ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V OBLASTI SPORTU
č. GRKH/
INFORMACE O ŽADATELI

Jméno / název žadatele o dotaci:
Adresa:

Kraj / okres:
Telefon:
E-mail:

Právní forma:

Bankovní spojení:
Telefon:

Fax:

Webové stránky:

IČ/DIČ/datum narození:*
E-mail:

INFORMACE O PROJEKTU, na který žádáte o podporu

Název projektu:

Jméno osoby odpovědné za realizaci projektu:
Telefon / E-mail:

Celkové náklady na podávaný projekt:
Výše požadované dotace:

Doba realizace projektu od:
Popis a cíle projektu:

Přínos projektu pro město Kutná Hora:

do:

Projekty vámi již realizované na území Kutné Hory
Projekt

Termín

Popište, jak budete projekt realizovat a jak dosáhnete stanovených cílů projektu. V případě, že se na
projektu budou podílet další subjekty, uveďte je a popište jejich roli. Zároveň uveďte způsob
propagace projektu a informování veřejnosti.

Vypracujte časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky, předpokládané termíny, včetně
zahájení a ukončení projektu)
Termín

Přesné datum konání projektu:

Aktivita v rámci projektu

Rozpočet projektu
Nákladová položka

Popis nákladu (slovní
komentář)

Částka v Kč

Osobní náklady – (náklady
z odměn konaných mimo
pracovní poměr.)Jen
případná část po dobu
realizace projektu

Požadovaná výše
dotace města KH
(v Kč)

Spotřební materiál **

Nákup služeb
Celkové náklady projektu

Výše podpory v % (příspěvek / celkové náklady)

** Nákup spotřebního materiálu nesní přesáhnout 20% uznatelných nákladů projektu.
Všechny náklady mohou vznikat jen v průběhu realizace projektu.

Uveďte zdroje krytí nákladů, které nemají být hrazeny z příspěvku Města Kutná Hora – zejména na
pokrytí spoluúčasti na způsobilých nákladech projektu (min. 50%) a neuznatelné náklady projektu.
Zdroj

Územní dopad projektu
Je projekt realizován na území Města Kutná Hora

Částka

ANO

NE

V případě, že je projekt realizován mimo území Města Kutná Hora, musí žadatel doložit dopad na
území Kutné Hory, případně jeho obyvatele

PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašuji, že nemáme nesplněné závazky vůči městu Kutná Hora a jeho příspěvkovým
organizacím a že naše organizace není v likvidaci či konkurzu a ani nebyl podán návrh na likvidaci
či konkurz. Jsem si vědom(a), že nepravdivost tohoto prohlášení může mít za následek neposkytnutí
dotace nebo povinnost vrácení poskytnutých finančních prostředků.
Souhlasím se zveřejněním jména a dalších potřebných identifikačních údajů naší organizace, jako
příjemce dotace, účelu a výše poskytnutých finančních prostředků, v rozsahu nutném pro její
projednání a schválení.

Prohlašuji, že všechny informace jsou pravdivé. Jsem si vědom, že v rámci hodnocení žádosti
o poskytnutí dotace mohou být ze strany Města Kutná Hora vyžadovány další podklady (např. údaje
o hospodaření subjektu – rozvaha, účetní závěrka apod.)
V souvislosti s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů žadatel neručí za pořizování foto
a video záznamů soukromými osobami, na jeho akcích bude pořizován fotografický záznam nebo
videozáznam pouze pro jeho vlastní účel nebo pro účel místního zpravodajství.
Jméno a příjmení
Datum:

Podpis :

PŘÍLOHY:
POVINNÁ PŘÍLOHA:
1) Kopie DOKLADU O REGISTRACI žadatele (fyzické osoby bez IČ nepředkládají, spolky
předkládají stanovy)
2) POTVRZENÍ INFORMAČNÍHO CENTRA města Kutná Hora, že akce byla nahlášena (pokud to
charakter akce vyžaduje – viz Výzva)
3) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o účasti a výši podílu v jiných PO – týká se pouze právnických osob
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* zvolte dle typu žadatele

Příloha žádosti – čestné prohlášení k žádosti o dotaci
Čestné prohlášení žadatele - právnické osoby
ve smyslu § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů („zákon č. 250/2000 Sb.“)
I. Žadatel:
Obchodní firma nebo název: ...................................................................................................................
Sídlo: .........................................................................................................................................................
IČO: ..........................................................................................................................................................
Zapsán v obchodním rejstříku nebo jiném veřejném rejstříku vedeném ……………………………………………
v oddílu …….……………….. vložka .……………………………………………………………….……………

II. Čestné prohlášení žadatele:
Žadatel tímto čestně prohlašuje, že níže uvedené údaje stanovené § 10a odst. 3 písm. f) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou
pravdivé a úplné.
III. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení
(§ 10a odst. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 250/2000 Sb.):
Titul, jméno, příjmení: .............................................................................................................................
Datum narození: ......................................................................................................................................
Trvalé bydliště: ........................................................................................................................................
jednající: a) jako jeho statutární orgán b) na základě udělené plné moci 1
IV. Identifikace osob s podílem v právnické osobě, která je žadatelem
(§ 10a odst. 3 písm. f) bod 2 zákona č. 250/2000 Sb.): 2
Titul, jméno, příjmení: .............................................................................................................................
Datum narození: .......................................................................................................................................
Trvalé bydliště: ........................................................................................................................................

V. Identifikace osob, v nichž má právnická osoba, která je žadatelem, přímý podíl, a výše tohoto
podílu
(§ 10a odst. 3 písm. e) bod 3 zákona č. 250/2000 Sb.): 3
Název právnické osoby: ...........................................................................................................................
Sídlo: .........................................................................................................................................................
IČO: ..........................................................................................................................................................
výše podílu v této právnické osobě: .................................................................................................... ....
Příloha č. 6: Žádost o dotaci z programu Podpora sportu

BOD IV. A V. vyplňují pouze žadatelé: s.r.o., a.s.
nehodící se škrtněte/vymažte
v případě potřeby kopírujte identifikaci dalších osob
3
v případě potřeby kopírujte identifikaci dalších osob
1
2

