ŽÁDOST O DOTACI
v dotačním programu
MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS PRO ROK 2021

Pro komunikaci s administrátorem dotačního programu
prostřednictvím emailu: grantys.vzdel@mu.kutnahora.cz

komunikujte

výhradně

Název: ${project_name}

Číslo žádosti: ${project_number}
Stav: ${project_state}

Výzva: ${project_specialization_name}

Variabilní symbol: ${project_variable_symbol}
Zaměření: ${project_specialization_name}

Bankovní účet: ${project_bank_account_full}

Kontaktní osoba: ${project_person_fullname}
E-mailová adresa: ${project_person_mail}

Telefonní kontakt: ${project_person_phone}
Projektový e-mail: ${project_mail}

Osoba oprávněná jednat za organizaci: ${project_authorized_person}
Telefon: ${project_person_phone}

Datum zahájení: ${project_duration_from|date:'d. n. Y H:i:s'}
Datum ukončení: ${project_duration_to|date:'d. n. Y H:i:s'}
Místo realizace: ${project_realization_scope}

Zdůvodnění působnosti mimo území Kutné Hory: ${project_realization_scope_note}
Poznámka: ${project_note}

PŘED ODEVZDÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI JE NEZBYTNÉ VLOŽIT DO APLIKACE GRANTYS NÍŽE
UVEDENÉ POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O DOTACI:

A. TUTO ŽÁDOST O DOTACI, KTERÁ OBSAHUJE I ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ B., C.
B.
C.

D.

Čestné prohlášení o pravdivosti uváděných údajů a prohlášení o bezdlužnosti
Čestné prohlášení právnické osoby (dle písm. f odst. 3 §10a. zákona č. 250/2000 sb.) o,
identifikaci: 1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu
zastoupení; 2. identifikaci osob s podílem v této právnické osobě; 3. identifikaci osob, v
nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu
Potvrzení Informačního centra Kutná Hora

Uvedené přílohy lze stáhnout přímo odkazem nebo na stránce
https://mu.kutnahora.cz/mu/vyzva-k-predkladani-projektu-v-programu-male-projekty

1. Popis a cíle projektu
${specialization_fields|getValue:'Popis a cíle projektu'}

2. Přínos projektu pro město Kutná Hora
${specialization_fields|getValue: 'Přínos projektu pro město Kutná Hora'}

3. Projekty vámi již realizované na území Kutné Hory
${specialization_fields|getValue: 'Projekty vámi již realizované na území Kutné Hory'}

4. 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
${specialization_fields|getValue: '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'}
5. Vypracujte časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky, předpokládané termíny,
včetně zahájení a ukončení projektu)
${specialization_fields|getValue: 'Vypracujte časový harmonogram projektu (jednotlivé
kroky, předpokládané termíny, včetně zahájení a ukončení projektu)'}
6. Přesné datum konání projektu
${specialization_fields|getValue:' Přesné datum konání projektu'}
7. Územní dopad projektu
${specialization_fields|getValue: 'Územní dopad projektu'}

8. V případě, že je projekt realizován mimo území Města Kutná Hora, musí žadatel doložit
dopad na území Kutné Hory, případně jeho obyvatele
${specialization_fields|getValue: 'V případě, že je projekt realizován mimo území Města
Kutná Hora, musí žadatel doložit dopad na území Kutné Hory, případně jeho obyvatele'}
9. Rozpočet:

${budget_category_name}
Položka rozpočtu

Celková částka Kč

Požadovaná částka Kč

Požadováno %

Schválená částka Kč

${budget_field_
name}
Kategorie
celkem

${budget_field_over
all}

${budget_category_
overall}

${budget_income_category_name}
Položka rozpočtu

${budget_income_field_name}

${budget_field_reques
ted}
${budget_category_re
quested}

Celková částka Kč

${budget_overall_amount}

${budget_category_requeste
d_percent}

Celková částka Kč

Kategorie celkem

Rozpočet celkem

${budget_field_requested_p
ercent}

Požadovaná částka Kč

${budget_income_field_overall}

${budget_field_appro
ved}
${budget_category_a
pproved}

Komentář

${budget_income_field_note}

${budget_income_category_overall}

${budget_requested_amount}

Požadováno %

${budget_requested_percent}

Schválená částka Kč

${budget_approved_amount}

