MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Dotační program 2 / OSV / 2013
Údaje podatelny MÚ Kopřivnice:

ŽÁDOST O DOTACI

Název programu : Prevence kriminality a protidrogové prevence 2013
- Bezpečné prázdniny
Název projektu/aktivit(y):
Územní působnost a místo realizace projektu/aktivit(y):
Termín realizace projektu/aktivit(y):

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:
(v případě, že je shodná s adresou žadatele nevyplňujte)

Statutární zástupce (osoby oprávněné
podepisovat smlouvy):

Kontakt:
tel.

e-mail:

tel.

e-mail:

tel.

e-mail:

Osoba odpovědná za projekt,
kontaktní osoba:

Kontakt:
tel.

e-mail:
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ŽÁDOST O DOTACI
Předpokládané celkové náklady – finanční rozpočet projektu dle položek:
Náklady v Kč
položka

Požadovan
á dotace

Vlastní
zdroje

Jiné zdroje

Celkem

Celkem
* uznatelné náklady hrazené z dotace – viz. čl.2 písm. o) Zásad o poskytování dotací
Náklady celkem: ……………………………………Kč
z toho vlastní zdroje: …………………Kč, tj. ……………% celkových nákladů
z toho jiné zdroje: …………………

Kč, tj. ……………% celkových nákladů

Žádáme o uznatelné náklady dle čl.4 ods.4 - označte křížkem:

a)

b)

datum od:

Požadovaná výše dotace: ………………………Kč, tj. …………………..% celkových nákladů
Dotace a granty města Kopřivnice poskytnuté v minulosti :
Rok:

Na co byla dotace poskytnuta:

Částka:

Rok:

Na co byla dotace poskytnuta:

Částka:
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ŽÁDOST O DOTACI
Účel projektu
(efekt, přínos pro město
a pro cílovou skupinu):

Věková kategorie (věkové
rozpětí) účastníků:

Charakteristika:

Předpokládaný
počet účastníků:

Cílová skupina
(stručný popis –
charakteristika, věkové
složení, počet a pod.)

Způsoby oslovení
cílové skupiny:
Spolupracující
subjekt(y) a způsob
jejich zapojení
(spolupráce):
Personální zajištění
realizace projektu:

Popis projektu:
(navrhovaný postup):

Časový plán realizace
projektu:

Způsob hodnocení
(vyhodnocení efektivity
projektu)

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Dále prohlašuji, že akceptuji veškeré podmínky uvedené
v Podmínkách programu. Pokud mi bude poskytnuta dotace, zavazuji se k realizaci aktivity pro daný rok. 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, platném znění.

Datum, podpis statutárního zástupce,
případně razítko organizace:
:

