ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
Z ROZPOČTU OBCE GRYGOV

Název:
IČ:
Sídlo:
Telefon:

ÚDAJE O POSKYTOVATELI
Obec Grygov
00298875
DIČ:
CZ00298875
Šrámkova 19, 783 73 Grygov
585 393 262
E-mail: obec@grygov.cz
ÚDAJE O ŽADATELI *

Název:
IČ:
Právní statut:
Údaj o zápisu ve veřejném rejstříku:

DIČ:

Sídlo:

Telefon:
E-mail:
Statutární zástupce žadatele (jméno, příjmení, funkce):
Žadatel je plátcem DPH: ANO - NE (nehodící se škrtněte)
Žadatel může uplatňovat v rámci projektu DPH na vstupu: ANO - NE (nehodící se škrtněte)
Bankovní spojení žadatele
Bankovní ústav:
Předčíslí - číslo bank. účtu/kód banky:
POPIS PROJEKTU
Název projektu:
Účel dotace a termín jejího využití:
Údaje o projektu a jeho stručná charakteristika:

Cíl projektu/cílová skupina:

Očekávaný dopad projektu:

Způsob realizace (forma, rozpis činností a úkolů):

Časový harmonogram realizace:

Návaznost na jiné projekty (případně participující subjekty):
Navrhovaný způsob hodnocení účinnosti projektu:

Osoba odpovědná za projekt:
Jméno, příjmení:
Telefon, e-mail:
ROZPOČET PROJEKTU
Celkové náklady projektu v Kč:
Z toho:
Výše požadované dotace z rozpočtu obce v Kč:
Vlastní zdroje v Kč:
Jiné zdroje v Kč:
Struktura jiných zdrojů (poskytovatel - částka):
Položkový rozpis využití dotace z rozpočtu obce:
a) mzdové náklady (uveďte počet zaměstnanců):


pojistné na sociální zabezpečení:



pojistné na zdravotní pojištění:

b) ostatní osobní náklady (uveďte počet osob):
c) provozní náklady:


úhrada energií:



nájemné:



ostatní provozní náklady (specifikujte):

d) další náklady (specifikujte):
PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné okolnosti důležité pro
posouzení projektu.
Žadatel souhlasí se zveřejněním údajů o organizaci (názvu, sídla, IČ), údajů o dotaci (výše dotace a účelu),
názvu projektu a se zpracováním údajů uvedených v této žádosti Obcí Grygov pro účely dotačního řízení.

Žádost zpracoval:
Jméno, příjmení:
Funkce v organizaci:
Datum a podpis oprávněné osoby**, případně razítko organizace:

* POZOR: Údaje žadatele musí souhlasit s údaji zveřejněnými ve veřejném rejstříku (např. spolkový rejstřík).

