Městský úřad Nové Strašecí
Komenského 201, 271 01 Nové Strašecí

Žádost o přidělení grantového příspěvku na rok 2013
Předmět žádosti

Žadatel (dle příslušné registrace)
Adresa žadatele:

Adresa pro zasílání korespondence:
(v případě, že je odlišná od adresy žadatele)

Obec:
Ulice:
č.p.:

Obec:
Ulice:
Č.p.:

Tel./fax:
E-mail:

Tel./fax:
E-mail:

IČ:

DIČ:

Číslo účtu:

Vedeného u:

Registrace právní subjektivity žadatele:

Statutární zástupce:

Kým:
Dne:

Doklad o jmenování:
(jmenovací dekret, zápis z valné hromady…):

Typ organizace:
(např.: příspěvková organizace, občanské sdružení…)

Heslovitý přehled aktivit žadatele v obci a pro obec:

Údaje o podpoře žadatele v minulém kalendářním roce od jiných subjektů než od obce:
( například od krajského úřadu, ministerstva, atd.)

Stručný popis projektu:

Charakteristika cílové skupiny projektu a její velikost:
(například: akce určena pro 100 lidí starších 60 let, z toho je 15 členů spolku)

Připravované akce, které budou výhledově navazovat:

Doba realizace

Termín zahájení:

Osoba odpovědná za realizaci:

Termín ukončení:
Kontakt na odpovědnou osobu za realizaci:
telefon:
e-mail:

Financování akce
Celkové náklady na projekt:

Předpokládané příjmy vzniklé realizací:

Předpokládané zdroje financování:
Vlastní prostředky žadatele:

Granty jiné než městské

Sponzoři, jiná sdružení:

Požadovaný finanční příspěvek:

Přehled subjektů finančně podporujících projekt:

Činnost a evidence členů sportovních klubů a oddílů
Počet všech členů:
Počet dětí a mládeže:

Mládež zapojená v soutěžích
Počet družstev - přípravka

Soutěž:

Počet družstev – žáci

Soutěž:

Počet družstev - dorost

Soutěž:

Počet jednotlivců

Soutěž:

Konkrétní účely požadovaného příspěvku:

Činnost jiných než sportovních skupin, oddílů, klubů a družstev
Počet členů:
Konkrétní účely požadovaného příspěvku:

Finanční příspěvek města v uplynulých letech
Uveďte, v kterém roce, v jaké výši a na jakou akci jste obdrželi finanční příspěvek
Města Nové Strašecí v uplynulých 3 letech:

Písemný souhlas žadatele s užitím osobních údajů ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Souhlasím s užitím osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, uvedených v této žádosti, jejích povinných přílohách, ve smlouvě
o poskytnutí příspěvku a při plnění povinností z ní plynoucích.

V ……………………………………. dne ………………………….
Podpis, razítko

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že nemám daňové nedoplatky, nemám splatný nedoplatek na pojistném a na penále
na veřejné zdravotní pojištění ani na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti.

V ……………………………………. dne ………………………….
Podpis, razítko

Závěrečné prohlášení
Prohlašuji, že jsem osoba odpovědná za projekt a že všechny informace uvedené v této žádosti
jsou pravdivé a jsem si vědom/a právních důsledků nepravdivého čestného prohlášení, a to na
možnost postihu dle zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích, pokud by se vzhledem k okolnostem
nejednalo o trestný čin.

V ……………………………………. dne ………………………….
Podpis, razítko

1. Povinné přílohy žádosti
a) Vlastní projekt s harmonogramem a podrobným rozpočtem v jednom vyhotovení
b) Pro žádost o příspěvek na účast v soutěžích pro mládež ve sportu a kultuře přiloží
sportovní oddíly rozpis konkrétní soutěže

