Žádost o poskytnutí dotace
dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Řeporyje č.0093/2019/ZMČ 06 ze dne29.4.2019
Program

Program pro poskytování dotací v oblasti využití volného času dětí a mládeže
ve věku od 6 do 18 let pro organizace působící na území Městské části
Praha Řeporyje pro rok 2019
-

Oblast
označete křížkem
Název projektu

sportovní činnost
kultura

Údaje o žadateli
Žadatel projektu: Fyzická osoba
Jméno, příjmení
Datum narození

IČ.p.

Adresa ulice
-

Obec

Praha

Městská část

Praha Řeporyje

I

Č.o.
PSČ

155 00

-

Telefon

Fax

E:mail

Právní forma

Mobil

I

lČ-bylo-li přiděleno

Ič. účtu

Bank. spojení
Žadatel projektu: Právnická osoba
Název
Sídlo-ulice
Obec
Městská část
Telefon
E:mail
lč
Bank. spojení

Ičp.

Č.o.

Psč

Praha
Praha Řeporyje
-

Fax
Právní forma

Mobil
Zřizovatel
Č. účtu

Statutární zástupce organizace:
Jméno
Příjmení

Titul před jménem
Titul za jménem

15500

Je-Ii žadatel právnickou osobou, uvede indentifikaci:
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení:

2. osob s podílem v této právnické osobě:

3. osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu:

II.
Údaje o projektu
Stručný popis projektu (účel, na který žadatel chce dotaci použít):

Doba trvání projektu:

Odůvodnění žádosti:

Cílová skupina:

III.
Rozpočet projektu
Celkové náklady na projekt (Kč)

Vlastní finanční podíl (%)

Ivlastní finanční podíl (Kč)

Jiný zdroj čerpání finančních prostředků
Celková

výše požadované dotace(Kč)

fzaokrouheno na celé stokoruny)

IV.
Podrobný položkový rozpis nákladů
Rozpis
předpokládaných
nákladů: položky

Celkové
náklady

Z_toho_požadovaná_dotace_MČ
Celkem
Z toho
Ostatní
neinvest.
náklady

Další zdroj financí
Zdroj
Částka

Mzdy,odvody
a ostat.
os. nákl.

Cel kern
Razítko, jméno a podpis osoby oprávněné jednat za žadatele,
případně osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc
Titul před jménem
Razítko
Jméno
Příjmení
Titul za jménem
Podpis statutárního zástupce:
V Praze-Řeporyjích dne

Povinná příloha:
Smlouva o zřízení bankovního účtu ověřená kopie u nového žadatele
Prostá kopie u žadatele, který žádal o dotaci v předešlém roce spolu s čestným prohlášením, že
nenastala změna
Evidenční list členské základny
Jmenný seznam dětí ve věku od 6 do 18 let
-

Seznam dalších případných příloh žádosti:

