ŽÁDOST O DOTACI
NA VELKÉ A MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS
č.

GRKH

INFORMACE O ŽADATELI

Název žadatele o dotaci:
(+ povinná příloha)
Sídlo:
Kraj / okres:
Telefon:
E-mail:

Právní forma:

Fax:

Webové stránky:
IČ/DIČ/datum narození:
(uvést dle typu žadatele)

Bankovní spojení:

Jméno statutárního zástupce:
Telefon:

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 požadovaného příspěvku:
Doba realizace projektu od:
Popis a cíle projektu:

do:

Přínos projektu pro město Kutná Hora:

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. Detailně popište rozpočet celého projektu.

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

Aktivita v rámci projektu

Přesné datum konání
projektu:
Rozpočet projektu
Nákladová položka
Osobní náklady –
(náklady z odměn konaných
mimo pracovní poměr.)Jen
případná část po dobu
realizace projektu

Spotřební
materiál

Nákup služeb

Popis nákladu
(slovní komentář)

Částka v Kč

Požadovaná
výše z
příspěvku
města KH (v Kč)

Celkové náklady projektu

Výše podpory v % (příspěvek / celkové
náklady)

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. 20%)
a neuznatelné náklady projektu.
Zdroj

Částka

Územní dopad projektu
Je projekt realizován na území
Města Kutná Hora

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 na činnost organizace 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.

Statutární orgán PO nebo FO
Jméno a příjmení:
Datum:

Podpis :

