MĚSTO VIMPERK

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ DOTACE
Z ROZPOČTU MĚSTA VIMPERK PRO ROK 2018
Žádost přijata dne:
Číslo žádosti (přiděluje úřad):
Oblast zařazení žádosti (přiděluje úřad):

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU
Přesný název projektu
Celkový rozpočet projektu
Finanční požadavek z rozpočtu města
Doba realizace projektu
Místo realizace projektu

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI
Jméno/název organizace
Adresa
Organizační forma
Identifikace
Bankovní spojení
Číslo účtu
Plátce DPH
(nehodící se škrtněte)
Webové stránky
Kontaktní osoba pro realizaci projektu:
Jméno a příjmení
Telefon, mobilní telefon, e-mail

ANO / NE
www.

3. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI PROJEKTU, POPIS PROJEKTU
(popište činnosti a aktivity vedoucí k naplnění záměru projektu, dále popište, komu a jakým způsobem
bude Váš projekt prospěšný a čeho chcete projektem dosáhnout, jakým způsobem poznáte, že byl
projekt úspěšný a jakým způsobem se o vašem projektu a jeho aktivitách a výstupech dozví
veřejnost? Odpovězte si v popisu na všechny otázky a máte popis projektu.

4. PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET PROJEKTU
Celkové náklady projektu
Výše požadované dotace od města

Druh nákladů

Měrná
jednotka

Počet
jednotek

Cena za
jednotku v
Kč

Celkem
náklady v
Kč

Hrazeno z
rozpočtu
města v Kč

1. Osobní náklady
celkem
Ostatní osobní náklady dohody DPČ, DPP
(nelze hradit mzdy
zaměstnanců)
2. Cestovné celkem
3. Materiální náklady
celkem
3) 1
3) 2

4. Náklady na služby
celkem
4) 1
4) 2….
4) 3
5. Jiné náklady
související s projektem
celkem
5) 1
5) 2
5) 3
5) 4
CELKEM

Povinné přílohy projektové žádosti: čestné prohlášení žadatele, kopie stanov žadatele
nebo jejich ekvivalent, doklady o vzniku žadatele (např. kopie registrace, kopie
živnostenského oprávnění apod.).

PŘÍLOHA Č. 1

Čestné prohlášení
Jméno fyzické osoby, název organizace:
Adresa fyzické osoby, sídlo organizace:
Identifikace:
Jméno statutárního zástupce:
Fyzická osoba nebo statutární zástupce žadatele prohlašuje, že
1. na její/jeho majetek není prohlášen konkurz nebo proti ní/němu nebylo zahájeno
konkurzní nebo vyrovnací řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu
zamítnut pro nedostatek majetku úpadce nebo je v likvidaci,
2. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
3. není pravomocně odsouzena/odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo
trestný čin proti majetku,
4. nebyla/nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestána/potrestán podle
zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost
souvisí s předmětem poskytované dotace,
5. nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti,
6. nemá dluhy a nedoplatky vůči městu Vimperk,
7. souhlasí se zpracováním dat uvedených v žádosti,

Ve Vimperku, dne

Jméno, příjmení, podpis žadatele

