ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA LITOVLE
Název projektu
Účel, na který žadatel hodlá dotaci použít
1. Žadatel
Jméno a příjmení / Název:
Titul:

Datum narození / IČO:

Adresa bydliště / Sídlo:

Je-li žadatelem právnická osoba

(PO):
Osoby zastupující PO s uvedením právního důvodu zastoupení:
Osoby s podílem v PO:
Osoby, v nichž má PO přímý podíl a výše tohoto podílu:
Kontaktní osoba (osoba zodpovědná za projekt):
Korespondenční adresa:
E-mail:

Tel:

2. Realizátor projektu (Právnická osoba, organizace, ve které se projekt bude realizovat. Při spolupráci více subjektů vyberte
tu, která je iniciátorem projektu.)

Název:
Ulice a číslo:
Obec:

PSČ:

Bankovní spojení:

IČO:

Telefon:

Fax:

Statutární zástupce :
Stručný popis a cíle projektu
(K žádosti přiložte "Podrobný popis projektu" v rozsahu max. 3 strany (5400 znaků).

3. Místo konání projektu

E-mail:
Funkce:

4. Komu je projekt určen
(cílová skupina projektu)

5. Předpokládaný počet
aktivních účastníků:

diváků:

6. Působnost projektu
(město-region-oblast...)

7. Údaje o personálním zajištění projektu
(Včetně krátkého profesního životopisu osoby odpovědné za projekt. Lze podat jako přílohu.)

8. Časová realizace projektu
(podrobný harmonogram, vč. stanovení doby, v níž má být dosaženo účelu, na který je dotace požadována)

9. Rozpočet
Uveďte rozpočet projektu, z něhož budou patrné celkové náklady na projekt, z toho náklady pokryté dotací od města Litovel, výnosy pokryté dotací
od města Litovel, z jiných zdrojů a vlastní vklad (i nefinančního charakteru). Podrobný rozpočet zpracujte jako přílohu v uvedeném členění.

Výdaje
Položka

Celková výše

Příjmy
Požadavek na město Litovel

Kč

Kč

%

Zdroj

Celková výše
Kč

%

Vlastní zdroje
město Litovel

CELKEM

0

0

100

CELKEM

0

100

10. Odůvodnění žádosti

11. Seznam příloh žádosti
Plná moc (v případě zastoupení žadatele na základě plné moci)
Podrobný popis projektu*)

12. Prohlášení osoby zodpovědné za projekt:
Prohlašuji dle nejlepšího svědomí, že veškeré údaje uvedené v předložené žádosti jsou pravdivé. Zavazuji se, že v případě přidělení dotace podám
po skončení projektu MÚ Litovel zprávu o jeho realizaci včetně autentické dokumentace a podrobného vyúčtování. Jsem si vědom toho, že žádná
část dotace nesmí být použita na jinou činnost než v projektu uvedenou. Finanční částka z poskytnuté dotace, která byla použita na jiné účely, nebo
která nebyla po skončení projektu čerpána, bude vrácena do rozpočtu města Litovel.
Čestné prohlášení: Žadatel má ke dni podání žádosti o dotaci vyrovnány veškeré finanční závazky vůči městu Litovel.

Příjmení, jméno kontaktní osoby:
Příjmení, jméno statutárního zástupce:
Datum:

Podpis:

Razítko:
Podpis:

Obálku prosím označte heslem „ŽÁDOST O DOTACI - NEOTVÍRAT“

*)

Podrobný popis projektu

Doporučený popis projektu - rozsah max. 3 strany (5400 znaků)

a) stručně charakterizujte problém a předmět projektu;
b) stanovte konkrétní cíl, kterého chcete dosáhnout, případně dílčí cíle, prostředky k jejich dosažení, a zdůvodněte, proč
volíte tento cíl a tyto prostředky;
c) uveďte, co bude výsledkem projektu, uveďte odhadem počet osob, na které bude mít projekt dopad;
d) navrhněte metody hodnocení projektu (jak budete zjišťovat, že projekt naplnil očekávané výsledky);
e) popište způsob, jak budete veřejnost informovat o připravovaném projektu;
f) popište zkušenosti z podobných akcí, vaše reference.

Zpracování Dokumentu

Podepsání formuláĜe pouze zaruþeným elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu od akreditovaného poskytovatele certifikaþních služeb.
Zpracovat elektronicky
Vytisknout formuláĜ

Uložit formuláĜ

VyplnČný formuláĜ bude emailem odeslán na úĜad.
FormuláĜ si mĤžete vytisknout a zaslat na úĜad poštou, pĜípadnČ uþinit osobní podání.

Po stisknutí tohoto tlaþítka si mĤžete rozpracovaný formuláĜ uložit do poþítaþe pro
pozdČjší vyplnČní. Po uložení mĤžete vyplnČný formuláĜ odeslat pomocí datové
schránky. DS: 4rub4s3

