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ŽÁDOST O DOTACI
Údaje podatelny MÚ Kopřivnice:

KÓD DOTAČNÍHO PROGRAMU 3/OŠK/2012
TÉMA (1, 2, 3) ……………………………..
Název projektu:

Územní působnost a místo realizace projektu:

Žadatel o dotaci (název subjektu), právní
forma (typ organizace):
Adresa žadatele (shodná s dokladem
o právní subjektivitě):
Ulice:

Č. p.:

Obec:

PSČ:

IČ:

E-mail:

Č. ú.:

www:

Fax:

Adresa pro doručování:
Osoby oprávněné podepisovat smlouvy:

Kontakt:
tel.

e-mail:

tel.

e-mail:

tel.

e-mail:

Osoby odpovědné za projekt,
kontaktní osoby:

Kontakt:
tel.

e-mail:

tel.

e-mail:

tel.

e-mail:
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ŽÁDOST O DOTACI
FINANČNÍ ROZPOČET NA REALIZACI PROJEKTU
Položka

Požadovaná
dotace
z rozpočtu
města

Vlastní zdroje
žadatele

Jiné zdroje
(sponzoři, …)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Celkem:
Celkem požadovaná dotace ….......................tj. …………………..% z celkových nákladů na projekt.
Žádáme o uznatelné náklady** dle čl. 4 ods.3 „Zásad“ * - označte křížkem:

a)

b)

datum od:

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU:

Dotace a granty města Kopřivnice poskytnuté v minulosti :
Rok:

Na co byla dotace poskytnuta:

Částka:

Rok:

Na co byla dotace poskytnuta:

Částka:

Rok:

Na co byla dotace poskytnuta:

Částka:

Při podpisu smlouvy o poskytnutí dotace předloží žadatel podle čl.5 odst.6 k nahlédnutí originály
dokladů nebo úředně ověřené kopie dokladů zaměstnanci příslušného odboru.
Datum, podpis odpovědné osoby:

*
**

„Zásady“ – Zásady pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice.
Uznatelné náklady hrazené z dotace – viz. čl.2 písm. o) „Zásad“ .
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ŽÁDOST O DOTACI
POPIS PROJEKTU
Spolupracující
subjekt(y):

Způsob
spolupráce:

Personální
zajištění
realizace
projektu:

Účel projektu
(jaký bude mít
projekt efekt
a přínos pro město
či cílovou
skupinu):
Navrhovaný
postup při
realizaci
projektu
(kroky a metody
vedoucí
k dosažení cíle
projektu):
Věkové kategorie účastníků akce
Cílová skupina
(věková kategorie
účastníků akce)

Předpokládaný počet účastníků (např. účast
v předchozím ročníku)

Časový plán
realizace
projektu:

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Dále souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a se
zveřejněním identifikačních údajů o mé osobě (subjektu) a výši poskytnuté dotace na webových stránkách
poskytovatele (města) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů:
Datum, podpis odpovědné osoby,
případně i razítko organizace:

