
 Kód programu: RRC/13/2023 2023

 Název programu: Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2023

 Název projektu:

 Žadatel:

 Právní forma žadatele:

 IČO:  DIČ:

 Zástupce žadatele:

Datová schránka:

 Sídlo žadatele

 Ulice:  č. p. 

 Obec:  PSČ:

 Tel.: E-mail:

 Bydliště žadatele

 Ulice:  č. p. 

 Obec:  PSČ:

 Tel.: E-mail:

 Osoby s podílem v žadateli:

 IČO /datum narození:

 IČO: Název: Výše podílu (v %):

 Bankovní spojení:

 Číslo účtu žadatele:  Kód banky:

 Název banky žadatele:

 Název zřizovatele: IČO zřizovatele:

 Číslo účtu zřizovatele:  Kód banky:

 Název banky zřizovatele:

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Obecná 
část

 Dotace pro rok:

Datum narození (pro FO):

 Funkce, právní důvod 
zastoupení:

Webová 
stránka:

Webová 
stránka:

Název / jméno a příjmení, 
bydliště:

 Osoby, ve kterých má 
žadatel přímý (obchodní) 
podíl:



 Údaje o projektu: Údaje o projektu:

 - doba, v níž bude dosaženo účelu dotace - doba, v níž bude dosaženo účelu dotace

 Termín zahájení: Termín zahájení: 1.5.2023  Termín ukončení: Termín ukončení: 30.6.2024  Počet měsíců realizace Počet měsíců realizace 14

 Územní působnost projektu: Moravskoslezský kraj

 Celková výše plánovaných uznatelných nákladů/výdajů projektu (v Kč): Celková výše plánovaných uznatelných nákladů/výdajů projektu (v Kč):

 Součet: Součet: 100,00 %

 Osoba odpovědná za realizaci projektu

 Jméno, příjmení a titul: Jméno, příjmení a titul:  Pracovní zařazení, funkce: Pracovní zařazení, funkce:

 Adresa:

 Telefon nebo mobil: Telefon nebo mobil:

 E-mail: E-mail:

Stáhnout formulář nákladového rozpočtu

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Projektová část

 Název projektu: 

 Účel projektu (uveďte stručný cíl 
projektu, způsob či postup jeho 
dosažení, význam projektu jak pro 
žadatele, tak i pro žáky/studenty, čeho 
má projekt dosáhnout:

  Odůvodnění žádostiOdůvodnění žádosti
((uveďte navrhovaný postup realizace projektu - podrobněji definujte počet stážistů a druh škol, které studují, navrhovaný průběh a harmonogram uveďte navrhovaný postup realizace projektu - podrobněji definujte počet stážistů a druh škol, které studují, navrhovaný průběh a harmonogram 
stáží, včetně kalkulace nákladů a pracovní náplně stážistů, popište počet a zapojení mentorů v rámci stáže, včetně kalkulace nákladů):stáží, včetně kalkulace nákladů a pracovní náplně stážistů, popište počet a zapojení mentorů v rámci stáže, včetně kalkulace nákladů):

  Požadovaná výše dotace z Požadovaná výše dotace z 
rozpočtu MSK v Kč rozpočtu MSK v Kč 
(zaokrouhleno na stokoruny (zaokrouhleno na stokoruny 
dolů):dolů):

  Podíl dotace na uznatelných Podíl dotace na uznatelných 
nákladech/výdajích projektunákladech/výdajích projektu
(v %): (v %): 

  Podíl žadatele na financování Podíl žadatele na financování 
uznatelných nákladů/výdajů v uznatelných nákladů/výdajů v 
Kč:Kč:

  Podíl žadatele na Podíl žadatele na 
financování uznatelných financování uznatelných 
nákladech/výdajů projektu (v nákladech/výdajů projektu (v 
%):%):

Nákladový rozpočet: Rozpočet stáhněte! Vyplněný rozpočet přiložte jako přílohu číslo jedna! Rozpočet je samostatná 
příloha formuláře.



Novák Jakub:
Max. počet znaků 600

D7:



Příloha č. 1 Programu
žadatel:
název projektu:

Nákladový rozpočet projektu - Uznatelné neinvestiční náklady/výdaje

Druh nákladu/výdaje

Celkové plánované náklady/výdaje projektu

 (v Kč)  (v Kč)  (v Kč)

a b c

Náklady celkem

Druh 1.1   Mzdové náklady 0 0 0

Položka 0

Položka 0

Položka 1.1.3. Zákonné odvody z dohod (pokud jsou uplatňovány) 0

Druh 1.2   Cestovné 0 0 0

1.2.1 0

1.2.2 0

1.2.3 0

Druh    1.3   Náklady na služby 0 0 0

Položka 1.3.1 0

Položka 1.3.2 0

Položka 1.3.3 0

Druh    1.4   Jiné uznatelné náklady 0 0 0

Položka 1.4.1 0

Položka 1.4.2 0

Položka 1.4.3 0

Neinvestiční náklady/Výdaje celkem: 0 0 0

Plánované uznatelné 
náklady/výdaje    

Požadovaná výše 
dotace

Upravená výše 
požadované dotace
(zaokrouhleno na celé 

stokoruny směrem 
dolů)

1.1.1. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) - žák/
student
1.1.2. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) - 
mentor

Položk
a
Položk
a
Položk
a
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