ŽÁDOST O DOTACI
Údaje podatelny MÚ Kopřivnice:

KÓD DOTAČNÍHO PROGRAMU 1/OSV/2011
TÉMA (1, 2) …………………………………

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
Kč
položka

Celkové
náklady

Požadova
ná dotace

Jiné
zdroje

Náklady celkem: …………………………………………………………..
-

z toho vlastní zdroje: ……………Kč, tj. ……………% celkových nákladů

-

z toho jiné zdroje: ……………

Kč, tj. ……………% celkových nákladů

Žádáme o uznatelné náklady** dle čl. 4 ods.3 „Zásad“ *- označte
křížkem:

a)

b)

datum od:

Požadovaná výše dotace: ………………………Kč, tj. …………………..% celkových nákladů
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:

Datum
registrace
služby:
Typ
poskytované
služby podle
Zákona č.
108/2006 Sb. o
sociálních
službách
Cílová
skupina
(stručný popis)

Identifikátor:

Forma
poskytované
služby ( pobytová,
terénní,
ambulantní,..)

Vlastní
zdroje
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ŽÁDOST O DOTACI
Počet klientů
s trvalým
Max. kapacita
pobytem v
služby celkem
Kopřivnici
Cena za jednotku každé poskytované služby dle skutečnosti roku 2011 pro jednoho uživatele z
Kopřivnice
(Vyplňte dle sledovaných parametrů a za každou službu zvlášť) – přehled nákladů uveďte v tabulce v příloze
č. 1 této žádosti.
Název služby
(doplňte do záhlaví)
Lůžko/den
Intervence
Kontakty
Jiné

Personální zabezpečení
Počet
zaměstnanců
celkem

Počet pracovníků
v přímé péči
Provozní personál

Stručný popis
cílů

Postup
realizace vč.
časového
harmonogram
u (u zavádění
nových služeb)
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:

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.

U nově zaváděných služeb doložte způsob zjišťování potřebnosti služby.
„Zásady“ – Zásady pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice.
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ŽÁDOST O DOTACI
**

Uznatelné náklady hrazené z dotace – viz. čl.2 písm. o) „Zásad“ .

ŽÁDOST O DOTACI
Příloha č. 1
Sledovaná jednotka:
(vyplňte dle skutečnosti: např. uživatelů, lůžko/den, kontakt, intervence apod.)

Údaje o službách – dle skutečnosti roku 2011
Údaje o poskytovaných
službách

Celkový rozpočet

Kopřivnice

ostatní zdroje
financování

dotace
Kopřivnice

úhrady od
uživatelů

náklady celkem

pokud neposkytujete službu podle zákona 108/2006 Sb.tento sloupec nevyplňujte
Uvádějte údaje pouze vztahující se k občanům Kopřivnice a místních částí, tj. Lubina, Vlčovice,
Mniší
2

cena za jednotku

1

počet uživatelů,
kontaktů,
lůžkodnů

ostatní zdroje
financování

dotace měst a
obcí

úhrady od
uživatelů

náklady celkem

cena za jednotku

počet uživatelů,
kontaktů,
lůžkodnů

§ dle zák. č.
1
108/2006 Sb.

název
poskytované
služby
Celkem organizace

2

2

ŽÁDOST O DOTACI
Sledovaná jednotka:
(vyplňte dle skutečnosti: např. uživatelů, lůžko/den, kontakt, intervence apod.)

Údaje o službách – předpoklad roku 2012
Údaje o poskytovaných
službách

Celkový rozpočet

Kopřivnice

chybí
dofinancovat
(=požadovaná
dotace)

ostatní zdroje
financování

Razítko a podpis:

úhrady od
uživatelů

Datum:

náklady celkem

pokud neposkytujete službu podle zákona 108/2006 Sb.tento sloupec nevyplňujte
Uvádějte údaje pouze vztahující se k občanům Kopřivnice a místních částí, tj. Lubina, Vlčovice,
Mniší
2

cena za jednotku

1

Počet jednotek

ostatní zdroje
financování

dotace měst a
obcí

úhrady od
uživatelů

náklady celkem

cena za jednotku

Počet jednotek

§ dle zák. č.
1
108/2006 Sb.

název
poskytované
služby
Celkem organizace

2

