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Podrobný popis projektu Průvodní text obsažený v každém z textových polí Žadatel nahradí v souladu s instrukcemi. Velikost textových polí může Žadatel dle potřeby měnit.
V rámci Výzvy č. 1/2019 z programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje
UPOZORNĚNÍ: Podrobný popis projektu musí zohlednit a reflektovat na všechna relevantní kritéria přijatelnosti dle kapitoly 10 Výzvy, tak aby mohla být žádost řádně vyhodnocena.
Informace o žadateli
Předkladatel projektu
Žadatel uvede své identifikační údaje:
název žadatele,
 sídlo, 
právní formu, 
IČO,
jméno kontaktní osoby.
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Organizační zázemí a odborná kapacita žadatele
Žadatel popíše své organizační zázemí, systém řízení a komunikace. Zejména uvede: 
počet zaměstnanců daného odboru;
organizační členění; 
apod. 
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Organizační zajištění předloženého projektu
Popis zajištění Cíle 1
Žadatel bodově uvede hlavní činnosti nezbytné pro úspěšné zajištění splnění Cíle 1 včetně zajištění služeb specialisty na výměnu kotlů. Následně uvede personální zajištění klíčových aktivit (PR a komunikace, personální oddělení, finanční řízení, koordinace, odborná část apod.). Organizační strukturu projektu žadatel zároveň popíše v kontextu organizační struktury organizace.
Členové týmu budou jednotlivě vyjmenováni a bude uvedena jejich odpovědnost za klíčové procesy (výběrová řízení, vyúčtování, publicita, příprava seminářů apod.).
Žadatel popíše způsoby komunikace projektového týmu (schůzky projektového týmu, jejich četnost, sdílení informací). 
Žadatel zde popíše veškeré relevantní zkušenosti, které má s realizací obdobného projektu včetně jeho finanční náročnosti.
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Personální zajištění Cíle 2
Žadatel bodově uvede hlavní činnosti nezbytné pro úspěšné splnění Cíle 2. Následně uvede personální zajištění klíčových aktivit (PR a komunikace, personální oddělení, finanční řízení, koordinace, odborná část apod.). Organizační strukturu projektu žadatel zároveň popíše v kontextu organizační struktury organizace.
Členové týmu budou jednotlivě vyjmenováni a bude uvedena jejich odpovědnost za klíčové procesy (výběrová řízení, vyúčtování, publicita, příprava seminářů apod.).
Žadatel popíše způsoby komunikace projektového týmu (schůzky projektového týmu, jejich četnost, sdílení informací). 
Žadatel zde popíše veškeré relevantní zkušenosti, které má s realizací obdobného projektu včetně jeho finanční náročnosti.
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Popis projektu a zdůvodnění projektu
Analýza současného stavu
Žadatel zdůvodní potřebnost případně nezbytnost realizace projektu. Žadatel popíše současnou situaci v oblasti, kterou projekt řeší a definuje nedostatky v současné situaci a s tím související problémy a možnosti dalšího rozvoje. 
Zdůvodnění projektu je zapotřebí popsat objektivně a konkrétně.
Žadatel zdůvodní, proč právě tento předkládaný projekt má být financován z prostředků Fondu v rámci této Výzvy.
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Cíl projektu
Zde žadatel definuje cíl projektu. Dále uvede popis problémů, které v dané oblasti životního prostředí existují a které se projekt snaží eliminovat, nebo zmírnit – zejména odůvodní, v čem spočívá negativní rozměr současného stavu a proč je tedy projekt potřebný. Žadatel při popisu dbá, aby projekt odůvodnil přesvědčivě a zacílení projektu odpovídalo definovanému problému. 
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Plánované aktivity
Žadatel podrobně popíše jednotlivé plánované dílčí aktivity projektu, které povedou ke splnění Cíle 1 a Cíle 2 a v jakém časovém horizontu.
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Cílová skupina a její potřeby
Žadatel vymezí cílovou skupinu, kvantifikuje ji a definuje její relevantní potřeby. 
Definované potřeby žadatel popíše z pohledu slučitelnosti s cílem projektu a to způsobem, ze kterého vyplyne, zda předkládaný projekt potřeby reflektuje a je s nimi v souladu.
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Provázanost projektu se specifiky dané lokality
Žadatel popíše specifika lokality, případně lokalit, kde bude projekt realizován.
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Předpoklady a možná rizika projektu
Žadatel popíše možná rizika a příležitosti související s realizací projektu, a to zejména v oblasti: 
finanční, 
projektové, 
právní. 
Předpoklady a rizika žadatel vyhodnotí z pohledu pravděpodobnosti jejich vzniku a jejich závažnosti. K rizikům majícím potenciálně zásadní dopad na realizaci projektu žadatel popíše opatření na jejich minimalizaci, případně způsob, jakým je možno se jim vyhnout.
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Publicita projektu
Žadatel v souladu s kapitolou 15. Publicita  popíše způsoby, jakými bude o projektu a jeho výsledcích informovat veřejnost. 
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Jiné informace o projektu
Zde žadatel uvede informace, které jsou pro objektivní posouzení projektu relevantní 
a zároveň nebyly zařazeny do jiných kapitol a podkapitol tohoto dokumentu. 
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Razítko
Podpis příjemce podpory, resp. statutárního zástupce
příjemce podpory


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





