Žádost pro poskytování dotací z rozpočtu Společenství obcí
Podkrkonoší pro rok 2020

1.

Základní informace - vyplňuje SOP

1.1. Číslo smlouvy
1.2. Termín projednání

2.

Údaje o žadateli - kolonky označené hvězdičkou * jsou povinné!

2.1. Název organizace*
2.2. Forma právní
subjektivity*
2.3. Sídlo/adresa bydliště*

obec
ulice

PSČ
čp

2.4. Kontakt* (uvést alespoň
jeden)

2.5. IČO*
2.6. Forma úhrady*

telefon

e-mail
bankovní účet
Číslo bankovního účtu:

2.7. Statutární zástupce*
(uvést právní důvod
zastoupení - funkce)

2.8.

Uveďte osoby s
majetkovým podílem u
žadatele* (uvést dle

Žadatel nemá osoby s podílem.
Žadatel má osoby s podílem - uveďte:

skutečnosti)

2.9.

Žadatel nemá podíl u žádné osoby.
Uveďte osoby, kde má
žadatel přímý
majetkový podíl* (uvést

Žadatel má podíl - uveďte kde a výši:

dle skutečnosti)

2.10. Další informace
Výčet nejdůležitějších
činností v roce 2019 a
jejich popis* (je možné
přiložit výroční zprávu za rok
2018)

Plán činnosti v roce
2020* (uveďte hlavní
aktivity)

Počet členů

3.

www

Údaje o projektu, na který jsou žádány finanční prostředky - kolonky označené
hvězdičkou * jsou povinné!

3.1. Přesný název projektu*
3.2. Cíle projektu*

3.3. Odůvodnění žádosti a
význam pro region*
3.4. Popis projektu a místo
jeho konání* (podrobně
rozepište, je možné popsat v
příloze)

3.5. Harmonogram realizace
projektu* (začátek a konec
projektu včetně hlavních
aktivit)

3.6. Účel využití dotace*
(uveďte, na co bude dotace
využita; před vyplněním
doporučujeme důkladně
prostudovat dotační pravidla)

3.7. Osoba odpovědná za
realizaci projektu*

jméno a příjmení
adresa bydliště
tel.

e-mail

3.8. Partneři projektu
(název/jméno, adresa)

4.

Rozpočet - vyplňte všechny údaje

4.1. Náklady projektu celkem - 100 %
z toho vlastní podíl žadatele - min 30 %
z toho výše žádané dotace v Kč - max 70 %
4.2. Podíl žádané dotace na celkových přijatelných nákladech
5.
Přílohy

Kč
Kč
Kč
%

5.1. Seznam příloh - uveďte
v případě, že budou
doloženy - fotografie,
výroční zpráva atd.

6.

Čestná prohlášení
Žadatel svým podpisem stvrzuje, že:
a) nemá žádné závazky ke Společenství obcí Podkrkonoší
c) nemá žádné závazky k veřejné zdravotní pojišťovně
d) nemá žádné závazky ke správě sociálního zabezpečení
e) souhlasí se zveřejněním svého názvu/jména, názvu projektu a v případě poskytnutí
podpory i výše této podpory na internetových stránkách SOP.

7.

Žadatel se zavazuje, že ve svých propagačních materiálech uvede Společenství
obcí Podkrkonoší jako finančního partnera.

V

Dne

Podpis oprávněného zástupce

Razítko

* kolonky označené hvězdičkou jsou povinné!

