ŽÁDOST O DOTACI V GRANTOVÉM SYSTÉMU MĚSTA JEVÍČKA PRO ROK 2017
DOTACE TYPU A

DOTACE TYPU B

DOTACE TYPU C

I. Údaje o žadateli
1. Název organizace (jméno a příjmení fyzické osoby):

2. Adresa sídla (bydliště fyzické osoby):
Telefon:
Fax:
E-mail:

3. Statutární zástupce organizace
Jméno a příjmení:
Adresa:

Telefon:
Fax:
E-mail:
5. DIČ :

4. IČ :
6. Číslo bankovního účtu žadatele:

7. Odpovědná osoba za projekt (příp. odborný garant projektu)
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
8. Počet registrovaných členů:
9. Z toho do 18-ti let:

II. Údaje o předkládaném projektu
1. Přesný název projektu, akce:

2. Termín zahájení a ukončení projektu, akce (harmonogram):
3. Místo realizace:
4. Stručná charakteristika projektu
Základní idea a obsah projektu:

Cílové skupiny projektu (které skupiny obyvatel se projektu zúčastní, pro kolik lidí je akce určena):

Způsob realizace (forma, rozpis činností a úkolů):
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III. Rozpočet projektu
1. Celkové náklady na projekt:

Kč

Položkový rozpis:
- nákup materiálu
- nájemné
- propagace
- ostatní osobní náklady (dohody)
- doprava, cestovné
- spoje (poštovné, telefony, …)
- ubytování, stravování
- odvody, poplatky (specifikujte)
- ceny pro účastníky
- ostatní výdaje (specifikujte)

2. Požadovaná výše dotace:
Kč
3. Finanční spoluúčast žadatele: ANO / NE (zakroužkujte)
IV. Prohlášení žadatele:
Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné okolnosti důležité pro
posouzení projektu.
V. Žadatel se podpisem žádosti zavazuje:
- v případě nevyužití finančních prostředků k uvedenému účelu, vrátit dotaci do pokladny města nejpozději
do 7 dnů od termínu stanoveného pro realizaci akce/aktivity. Pokud tak žadatel neučiní, je povinen mimo
vrácení celé finanční částky uhradit městu Jevíčko i sankční pokutu ve výši 1 ‰ z celkové dotace, za každý
den prodlení. (zákon č. 250/2000 Sb.)
- umožnit městu v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění,
provést fyzickou veřejnoprávní kontrolu na účelné vynaložení poskytnutých finančních prostředků. Z
tohoto důvodu je nutné vést čerpání odděleně od prostředků z jiných zdrojů (odstavec se vztahuje na
právnické osoby – příspěvkové organizace, občanská sdružení apod.).
VI. Soupis příloh

Datum a podpis žadatele:

příp. razítko:
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