ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Z ROZPOČTU
MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU PRO
ROK 2022

číslo žádosti …………………………………………………….
(vyplní Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou)

datum přijetí žádosti / podací razítko

1. Údaje o žadateli
Název žadatele (dle veřejného rejstříku)

IČ

DIČ

Právní forma

Adresa sídla žadatele
Ulice

č.p.

Město / Obec

PSČ

č.p.

Město / Obec

PSČ

Pevná linka

E-mail

Korespondenční adresa žadatele
Ulice

Kontaktní údaje
Mobilní telefon

Webové stránky

Bankovní spojení

Kód banky

Statutární zástupce
Příjmení a jméno, titul

Mobilní telefon

Funkce

Pevná linka

E-mail

Osoba oprávněná jednat (pokud je jiná než statutární zástupce)
Příjmení a jméno, titul

Mobilní telefon

Funkce

Pevná linka

Počet aktivních členů
Celkový počet aktivních členů

9_zadost_individualni_2022

E-mail

Předpokládaný počet účastníků (vč. diváků)
Z toho mladších 18ti let

Strana 1/4

2. Údaje o předpokládaném projektu
Název projektu

Odpovědná osoba za projekt (případně odborný garant)
Příjmení a jméno, titul

Mobilní telefon

Funkce

Pevná linka

E-mail

č.p.

Město / Obec

Adresa trvalého pobytu
Ulice

PSČ

Stručná charakteristika předkládaného projektu
(obsah a cíl akce, způsob realizace, rozpis činností a úkolů, cílová skupina… )

Časový harmonogram realizace

Návaznost na jiné projekty (případně participující subjekty a jejich projekty)

Způsob propagace projektu a Vratislavic nad Nisou

Převažující činnost na území (zvolte jednu z možností)
Vratislavic nad Nisou

regionu / Liberecka

ČR

Doba působení na území Vratislavic nad Nisou (zvolte jednu z možností)
více než 3 roky

více než 6 let

více než 10 let

Četnost aktivit organizace ve vztahu k projektu (zvolte jednu z možností)
celoroční (12 krát a více)

9_zadost_individualni_2022

opakovaná (12 krát a méně)

jednorázová
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3. Rozpočet projektu
Náklady projektu
1. Mzdové náklady (max. 30% požadované dotace)
1.1. Mzdy a platy
1.2. Zákonné odvody z mezd
1.3. Dohody mimo pracovní poměr
2. Honoráře, odměny (specifikujte)
2.1.
2.2.
2.3.
3. Nákup materiálu (specifikujte) – občerstvení je neuznatelným výdajem
3.1.
3.2.
3.3.
4. Nákup drob. dlouhodob. hmot. a nehmot. maj. (specifikujte)
4.1.
4.2.
4.3.
5. Opravy a udržování (specifikujte)
5.1.
5.2.
5.3.
6. Ostatní nákupy a služby
6.1. Spotřeba energií
6.2. Cestovné, doprava
6.3. Propagace
6.4. Pronájem
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
7. Jiné výše nespecifikované náklady (specifikujte)
7.1.
7.2.
7.3.

Plánovaná výše
0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU
PŘÍJMY projektu
1. Vlastní příjmy projektu
1.1. Vstupné / startovné
1.2. Prodej upomínkových předmětů
1.3. Ostatní (specifikujte)
1.4.
2. Dotace a příspěvky od jiných subjektů
2.1. Dotace od jiných měst a obcí
2.2. Dotace od kraje
2.3. Státní dotace (ministerstva, fondy)
2.4. Zahraniční zdroje – specifikujte
2.5. Vlastní vklad žadatele (spoluúčast)
2.6. Soukromí sponzoři
2.7. Ostatní (specifikujte)
2.8.

Plánovaná výše
0,00 Kč

0,00 Kč

CELKOVÉ PŘÍJMY PROJEKTU

Rozdíl mezi příjmy a náklady projektu:

Požadovaná výše dotace:
9_zadost_individualni_2022
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4. Přílohy (zaškrtněte k žádosti fyzicky doložené přílohy)
Výpis z registru ekonomických subjektů

Kopie stanov či jiného dokladu o právní subjektivitě
Kopie dokladu opravňující osobu - statutárního zástupce jednat jménem žadatele / příjemce dotace
Kopie o zřízení běžného účtu žadatele, popř. aktuální výpis z účtu (ne starší 3 měsíců)
Čestné prohlášení žadatele který již žádal v předchozím období, doručil všechny povinné přílohy a nedošlo k jejich změnám

Ostatní přílohy / Komentář

Žadatel prohlašuje že:
• nemá žádné nevyrovnané finanční závazky vůči Městskému obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou
• se seznámil s podmínkami pro poskytování neinvestiční dotace z rozpočtu Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad
Nisou uvedenými v programové výzvě
• bude bez prodlení písemně informovat příslušný odbor MOV o všech změnách uvedených v této žádosti

Žadatel svým podpisem potvrzuje správnost uvedených údajů.
Dne:

podpis osoby odpovědné za projekt
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Dne:

podpis statutárního zástupce
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