
Příloha č. 1  
 

Žádost o podporu k výzvě k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných 

pro program LIFE 
 

  

Výzva k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů 
alokovaných pro program LIFE: 

Vyhlašovatel: 

Sídlo:   

Kontaktní osoba 

vyhlašovatele: 

Ministerstvo životního prostředí 

Praha 10, Vršovická 65, PSČ 100 10 

Lucie Blažejová, 267 122 389 

Pavel Gruntorád, 267 122 315 

Úplný název žadatele: 

 

 

Adresa žadatele: 

 

 

IČ žadatele: 
 

 

Statutární zástupce: 

Titul   Funkce  

Příjmení  Jméno  

Poštovní adresa  

Telefon  E-mail  

Pracovní útvar  
 

Pověřený zástupce (oprávněný jednat/podepisovat za statuárního zástupce): 

Titul   Funkce  

Příjmení  Jméno  

Poštovní adresa  

Telefon  E-mail  

Pracovní útvar  

Zástupce je pověřen na základě (např. plná moc): 
 

Kontaktní osoba (osoba skutečně zpracovávající žádost): 
Uveďte prosím údaje osoby koordinující přípravu projektu ze strany hlavního žadatele -> koordinujícího příjemce. Titul   Funkce  

Příjmení  Jméno  

Poštovní adresa  

Telefon  E-mail  

Pracovní útvar  
 

Název předkládaného 

projektového 

návrhu/konceptu: 

 

 

 



Příloha č. 1  
 

Žádost o podporu k výzvě k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných 

pro program LIFE 
 

  

Prioritní oblast programu 

LIFE, do niž návrh/koncept 

spadá: 

LIFE NAT/ BIO/ ENV/ CLIMA/GIE/ GIC1 

Celková předpokládaná 

výše rozpočtu projektového 

návrhu/konceptu (v eurech): 

 

Předpokládaná délka 

projektu: 

 

od ………………   do …………………. 

 

 

Žádám o kofinancování výše uvedeného projektového návrhu/konceptu ve výši 2: 

 

 ……………………………………………………… eur 

  

Žádám o uhrazení výdajů spojených s přípravou projektové dokumentace výše uvedeného 

návrhu/konceptu:  ANO - NE3 ve výši …………………………………………Kč 

 

V případě, že jste zakroužkovali variantu ano, předložte prosím stručný popis a výši očekávaných 

výdajů spojených s přípravou projektové dokumentace (v rozsahu cca půl strany): 

 

V případě, že jste podali koncept4, uveďte datum a čas odeslání tohoto dokumentu. Jestliže jste 

koncept NEPŘEDLOŽILI, uveďte do příslušné kolonky „neodesláno“. 

 

 

Datum a čas odeslání konceptu  

 

 

V…………………., dne ……………..  

 

 

  

…………………………………………............. 

Jméno a podpis statutárního zástupce 

                                                                                         organizace nebo jeho pověřeného 

zástupce 

                                                 
1 Zakroužkujte jednu příslušnou prioritní oblast z uvedených možností. 
2 Uveďte požadovanou částku podpory, pokud je to pro Vás relevantní.  
3 Zakroužkujte správnou variantu. 
4 Vztahuje se k předložení konceptu v rámci podprogramu Klima. Pro koncepty v podprogramu Životní 

prostředí se tento údaj nevyplňuje. 


