Vytisknout žádost

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA
Název projektu

-

Identifikační údaje
žadatele

IČO:
Přesný název:
Právní forma: Právnická osoba - obec
Ulice, čp.:
Obec:
PSČ:
Sídlo pošty:
Název banky: Číslo účtu:

Statutární zástupce
žadatele

/

-

Titul:
Jméno:
Příjmení:
Funkce

Žádost zpracoval

Titul:

(Kontaktní osoba
projektu)

Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:

Informace o projektu
Lokalizace projektu
(Uveďte, v jaké obci –
místní části bude projekt
realizován (včetně okresu)
Odůvodnění projektu

Zajištění udržení a rozvoj akceschopnosti JPO obce

Popis projektu

-

Kategorie jednotky PO

-

Předpokládaný časový
harmonogram realizace
projektu – začátek /
ukončení projektu

-

1

Rozpočet projektu
(Částky v celých Kč)

Celkové náklady na projekt

Kč

Požadovaná dotace

Kč

investice

Schválená dotace od MV

Kč

Spoluúčast žadatele

Kč

neinvestice

Seznam povinných příloh:
Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (formulář č. 1) …………………………………………
Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MV (registrace akce) ……………………………………...
MV schválené technické podmínky pro pořizovanou techniku (DA, CAS) …………………..
Doklad o ustavení statutárního orgánu (výpis ustavujícího zastupitelstva – doklad o volbě
starosty apod., potvrzující statutární orgán, pokud již není uvedeno ve formuláři č. 1) …
Ostatní přílohy ……………………………………………………………………………………….

--

Počet příloh celkem ………………………………………………………………………………. --

Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním
vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého
jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely
administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.
Žadatel prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.
Jméno a příjmení statutárního zástupce

Razítko a podpis statutárního zástupce

V ………………………………. Dne: ………………...
Poznámka pro žadatele:
Před podáním projektu si ověřte, zda:
- je formulář žádosti kompletně vyplněn (červeně orámovaná pole jsou povinná)
- jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti
- žádost je podepsána statutární zástupcem, jehož podpis je nutný pro platnost právního jednání
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