Žádost o dotaci z rozpočtu Obce Vělopolí na rok 2016
Základní informace o projektu a žadateli o poskytnutí dotace (dále jen „žadatel“):

1.

Přesný název projektu

2.

Žadatel
jméno a příjmení (fyzická osoba - FO)
nebo název žadatele (právnická osoba PO):
právní forma žadatele (jen u PO - např.
spolek, obecně prospěšná společnost,
apod.):
sídlo (PO) nebo adresa trvalého bydliště
(FO) žadatele (ulice, č.p.
obec, PSČ) + kontaktní údaje (telefon,
fax, e-mail):
identifikační číslo (PO a podnikající FO) a
rodné číslo (FO) žadatele:
údaje o zápisu žadatele (PO) do
veřejného rejstříku nebo číslo
občanského průkazu žadatele (FO):

bankovní spojení (banka, číslo účtu):

3.

4.

Oprávnění zástupci žadatele (PO) jméno a příjmení, titul, právní důvod
zastoupení (např. funkce u žadatele),
adresa trvalého bydliště, v případě
zastoupení na základě plné moci přiložit
kopii plné moci, telefon, fax, e-mail:
Osoba odpovědná za realizaci projektu
(jméno a příjmení, titul, funkce, adresa
trvalého bydliště,
telefon, fax, e-mail):

5.

U žadatele PO – identifikace osob
s podílem (např. společník či akcionář) –
jméno a příjmení, titul, adresa trvalého
bydliště

6.

U žadatele PO - identifikace osob, v
nichž má žadatel přímý podíl, a o výši
tohoto podílu:

7.

Účel použití požadované dotace:

8.

Termín zahájení, ukončení a místo
realizace projektu

9.

Působnost projektu
(celostátní, regionální, místní)

10.

Souhrnná informace o projektu
(základní idea, cíl, cílové skupiny a
stručný obsah projektu):

11.

Očekávaný přínos projektu

12.

Celkové rozpočtové náklady na projekt:

Celkem

Kč

Rozpis nákladů:
a) materiál

Kč

b) služby

Kč

c) propagace

Kč

d) jiné (vymezit)

Kč

Celkem …………………………..
13.

Vlastní podíl organizace na financování
projektu

tj. …………% z celkových nákladů projektu

Blíže specifikujte oddíl organizace:

Kč

Příjmy projektu

14.

15.

Vstupné, kurzovné, apod.

……………………………………

Kč

Příjmy z podeje (publikace)

……………………………………

Kč

Příjem z reklamy a sponzoringu

……………………………………

Kč

Další zdroje (dary, půjčky, apod.)

……………………………………

Kč

Celkem

…………………………..

Kč

Celkem

Kč

Výše požadované dotace od Obce
Vělopolí

tj. ………………% z celkových nákladů projektu

Níže podepsaný žadatel nebo jeho oprávněný zástupce prohlašuje, že v této žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Vělopolí uvedl pouze pravdivé a úplné skutečnosti1.

Žadatel bere na vědomí, že na přiznání požadované dotace není právní nárok.

V …………………………………………………………………..dne ……………….2016

1

V případě, že po podání této žádosti o poskytnutí dotace nastanou u žadatele jakékoliv změny skutečností
uvedených v této žádosti, je žadatel povinen neprodleně písemně informovat o těchto nových skutečnostech
poskytovatele.

