způsobilé
a na nezpůsobilé výdaje, kam zahrnujeme investice do
….
Dále mezi způsobilé výdaje řadíme …

Podporované aktivity:
Odhad celkových investičních výdajů projektu (v tis. Kč):
Způsobilé investiční výdaje (v tis. Kč):
Způsobilé výdaje dle pravidla de minimis (v tis. Kč):
Způsobilé výdaje povinná publicita (v tis. Kč):
Celkové způsobilé výdaje (v tis. Kč):
Požadovaná dotace na způsobilé investiční výdaje (v tis.
Kč):
Požadovaná dotace na způsobilé výdaje dle pravidla de
minimis (v tis. Kč):
Požadovaná dotace na způsobilé výdaje povinná publicita
(v tis. Kč):
Celková požadovaná dotace (v tis. Kč):
Předpokládané datum zahájení projektu:
Předpokládané datum ukončení projektu:
Předmět řešení projektu (dle CZ-NACE):
Vedlejší předmět řešení projektu (dle CZ-NACE):
Celní kód(y) produkce:
4. Horizontální ukazatele
Vliv na rovné příležitosti:

Vliv na životní prostředí:

míra dopadu:
projekt je zaměřen zejména na podporu rovných
příležitostí..
zdůvodnění:
míra dopadu:
projekt je ekologicky neutrální..
zdůvodnění:
má vliv na …

5. Adresy místa realizace
Adresy místa realizace:
1.
2. …
Implementační agentura: CzechInvest
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