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Osnova projektu pro podopat ení 2.1.1.
1. Název projektu
1.1. Stru ný a výstižný název projektu
- uve te, stru ný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit , opat ení,
podopat ení a investi nímu zám ru;
1.2. Cíle projektu
1.2.1. Specifické cíle (cíle, které bude projekt napl ovat ve vztahu k zam ení
podopat ení)
1.2.2. Cíle žadatele
1.3. Zpracovatel projektu
- uve te, zda zpracovatelem projektu je žadatel nebo zda byla využita poradenská
firma, p ípadn jiná firma (v etn názvu firmy);
2. Žadatel
2.1. Identifikace žadatele
•

Název pozemkového ú adu (nap . Ministerstvo Zem d lství
ú ad Jihlava)

•

Adresa pozemkového ú adu

•

I

R – Pozemkový

2.2. Popis pozemkového ú adu
2.2.1.
-

Organizace PÚ

uve te organiza ní strukturu pozemkového ú adu, vypište po et a v kovou
strukturu, po et žen a muž , po et zam stnanc na plný a zkrácený pracovní
úvazek, osoby se zm n nou pracovní schopností apod. v etn jejich pracovního
za azení;
2.2.2.

Charakteristika spravovaného území

2.2.3.

Rozpo et PÚ (za poslední 3 roky)

3. Popis realizace projektu
3.1. Lokalizace projektu (uve te, kde se p esn projekt bude realizovat – katastrální
území, p ípadn více katastrálních území)
•
•
•
•

Lokalita (popis území, reliéf terénu p írodní a klimatické podmínky)
Infrastruktura
Doprava
Komunikace
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• Energie
• Lidské zdroje
• Stavební, montážní kapacity
• Ukládání odpad
3.2. Popis hlavního zám ru projektu
3.2.1. Výchozí situace a zd vodn ní projektu
- uve te podstatu problému, který projekt eší, v etn p esného popisu výchozího
stavu v katastrálním území, funk ního a prostorového uspo ádání pozemk a
vlastnických vztah ;
3.2.3. Jednotlivé aktivity projektu
- popište innosti, z nichž se projekt skládá;
3.2.4. Výsledky projektu
- popište využití realizovaných spole ných za ízení nebo vyty ených pozemk .
Popište zlepšení p ístupnosti pozemk , efektivitu jejich využívání, ú innost
protierozních opat ení a územních systém ekologické stability pokud se jich
projekt týká;
3.2.5. Ekonomický p ínos projektu
- slovn popište jaký bude mít projekt ekonomický p ínos pro kone né uživatele
(pouze u realizace cest a protierozních opat ení);
3.3. Dopady projektu
3.3.1. Dopad realizace projektu na životní prost edí
- uve te stav p ed realizací a p edpokládaný stav po realizaci projektu. Popište
p edpokládané dopady Vašeho projektu na životní prost edí, zda má projekt za
hlavní cíl zlepšení životního prost edí, zda je projekt šetrný k životnímu prost edí
i zda je ekologicky neutrální a nep edpokládáte jeho vliv na životní prost edí.
Popište, zda Váš projekt znamená ztrátu p irozených nebo polop irozených prvk ,
jako jsou stromy, rozptýlená zele , mok ady, v esovišt , rašeliništ , extenzivn
obhospoda ované louky, tradi ní kosené louky nebo jednotlivé druhy, nebo zda má
na tyto prvky n jaký vliv. Musíte rovn ž brát v úvahu dopad projektu na tradi ní a
lov kem vytvo ené prvky krajiny, zem d lské a ostatní stavby a archeologická
nalezišt . Pokud jste p esv d eni, že negativnímu vlivu nebo ztrát nelze zabránit,
pak je t eba, abyste popsali rozsah takového negativního p sobení nebo ztráty a
vysv tlili, pro se nepo ítá s žádnou alternativou. Uve te, zda Váš projekt
vyžaduje posouzení z hlediska vliv na životní prost edí, zda je realizován nap .
v národním parku, chrán né oblasti, v oblasti zranitelné nitráty, v ochranném
pásmu vod, na území vymezeném NATURA 2000 apod.
3.3.2. Sociální dopad realizace projektu
3.3.2.1. Pracovní místa
- uve te, kolik pracovních míst a jaká p edpokládáte, že projekt vytvo í nebo udrží,
zda projekt do budoucna zvýší ekonomickou sílu zam stnanc . Zodpov zte otázku,
zda realizace projektu p ispívá ke zlepšení pracovních podmínek?
3.3.2.2. Rovné p íležitosti
- uve te prohlášení „Projekt nemá vliv na rovné p íležitosti.“ a zd vodn te pro .
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-

3.4.
3.5.
-

3.6.
-

-

3.3.3. Informa ní spole nost
vysv tlete, zda projekt n jakým zp sobem podpo í rozši ování a uplat ování
informa ních a komunika ních technologií. Uve te, zda je Váš projekt hlavn
zam en na rozvoj informa ní spole nosti nebo má pozitivní dopad na rozvoj
informa ní spole nosti nebo zda je z hlediska vlivu na informa ní spole nost
neutrální.
Strategie po ukon ení projektu
d sledn vysv tlete, jak bude Vaše iniciativa pokra ovat po uplynutí doby trvání
podporovaného projektu, jak bude poté financována a jaké jsou její další cíle.
Uve te, jak a na koho budou p evedena spole ná za ízení.
Propagace a publicita projektu
publicita a propagace Vašeho projektu je naprosto nezbytná. Popište, jakých
postup budete používat a jaký bude cílový segment. Je t eba mít na pam ti také
to, že se od Vás bude žádat, abyste publikovali skute nost, že projekt obdržel
prost edky od EU. To by se m lo týkat veškerého publikování v tisku a v p ípad ,
kde je to možné, umístit v míst projektu informativní tabule. Opat ení na
propagaci a publicitu, která jsou nutná pro jednotlivé druhy investic, jsou uvedena
v Pravidlech pro žadatele.
asový harmonogram investice
3.6.1.
asový plán uskute ování projektu
uve te celkový asový plán, po ínaje dokon ením projektové dokumentace po
ukon ení projektu, v etn uvedení jednotlivých fází realizace projektu a roz len ní
na aktivity, které plánujete provád t;
3.6.2. Fáze projektu
uve te p ehledné grafické znázorn ní fází projektu;

4. Technické ešení projektu
-

popište technické ešení projektu;

5. Ekonomické informace
5.1.
5.2.

Rozpo et projektu
5.1.1. Tabulka rozpo tu projektu
podejte p ehled o celkovém rozpo tu projektu, v etn jeho díl ích ástí a
jednotlivých zdrojích financování;
5.1.2. Finan ní krytí projektu
uve te p ehled o jednotlivých zdrojích finan ního krytí projektu (resp.
p edfinancování projektu);
5.1.3. Náklady na p ípravné studie a pr zkumy
uve te p ehled p edinvesti ních studií pr zkum a expertních posudk –
s uvedením náklad , zpracovatele a doby zpracování;
Odhad celkových investi ních náklad
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-

-

5.3.
-

6.

kalkulujte projektové náklady výstavby a rekonstrukcí. Snažte se p i adit náklady
pro všechny možné alternativy a se a te je podle odhadovaných náklad a
nákladových složek nebo jiných p íhodných ukazatel .
5.2.1. Odhad investi ních náklad na stavební a montážní práce
uve te souhrnný p ehled náklad na stavební a montážní práce;
5.2.2. Odhad režijních náklad
uve te souhrnný p ehled režijních náklad týkajících se projektu. V oblastech:
výrobní režie, správní režie, odbytová režie.
5.2.3. Nákladové srovnání s podobnými projekty již realizovanými
P ijatelné a nep ijatelné výdaje
5.3.1. P ijatelné výdaje pro Opera ní program Zem d lství
vytvo te souhrnný p ehled p ijatelných výdaj pro OP Zem d lství Vašeho
projektu podle seznamu uvedeného v Pravidlech;
5.3.2. Nep ijatelné výdaje pro Opera ní program Zem d lství
vytvo te souhrnný p ehled nep ijatelných výdaj pro OP Zem d lství ve Vašem
projektu;

SWOT analýza (silné a slabé stránky projektu, p íležitosti a ohrožení)
6.1.

SWOT analýza PÚ

Silné stránky

Slabé stránky

P íležitosti

Ohrožení
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6.2.

SWOT analýza projektu

Silné stránky

Slabé stránky

P íležitosti

Ohrožení

7.

Další projekty
-

podejte p ehled o realizovaných projektech a dalších plánech do budoucnosti.
Tato kapitola nemá vliv na výb r projektu.

7.1. Realizované projekty
- uve te, zda a jaké investi ní projekty jste v minulosti realizovali (nap .
v posledních t ech letech), jaké realizujete v sou asné dob , v jaké finan ní výši,
zda byly realizovány se spolufinancováním ve ejných orgán , V p ípad , že ano,
jakých a v jaké výši apod. Doporu ujeme zpracovat formou tabulky.
7.2. Plánované projekty
- uve te, jaké investi ní projekty plánujete realizovat v následujících t ech letech,
zda budete požadovat spolufinancování, jaký je rozpo et t chto projekt , zda
žádáte na další projekty v rámci Opera ního programu Zem d lství apod.
Doporu ujeme zpracovat formou tabulky.
8.

P ílohy:
1. Tabulka logického souhrnu
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2. Technická dokumentace k projektu v etn
vyzna ením realizace projektu

mapy vhodného m ítka s
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Logický souhrn projektu
Opat ení:
Podopat ení:
Název projektu:
Nejd ležit jší vstupy, které budou mít zásadní Chronologicky uvedené nejd ležit jší aktivity Specifické cíle podpory, do kterých projekt
význam pro realizaci projektu
související s realizací projektu
zasahuje

Ú el projektu, pro který žadatel projekt
realizuje

Výsledky projektu, které budou po jeho
dokon ení
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