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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY
Evidenční číslo (žadatel
nevyplňuje)

Název grantového programu
Název projektu
Přesný
název:
Právní forma:
Ulice:

Identifikační údaje žadatele

Obec:
PSČ:
IČO:
Název banky:
Číslo účtu:
Titul:
Jméno:

Statutární zástupce žadatele
Příjmení:
Funkce:
Titul:
Jméno:

Žádost zpracoval (kontaktní
osoba projektu)

Příjmení:
Funkce:
Email:
Tel.:

Načti data

1. Lokalizace projektu
(Město/obec/mikroregion)

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás
vede k podání žádosti)

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být
projektem dosaženo)

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je
navrhovaný projekt zaměřen a
jejich potřeby, které navrhovaný
projekt řeší)

5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji
rozepište v příloze žádosti)

6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno
kvantifikované výstupy projektu)

7. Časový harmonogram
realizace projektu začátek/ukončení projektu

8. Organizační a odborné
zabezpečení projektu
(Popište Vaše odborné a
organizační schopnosti včetně
předešlých zkušeností s
realizací projektů)

9. Rozpočet projektu
(podrobný položkový rozpočet
projektu uveďte do přílohy) U
žadatelů, kteří mohou uplatnit
odpočet DPH na vstupu, se
náklady uvádějí bez DPH. Ostatní
žadatelé uvádějí náklady včetně
DPH.

Celkové náklady na
projekt

Kč

Požadovaná výše
dotace

Kč

%

- z toho investiční
dotace

Kč

%

- z toho neinvestiční
dotace

Kč

%

Spoluúčast žadatele

Kč

%

- z toho investiční
spoluúčast

Kč

%

- z toho neinvestiční
spoluúčast

Kč

%

100

%

10. Stručná charakteristika
činnosti žadatele
(obce nevyplňují)
Plátce DPH

Žadatel je plátcem DPH

Žadatel není plátcem DPH

Pokud jste zaškrtli že jste plátcem DPH, ale nemáte u zdanitelných plnění přijatých v
souvislosti s financováním daného projektu nárok na odpočet daně z přidané
hodnoty (v plné výši, krácený, v poměrné výši) vyplňte níže uvedené čestné
prohlášení:
Žadatel (úplný název)
prohlašuje, že u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti
s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty z
níže uvedeného důvodu:

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel (úplný název)
prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a
souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu
projektu a výše přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z
Fondu Vysočiny.

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (nevyplňují obce, svazky obcí a
organizace zřizované a zakládané krajem Vysočina)
Žadatel (úplný název)

prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel
není v likvidaci.
13. Seznam příloh (Uveďte seznam všech příloh, které k žádosti přikládáte. Přílohy
očíslujte)

V

dne

................................................
.
Razítko a podpis statutárního
zástupce žadatele

Poznámka pro žadatele :
Před podáním projektu si ověřte, zda:
-

je formulář žádosti kompletně vyplněn

-

jsou přiloženy veškeré povinné přílohy požadované v bodě 14 Výzvy k předkládání
projektů

-

v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v příloze

-

projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

-

je žádost včetně povinných příloh připravena k podání dle podmínek uvedených v
bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

