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ŽÁDOST
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci dotačního programu
„Výkonnostní sport mládeže Ústeckého kraje 2022 II.“

1.) ŽADATEL
Název žadatele:
IČO:
DIČ: CZ
Právní forma:
Sídlo: (okres, ulice, č.p., obec, PSČ)
Název peněžního ústavu:
Číslo účtu:
Plátce DPH: ano x ne
Adresa pro komunikaci (pokud se liší od adresy sídla): (titul, jméno, příjmení, ulice, č.p.,
obec, PSČ)
Informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako
jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci:
(titul, jméno, příjmení, telefon, e-mail, právní důvod zastoupení statutární orgán x plná moc)
Osoba odpovídající za realizaci projektu: (titul, jméno, příjmení, funkce, telefon, e-mail)
Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných
majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady
nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci
zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence
obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační
údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž
vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné
obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy:

Skutečný majitel: …………………………………. (příslušný úplný výpis z evidence přílohou žádosti)
Identifikační údaje osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické
osoby:………………………….. (výpis a/nebo doklady přílohou žádosti)
Informace o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl a o výši tohoto podílu:
2.) PROJEKT
Název projektu:
Odůvodnění žádosti:
Anotace projektu:
Charakter projektu:
Cíl projektu:
Popis výchozího stavu:
Účel použití dotace:
Vymezení cílové skupiny:
Územní působnost projektu:

Místo realizace projektu:
Termín zahájení projektu:
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Přesný termín případných stěžejních akcí projektu:
Časový harmonogram realizace projektu:
Popis realizace projektu
Spolupracující instituce (Akademie):
3.) FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Požadovaná dotace:
Vlastní zdroje žadatele:
Celkové náklady projektu:
Procentuální podíl dotace na celkových
nákladech projektu:
Členění celkových plánovaných nákladů do jednotlivých položek
Položka
Částka v Kč Konkrétní vymezení nákladů
a) nákup materiálu
b) nákup služeb
c) cestovné
d) osobní náklady
Celkové plánované náklady
projektu

4.) PROHLÁŠENÍ:
Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního
programu Ústeckého kraje a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že
souhlasí se zveřejněním uvedených identifikačních údajů v žádosti a výše poskytované
dotace na webových stránkách internetového serveru Ústeckého kraje a se zařazením do
databáze poskytovatele.

Datum:
Vyplnil:
Statutární zástupce:
Jméno a příjmení:

Seznam povinných příloh:

Podpis a razítko organizace:

