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ŽÁDOST O GRANT

Program CZ06 Číslo žádosti EHP-CZ06-BFB-1-363-01-2015

1. Základní informace
1.1. Název iniciativy Prohloubení partnerství - České dny v Bergenu

Anglický název 
iniciativy

Improvement of partnerships - Czech days in Bergen

1.2. Číslo realizovaného 
projektu/subprojektu 
u MGS

EHP-CZ06-OV-1-046-2014

Název realizovaného 
projektu/subprojektu 
u MGS

ZUBAČKA - UNIKÁTNÍ ŽIVÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ JIZERSKÝCH HOR A KRKONOŠ

1.3. Stručné shrnutí 
iniciativy

Hlavním cílem iniciativy "Prohloubení partnerství - České dny v Bergenu" je pracovní setkání 
zástupců Železniční společnosti Tanvald, o.p.s. (dále jen ŽST, o.p.s.) a Norsk Jernbaneklubb Museet 
Gamle Vossebanen s cílem šířit povědomí o bilaterálních vztazích v oblastech projektové 
spolupráce formou veřejné prezentace aktivit projektu a prohloubit spolupráci obou subjektů v 
rámci projektu „Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš“.
V rámci tohoto vícedenního pracovního a propagačního setkání obou komunit partnerů projektu 
bude prohloubeno vzájemné poznání kultury a činnosti obou spolků, dojde k předávání zkušeností, 
dovedností, prohlubování absorpční kapacity i sdílení příkladů dobré praxe. Konečným výstupem 
projektu „Zubačka-unikátní živé kulturní dědictví...“ bude vytvoření muzea historických železničních 
vozidel (díky rekonstrukci památkově chráněné budovy bývalé výtopny v Kořenově), jejich ochrana, 
údržba a prezentace veřejnosti. Tato nová iniciativa "Prohloubení partnerství - České dny v 
Bergenu" bude rozvíjet stávající projekt ve smyslu sdílení zkušeností norského partnera českým 
partnerem - osvojování dovedností v obnově kulturního dědictví, konkrétně v tvorbě zajímavých a 
atraktivních expozic, v zajímavé prezentaci sbírek muzejní povahy i obnově památek. V těchto 
dovednostech má norský partner českého mnoho co naučit, je mnohem zkušenější. Aktivity 
plánované pro tuto iniciativu není možné uskutečnit v rámci projektu „Zubačka–unikátní živé 
kulturní dědictví…“ z důvodu krácení finančních prostředků, když v původním rozpočtu projektu 
částečně byly. Díky krácení rozpočtu projektu byly minimalizovány neinvestiční výdaje projektu na 
studijní cestu 3 osob zástupců ŽST,o.p.s.. To však nekorespondovalo s potřebami ŽST,o.p.s. učit se 
novým dovednostem, získávat zkušenosti a absorbovat vědomosti od norského partnera. Díky 
možnostem v iniciativě FBS CZ 06 bude možné využít nabídky norského partnera uspořádat pro 
zástupce ŽST, o.p.s. široce pojatý soubor workshopů a praktických seminářů. Aktivity této inciativy 
rozhodujícím způsobem napomohou českému partnerovi dosáhnout nejlepších výsledků v 
prezentaci unikátních sbírek muzejní povahy v rámci projektu „Zubačka–unikátní živé kulturní 
dědictví ….“ a v kvalitě péče o kulturní dědictví-památkově chráněnou budovu, historická vozidla a 
jejich prezentaci veřejnosti. Přenosem zkušeností budou rozšiřovány, sdíleny znalosti, technologie, 
know-how, zkušenosti a osvědčené postupy od subjektu z donorského státu směrem k ŽST, o.p.s.. 
Norský partner má funkční výtopnu, novou depozitární halu a tři historické nádražní budovy. Český 
partner se může mnohé naučit.
Iniciativy v rámci tohoto projektu se zúčastní 17 účastníků - DOBROVOLNICKY PRACUJÍCÍCH OSOB v 
ŽST, o.p.s.:
František Adolf,Petra Havlíková,Zuzana Hrubcová,Petra Hynčíková,Michaela Kabátníková,Tomáš 
Krebs,Josef Kurfiřt-dobrovolný člen správní rady ŽST,o.p.s.,David Lukáš,Miroslava Mejsnarová,Petr 
Möller-dobrovolný člen správní rady ŽST o.p.s.,Zuzana Preusslerová, koordinátorka ŽST o.p.s.,Luděk 
Sieber,ing.Petr Prokeš-dobrovolný ředitel ŽST o.p.s., Jan Resl,Jiří Střecha,Pavel Šturm,Milan 
Voráček. Podrobný výčet účastníků iniciativy, jejich zapojení v projektu a iniciativě je z důvodu 
nedostatku prostoru v IS doložen na zvláštní příloze žádosti "Seznam dobrovolných pracovníků 
ŽST,o.p.s.. Zároveň je doložen seznam účastníků projektu ze strany norského partnera. Přínosy této 
iniciativy k realizaci projektu „Zubačka…“ a oblasti, v kterých budou účastníci iniciativy sdílet 
zkušenosti, jsou zaneseny v příloze Podrobný program iniciativy.
V roce 2014 zástupci norského partnera společně se ŽST,o.p.s. uspořádali Norský den na zubačce. 
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Aktivita iniciativy "České dny v Bergenu" jsou logickým pokračováním této dlouhodobé spolupráce. 
Iniciativa se rovněž těší velkému zájmu ze strany Velvyslanectví ČR v Norsku a dalších oficiálních 
institucí Norska, viz příloha Podrobný program iniciativy. 
Další informace v mnoha přílohách. 

1.4. Plánovaná doba implementace iniciativy

Předpokládaný termín 
zahájení 10.06.2015

Předpokládaný 
termín 
dokončení

15.06.2015 Indikovaná doba realizace 
(v měsících) 0,17

1.5. Financování CZK % z celkových způsobilých výdajů

Celkové způsobilé náklady 198 406 100 %

Požadovaná dotace 198 406 100 %

Spolufinancování 0 0 %

2. Žadatel
2.1. Název a kontaktní údaje 

Název žadatele Železniční společnost Tanvald o.p.s.

Právní forma 141 - Obecně prospěšná společnost 

Identifikace IČO 25474481 DIČ  

Statutární zástupce PETR PROKEŠ

ulice Krkonošská číslo orientační  

číslo 
popisné

256 číslo evidenční  

obec Tanvald

část 
obce

Šumburk nad Desnou

Registrovaná adresa
(adresa sídla)

PSČ 46841

Poštovní adresa (pokud je 
odlišná od registrované adresy)

webové stránky www.zubacka.cz

Kontaktní osoby

Jméno a příjmení pozice e-mail telefon fax telefon 2 posílat 
notifikace

Kateřina Preusslerová Projektový 
manažer

preusslerova@zuba
cka.cz

+42073776
1659

Ano

2.2. Bilaterální partnerství v iniciativě
Název partnerské 

instituce
Právní forma Popis Není z ČR Partner z 

donorských 
států

Norsk Jernbaneklubb 
Museet Gamle 
Vossebanen

Dobrovolnická organizace Norsk 
Jernbaneklubb Museet Gamle 
Vossebanen provozuje a udržuje muzejní 
železnici, zejména část původní tratě 
Oslo - Bergen, která byla opuštěna a 

Ano Ano
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provoz na ní skočil v šedesátých letech. 
Na této muzejní trati organizace realizuje 
jízdy historickými soupravami, udržuje i 3 
původní železniční stanice. 
Dobrovolnická organizace vlastní sbírku 
historických vozidel, která na této trati 
původně jezdila: 1 parní lokomotivu, 
malou dieselovou lokomotivu a řadu 
osobních vozů smíšené stavby (dřevo, 
kov). Organizace má 30 let zkušeností s 
opravami dřevěných historických vozů a s 
jejich provozem po muzejní železnici. 
Organizace také provozuje a udržuje své 
vlastní muzeum. Partnerská organizace 
má aktuálně v roce 2015 celkem 5 
zaměstnanců a dohromady jejich úvazky 
činí 2,5 plného úvazku (5 x 0,5 
pracovního úvazku). Dále organizace 
disponuje a pracuje se 60 dobrovolníky 
různých profesí, kteří se rovněž zúčastní 
této iniciativy, viz příloha Participating 
persons in the iniciative.
Spolupráci s tímto partnerem ŽST, o.sp.s. 
navázala již v roce 2012, když v říjnu t.r. 
tyto společnosti uzavřely partnerskou 
smlouvu. Partnerská smlouva je znovu 
předkládána v rámci příloh i k této 
žádosti.

3. Popis iniciativy

3.1. Aktivity

Aktivita
Druh aktivity BFB
Název aktivity Prohlídka areálů Museet Gamle Voseebanen, 2 workshopy a vzájemné čerpání zkušeností

Popis aktivity a 
zdůvodnění

Tato aktivita je obecně zaměřena na absorpci vědomostí a dovedností do ŽST, o.p.s. a na vzájemné předávání 
zkušeností. Skládá se z následujících 3 sub-aktivit:
1) Prohlídka stanic Haukeland,Espeland,Arna Gamle a Garnes včetně depozitární haly v Arne s výkladem 
zástupců Norsk Jernbaneklubb Museet Gamle Vossebanen. 
Ve stanici Arna je konferenční místnost, kde proběhnou 2 tematické workshopy:
2) PŘENOS PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ NORSKÉHO PARTNERA:
- Čerpání zkušeností s rekonstrukcemi muzejních stanic s péčí o udržitelnost výstupů
- Zkušenosti v oblasti organizace dobrovolnické práce, její správné využívání pro realizaci aktivit a získávání 
dalších dobrovolníků, efektivní využívání dobrovolnického potenciálu
- Dovednosti a zkušenosti s organizačním a finančním zajištěním činností od norského partnera do činností 
ŽST,o.p.s. pro realizaci projektu ZUBAČKA-UNIKÁTNÍ ŽIVÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ JIZERSKCH HOR A KRKONOŠ, 
zajištění udržitelnosti výstupů projektu. Workshop povede Ivar Gubberud, výstupy realizovaného projektu 
ŽST,o.p.s. bude prezentovat ing. Petr Prokeš s uvedením způsobu financování z Fondů EHP. Workshop bude 
probíhat formou Power-pointových prezentací a formou průběžných diskuzí vyplývajících z probíraných témat. 
3) Workshop FORMY PREZENTACE ŽIVÉ ŽELEZNIČNÍ HISTORIE realizovaný v konferenčním sále ve stanici Arna. 
Workshop bude probíhat formou Power-pointových prezentací, vzájemné inspirace a diskuze ze strany obou 
partnerů:
+ inspirace od českého partnera v oblasti organizace výstupů pro veřejnost – pořádání Nostalgických jízd, jejich 
prezentace, propagace výstupů projektu, marketing. Workshop povede za ŽST o.p.s. Jiří Střecha a Pavel Šturm.
+ prezentace historie norských železnic formou živých expozic v originálních nádražích a železničních stavbách, 
workshop povedou Ivar Gubberud, Harald Tesdal a Jak Stokstad.
Aktivity se zúčastní 12 osob zástupců žadatele a 56 zástupců norského partnera. Podrobnosti workshopů jsou v 
příloze Podrobný program iniciativy.
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Datum zahájení 11.06.2015 Datum ukončení 11.06.2015

Indikátory
Typ Název Cílová hodnota

Účast na kontaktních / vzdělávacích akcích (konference / 
seminář / kurz / workshop / pracovní jednání / studijní 
cesty)

počet účastníků z občanské společnosti 12

Aktivita
Druh aktivity BFB
Název aktivity Praktický celodenní pracovní workshop ve stanici Arna

Popis aktivity a 
zdůvodnění

Aktivitou iniciativy dne 12. 6. 2015 je PRAKTICKÝ PRACOVNÍ WORKSHOP s prezentací péče a údržby 
historických železničních vozidel, zahrnující zejména vlastní společnou pracovní činnost všech dobrovolných 
pracovníků žadatele i partnera ve stanici Arna. Jedná se o pracovní workshop v rámci přípravy areálu 
železničních vozů a parní lokomotivy na České dny. Pořádá jej norský partner a účastní se zástupci žadatele a 
partnera, kdy budou společně pracovat na provozní údržbě a přípravě vozidel, především čištění a technické 
přípravě po celý den od 9:00 do 18:00 hodin. Při tom bude docházet ke vzájemnému předávání a sdílení 
zkušeností, odborností a dovedností, k prohlubování partnerských vztahů.  
Pracovní seminář bude mít 3 konkrétní části:
1) Příprava soupravy (úklid a technická příprava soupravy, drobné opravy, mazání ložisek, narážecího a 
spřahovacího ústrojí, čištění soupravy atd.)
2) Příprava programu gastro – příprava jídelního vozu, příprava prezentace projektu ZUBAČKA - UNIKÁTNÍ ŽIVÉ 
KULTURNÍ DĚDICTVÍ JIZERSKÝCH HOR A KRKONOŠ norské veřejnosti, výzdoba stanice českými a norskými 
vlajkami atd.
Příprava doprovodného „gastro“ programu Českých dnů v Bergenu (přiblížení Česka norským návštěvníkům 
prostřednictvím českých specialit-není aktivitou této iniciativy, ani předmětem této žádosti a je zcela v režii 
norského partnera)
3) Příprava lokomotivy (drobné opravy, mazání kluzných ložisek kol a tyčový, příprava zatopení lokomotivy, 
předtápění lokomotivy a související technická práce před jízdou)
Aktivity se zúčastní 12 osob zástupců žadatele a 56 zástupců norského partnera.

Datum zahájení 12.06.2015 Datum ukončení 12.06.2015

Indikátory
Typ Název Cílová hodnota

Účast na kontaktních / vzdělávacích akcích (konference / 
seminář / kurz / workshop / pracovní jednání / studijní 
cesty)

počet účastníků z občanské společnosti 12

Aktivita
Druh aktivity BFB

Název aktivity České dny v Bergenu - dvoudenní informační a propagační akce pro širokou veřejnost, ve dnech 13. 6. a 14. 6. 
2015

Popis aktivity a 
zdůvodnění

České dny v Bergenu na Museet Gamle Vossebanen navazují na prezentaci norských partnerů v rámci Norské 
soboty na Nostalgických jízdách na Zubačce v ČR roku 2014 a je pokračováním prohlubování partnerství. 
Hlavním cílem aktivity iniciativy jsou propagační a informační akce a posílení bilaterálních vztahů v oblasti 
realizace projektu. 
Podrobný program Českých dnů:
Dne 13.6. v 10:30 slavnostní zahájení Českých dnů ve stanici Garnes,která je pro norské historické vlaky 
výchozí.Zúčastní se zástupci města Bergen,Kraje Hordaland,Velvyslanectví ČR v Norsku,Královského norského 
ministerstva zahraničních věcí,Norských železnic,NSB,Norského železničního klubu,CARGONET a poslanec PS 
PČR Lukáš Pleticha-dobrovolný pracovník ŽST,o.p.s.
Ve stanici Garnes bude probíhat prezentace projektu a bilaterální spolupráce partnerů velkoplošným bannerem 
a rozdáváním infomační brožury s českým a norským textem. Zároveň budou dobrovolní pracovníci ŽST,o.p.s. 
komunikovat s návštěvníky akce a aktivně informovat o právě realizovaném projektu.
Budou vypraveny dva páry historického vlaku v čele s parní lokomotivou ze stanice Garnes do stanice Midttune 
a zpět. Ve vlaku budou cestující odbavováni českými průvodčími,kteří budou společně s norskými informovat o 
projektu.Bude zařazen historický jídelní vůz z počátku 30.let, ve kterém budou mimo tuto inciativu, pouze pro 
dokreslení atmosféry a v režii norského partnera podávány české speciality. V jídelním voze bude přítomen 
dobrovolný pracovník ŽST o.p.s. v dobové uniformě ČSD z 30.let a bude osobně hostům prezentovat projekt 
"ZUBAČKA-UNIKÁTNÍ ŽIVÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ...", výstupy projektu a formu bilaterální spolupráce.
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Program dne 14.6. bude stejný.Na organizaci všech aktivit se budou podílet uvedení dobrovolní pracovníci 
obou partnerů (17 osob českého partnera).Dojde tak k praktickému pokračování workshopů probíhajících v 
předcházejících dvou dnech a získání praktických zkušeností s propagací a marketingovou komunikací s 
cílovými skupinami.

Datum zahájení 13.06.2015 Datum ukončení 14.06.2015

Indikátory
Typ Název Cílová hodnota

Propagační a informační akce k bilaterálním vztahům počet propagačních / informačních akcí 1

Harmonogram aktivit

Aktivita Kvartály

Prohlídka areálů Museet Gamle 
Voseebanen, 2 workshopy a vzájemné 
čerpání zkušeností

2015Q2

Praktický celodenní pracovní 
workshop ve stanici Arna

2015Q2

České dny v Bergenu - dvoudenní 
informační a propagační akce pro 
širokou veřejnost, ve dnech 13. 6. a 
14. 6. 2015

2015Q2

4. Rozpočet a financování
4.1. Indikativní rozpočet podle rozpočtových kapitol (v Kč)

Rozpočtové kapitoly Indikované náklady za 
rozpočtovou kapitolu

Poplatky a cestovní výdaje spojené s účastí na pořádaných akcích 0

- z toho Norsk Jernbaneklubb Museet Gamle Vossebanen 0

Cestovní výdaje na studijní cesty do zahraničí 198 406

- z toho Norsk Jernbaneklubb Museet Gamle Vossebanen 0

Výdaje pro hostující experty 0

- z toho Norsk Jernbaneklubb Museet Gamle Vossebanen 0

Výdaje na studie a analýzy 0

- z toho Norsk Jernbaneklubb Museet Gamle Vossebanen 0

Výdaje spojené s pořádáním akcí 0

- z toho Norsk Jernbaneklubb Museet Gamle Vossebanen 0

Výdaje spojené s publicitou 0

- z toho Norsk Jernbaneklubb Museet Gamle Vossebanen 0

Výdaje za externí poradenství 0

- z toho Norsk Jernbaneklubb Museet Gamle Vossebanen 0
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Celkové způsobilé výdaje projektu 198 406

- z toho Norsk Jernbaneklubb Museet Gamle Vossebanen 0

4.2. DPH a její proplacení

Vztah DPH k iniciativě: Zahrnuji DPH do způsobilých výdajů

Popis: Žadatel není plátce DPH, nemůže žádat o proplacení DPH Finanční úřad, tedy DPH je 
způsobilým výdajem projektu.

5. Publicita
Popis řešení publicity:
Po celou dobu realizace partnerských aktivit v Norsku bude zajištěna publicita projektu a jeho financování z Fondů EHP. 
Nejdůležitější aktivitou z hlediska zajištění publicity bude uspořádání Českých dnů v Bergenu, které proběhnou v rámci 
pravidelných jízd norskými historickými vlaky a budou propagovány v norských mediích za pomoci norského partnera 
Norsk Jernbaneklubb Museet Gamle Vossebanen prostřednictvím tiskových zpráv, plakátů a letáků s publicitou projektu. 
Během Českých dnů bude viditelně umístěn propagační banner s údaji o ŽST, o.p.s., o projektu "Zubačka - Unikátní živé 
kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš", jeho výstupech a formě bilaterální spolupráce se subjektem z donorského 
státu. Během dvou Českých dnů budou zástupci ŽST, o.p.s. neustále průběžně komunikovat v norskou veřejností, budou 
rozdávat letáky společnosti s informacemi o projektu v Češtině a Norštině. Zástupci ŽST, o.p.s. ve spolupráci s norským 
partnerem Norsk Jernbaneklubb Museet Gamle Vossebanen budou společně vzbuzovat zájem o Českou republiku, o 
projekt a jeho výstupy netradiční formou - prostřednictvím české hudby, českých specialit a propagace s 
představováním turistických atraktivit a přírodních krás regionu. Zvláště intenzivně budou představovány budoucí 
výstupy projektu - opravená budova bývalé výtopny v Kořenově, kde vznikne unikátní živé depozitum pro historická 
železniční vozidla, přístupné veřejnosti. Bude propagována i partnerská bilaterální spolupráce. Veškeré aktivity během 
Českého dne v Bergenu napomohou českému partnerovi naučit se formám komunikace s veřejností, s potenciálními 
návštěvníky. Populární a přívětivou formou bude propagována samotná podpora směřující do ČR prostřednictvím 
programu EHP. V rámci iniciativy bude vytištěno 2000 ks dvojjazyčných letáků v Češtině a Norštině a v průběhu 
dvoudenní aktivity "České dny v Bergenu" ve dnech 13. a 14. 6. bude distribuováno návštěvníkům akce. Náklady spojené 
s touto publicitou budou pokryty z vlastních zdrojů žadatele.

6. Zadávací řízení na stavební práce, dodávky, služby
Název Typ Druh Odhad ceny (CZK) bez DPH
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7. Podrobný indikativní rozpočet

Kapitola Podkapitola Položka Jednotka Počet 
jednotek

Jednotkové 
výdaje

Celkem 
bez DPH 

(Kč)

Sazba 
DPH 
(%)

Celkem s 
DPH (Kč)

Způsobilé 
výdaje (Kč)

Výdaje 
žadatele/partnera

Cestovní výdaje 
na studijní 
cesty do 
zahraničí

Cestovné - letecká 
doprava Zpáteční letenka zpáteční 

letenka 17,00 5 000,00 85 000 0 85 000 85 000 Žadatel

Cestovní výdaje 
na studijní 
cesty do 
zahraničí

náklady na pohonné 
hmoty do 
pronajatých 
automobilů

spotřeba pohonných 
hmot litr benzínu 102,00 53,00 5 406 0 5 406 5 406 Žadatel

Cestovní výdaje 
na studijní 
cesty do 
zahraničí

Pronájem osobních 
automobilů Pronájem automobilu pronájem 

automobilu 3,00 14 000,00 42 000 0 42 000 42 000 Žadatel

Cestovní výdaje 
na studijní 
cesty do 
zahraničí

ubytování 
ubytování v 1 apartmánu 
pro maximálně 6 osob 
(ubytováno 5 osob)

noc 5,00 4 125,00 20 625 0 20 625 20 625 Žadatel

Cestovní výdaje 
na studijní 
cesty do 
zahraničí

ubytování 

ubytování v 1 apartmánu 
pro maximálně 6 osob 
(ubytováno celkem 5 
osob)

noc 3,00 4 125,00 12 375 0 12 375 12 375 Žadatel

Cestovní výdaje 
na studijní 
cesty do 
zahraničí

ubytování 

ubytování ve 2 
apartmánech pro 
maximálně 4 osoby 
(ubytováno celkem 7 

noc 5,00 6 600,00 33 000 0 33 000 33 000 Žadatel
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osob)



9

8. Přílohy 
Přílohy k žádosti:
Seznam účastnících se osob partnera
Zdůvodnění nutnosti zapůjčení automobilů
Objednávka letenek Praha - Bergen
EHP-CZ06-BFB-1-363-01-2015_žádost o grant_nedostatky a připomínky_II
Partnerská smlouva 2012
Zdůvodnění potřeby ubytování
Potvrzení rezervace ubytování
Stručné shrnutí projektu v Angličtině
Dokument žádosti o grant
Opravené zdůvodnění cen a rozpis ubytování
Dokument žádosti o grant
Pozvánka českému velvyslanci v Norsku na aktivty projektu
Pozvánka Železniční společnosti Tanvald,o.p.s. od norského partnera na partnerskou akci
EHP-CZ06-BFB-1-363-01-2015_žádost o grant_nedostatky a připomínky
Žádost o zkrácení doby posouzení žádosti
Seznam účastníků iniciativy - DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ Železniční společnosti Tanvald, o.p.s.
Dokument žádosti o grant
Propagační materiál pro širokou norskou veřejnost, vydaný norským partnerem
Podrobný program aktivit iniciativy "Prohloubení partnerství - České dny v Bergenu"
Pozvánka a podrobný program aktivity

9. Bankovní účet

Majitel účtu Železniční společnost Tanvald, obecně 
prospěšná společnost IČO 25474481

Adresa majitele účtu

Obec Tanvald PSČ 46841

Část obce Šumburk nad Desnou Ulice Krkonošská

Číslo popisné 256 Číslo orientační  Číslo evidenční  

Země Česká republika

Kontaktní osoba

Jméno Petr Příjmení Prokeš

Telefon +420602263958 Fax  

E-mail petr.prokes@centrum.cz

Číslo bankovního účtu pro vyplacení dotace

Předčíslí účtu  Číslo účtu 2222156309

Banka Česká spořitelna, a.s. Kód banky 0800

IBAN CZ5608000000002222156309

Měna CZK - Česká koruna

Adresa pobočky

Obec Tanvald PSČ 46841

Část obce Tanvald Ulice Krkonošská

Číslo popisné 654 Číslo orientační  Číslo evidenční  
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10. Podpis 

Za předkladatele žádosti

Potvrzuji, že jsem řádně oprávněn/a, jménem předkladatele žádosti, podepsat tuto žádost o grant a že 
veškeré dokumenty a informace uvedené v této žádosti jsem zkontroloval/a a uvedené údaje jsou 
správné a pravdivé.

Potvrzuji, že tato iniciativa bude realizována tak, jak je popsáno v této žádosti o grant a požadovaná 
finanční částka grantu vyjadřuje odpovídající částku, která je přiměřená a nutná jako minimum, aby 
iniciativa mohla být realizována a dokončena.

Souhlasím s tím, že Zprostředkovatel programu může zveřejnit shrnutí této žádosti (této iniciativy) a 
veřejně publikovat na své internetové stránce, včetně poskytnutí údajů požadovaných Ministerstvem 
financí do systému DOTINFO dle zákona 171/2012 Sb. a poskytovat údaje v souladu se Zákonem o 
svobodném přístupu k informacím. Shrnutí návrhu iniciativy může být poskytnuto rovněž státům EHP.

Jméno a příjmení Datum Podpis
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