
Legenda:

Sídlo:

Ulice: Č.p: Č. or:

Obec: PSČ: Okres:

Statutární orgán/osoba zastupující právnickou osobu vč. důvodu zastoupení:

Přijmení: Titul:

Fax:

Kód banky:

Přijmení: Titul:

Č.p: Č. or:

PSČ: Okres:

Email:

*Adresa pro komunikaci (pokud se liší)

Přijmení: Titul:

Č.p: Č. or:

PSČ:

Projekt:

Identifikace:

Obec:

osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu:

Email:

Název projektu:

Požadovaná dotace:

Účel použití dotace:

osob s podílem v této právnické osobě:

Obec:

Telefon

Pracovní skupina:

Jméno:

Ulice:

Email:

Osoba odpovídající za realizaci projektu:

Jméno:

Funkce:

Ulice:

"Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2020"

* V případě, že máte zřizovatele vyplňte

Žádost
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci programu

Právnická osoba:

Právní forma:

*Zřizovatel:

Název:

*Číslo účtu zřizovatele:

*Registrační číslo:

*Adresa a Kontakt na zřizovatele:

Nazev peněžního ústavu:

Pobočka:

Plátce DPH:

IČO:

Číslo účtu:

Jméno:

Funkce:

Telefon

bod 14.5  příloha 3



Prohlášení:

Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do Výzvy programu

Ústeckého kraje a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že souhlasí a 

se zveřejněním uvedených identifikačních údajů v žádosti a výše poskytované dotace na 

webových stránkách internetového serveru Ústeckého kraje a se zařazením do databáze 

poskytovatelů.

e) osobní náklady:

Vlastní zdroje předkladatele projektu:

Ostatní zdroje (další dotace, sponzor aj.):

Celkové náklady projektu:

Termín zahajení a ukončení projektu:

a) nákup materiálu:

b) nákup služeb:

c) trenérské služby:

d)cestovné:

Plánovaný nákladový rozpočet projektu:

Spolupracující instituce:

Přesný termín plnění stěžejní akce:

Odůvodnění žádosti (Zdůvodnění potřeby):

Procentuální podíl dotace na celkových nákladech projektu:

Místo realizace:

Územní působnost:

Charakter projektu:

Cíl projektu:

Časový harmonogram realizace projektu:

Popis výchozího stavu projektu:

Vymezení cílové skupiny:

Účel projektu a jeho popis:



Datum:

Vyplnil:

Podpis:

Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a to v kopii.

Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva) k číslu účtu uvedenému v žádosti o Dotaci, a to v kopii. 

Email zaslaný pro potvrzení:

Statutární zástupce:

Příjmení a jméno: Razítko organizace:

Seznam příloh:


