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Příloha č. 2

EČ ………
Žádost o účast na Studijní cestě do Norska – 

technické/průmyslové památky“, která je financována z  
Programu „Kultura“

FONDY EHP 
2014-2021

Identifikace žadatele

Název žadatele:

Adresa:

Stručná charakteristika žadatele:
 
(včetně popisu vztahu ke 
konkrétní průmyslové/technické 
památce nebo činností žadatele 
spojených se správou, ochranou 
nebo obnovou 
průmyslového/technického 
kulturního dědictví)

1. Účastník studijní cesty za žadatele

Jméno a příjmení:

Stručná charakteristika činnosti 
v organizaci žadatele:

Kontaktní údaje (email, telefon):

Telefon:

Email:

2. Účastník studijní cesty za žadatele (pokud je relevantní)

Jméno a příjmení:

Stručná charakteristika činnosti 
v organizaci žadatele:

Kontaktní údaje (email, telefon):

Telefon:

Email:
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Předběžný záměr projektu, který žadatel plánuje předložit v rámci otevřené Výzvy na 
movité/nemovité kulturní dědictví Programu „Kultura“ 2014 – 2021 (který je zaměřen 
na technické/průmyslové kulturní dědictví), respektive očekávaný přínos studijní 
cesty do Norska

Název technické/průmyslové 
kulturní památky nebo 
předpokládaný název projektu, který 
žadatel plánuje předložit do 
otevřené Výzvy na movité/nemovité 
kulturní dědictví:
(pokud je relevantní)

Název:

Stručný popis záměru projektu, 
který řeší technické/průmyslové 
kultur- ní dědictví a který žadatel 
předpokládá předložit v rámci 
otevřené Výzvy na movité/nemovité 
kulturní dědictví:

nebo

Očekávaný přínos této studijní 
cesty pro organizaci, která se 
zabývá správou, ochranou nebo 
obnovou průmyslového 
(technického) kulturního dědictví:

(max. 300 slov)

Čestné prohlášení žadatele

Prohlašuji, že informace uvedené v této Žádosti jsou pravdivé.

Prohlašuji, že jsem oprávněným žadatelem o účast na studijní cestě (viz text Výzvy, bod 1) 
a na vyžádání doložím doklady prokazující vlastnický nebo jiný právní vztah k průmyslové 
(technické) památce a právní formu žadatele.

Prohlašuji, že beru na vědomí skutečnost, že v případě zařazení na seznam účastníků 
studijní cesty vzniká povinnost zúčastnit se studijní cesty do Norska. Zároveň beru na 
vědomí, že v případě neúčasti uvedených účastníků může Ministerstvo kultury vyžadovat po 
žadateli uhrazení relevantních, již vynaložených, nákladů spojených s touto studijní cestou 
(letenky, ubytování, atd.).

Podpis žadatele oprávněného 
k podpisu:

Dne:


