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Projektový námět
Název projektu

Identifikace žadatele
Žadatel uvede přesný název, IČ, sídlo, kontaktní údaje (telefon, email)
Identifikace problému
Žadatel uvede:
přesné místo realizace, resp. lokalizaci projektu,
popis vlastnických vztahů, právní nakládání s pozemkem a majetkem,
charakter znečištění, identifikace látek, popis stávajícího stavu,
popis rizik ohrožujících životní prostředí

Popis způsobu dosavadního řešení problému
Žadatel popíše veškeré učiněné legální kroky ke zjednání nápravy vč. plánu na kroky následující (viz obecná úprava odstraňování ohrožujících ekologických zátěží v případech, kdy z nějakého důvodu odstranění neprovádí odpovědná osoba (tj. v zásadě původce znečištění), stanovena zejména v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“), a rovněž v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v aktuálním znění (dále jen „vodní zákon“). Tuto problematiku upravuje rovněž zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, v aktuálním znění (dále jen „zákon o předcházení ekologické újmě“).

Žadatel prokáže realizaci těchto kroků relevantní dokumentací – viz čl. 14. 3 písm. a) Výzvy.

Návrh způsobu řešení vč. rozpočtu

Žadatel popíše způsob řešení sanace havarijního stavu 

Předpoklad dalšího řešení (např.: komplexní sanace, aj.)

Žadatel uvede záměr dalších aktivit pro zlepšení stavu, např.: komplexní sanace, rekultivace, apod. 
 
Harmonogram realizace projektu
Žadatel popíše předpokládaný časový plán realizace předkládaného projektového námětu po celou dobu jeho realizace od přípravných aktivit až závěrečné vyhodnocení projektu.
 Předpokládaný rozpočet
Předpokládaná výše podpory v Kč
% spolufinancování

Předpokládaná výše dotace v Kč
Předpokládaná výše půjčky v Kč
žadatel
(v %)
SFŽP ČR (dotace/půjčka v %)
(max. 80%/20%)
Bude uvedeno v Kč. 




Přílohy
Předpokládaný položkový rozpočet realizace projektu (Příloha č. 2 Výzvy).
Fotodokumentace dokládající stávající stav pozemku nebo budov, na němž se nachází „černá skládka“.
Dokumentace prokazující vynaložení veškerých legálních prostředků ke zjednání nápravy (jako je např.: podání trestního oznámení, podání žaloby, řízení s jinými dotčenými správním orgány, aj.) a doklad prokazující, že nápravná opatření nejsou ze strany vlastníka vymahatelná – prostá kopie.
Znalecký posudek, který bude obsahovat kvantifikaci rizik s ohledem na povahu a stav deponovaných látek, způsob jejich uložení či zajištění proti úniku, toxicitu a ekotoxicitu a rizika kontaktu s okolím.

Stanovisko Krajského úřadu (v případě že projektový námět podává přímo Kraj, nepoužije se)





