ŽÁDOST O DOTACI MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
Formulář žádosti na období od 1.1. do 31.12. 2019
PRÁVNICKÁ /FYZICKÁ
OSOBA

Číslo programu:
(zakroužkujte)
Název programu:
(vypsat)
Název projektu:

I.

II.

Termín realizace:
Termín ukončení:
Místo realizace projektu,
adresa:
(budovy, prostory nebo
prostranství)

I.

Identifikační údaje o žadateli

Právní forma žadatele: spolek, občanské sdružení, nadace, nadační fond, obecně prospěšná
společnost, ústav, zájmové sdružení právnických osob, církev, náboženská společnost, fyzická
osoba, právnická osoba, jiné – specifikujte:

Žadatel, oficiální název:
Statutární zástupce:
Kontaktní adresa žadatele:
Kontaktní e-mail:
Bankovní spojení,
úplná adresa banky:
Číslo účtu a kód banky:
(u žirových účtů také specifický
a variabilní symbol)
Webové stránky:

IČO:

DIČ:
Datum narození:
(fyzické osoby)
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Forma právní subjektivity:
(přiložit fotokopii dokladu –
zřizovací listiny)
Registrace právní
vyplňují právnické osoby a osoby s živnostenským listem
subjektivity žadatele,
kým a kde:
vydaná kde:
pod č.j.:
Je-li žadatel právnická
osoba:
- Identifikace osob
zastupujících právnickou
osobu s uvedením právního
důvodu zastoupení
- Identifikace osob s podílem
v této právnické osobě
- Identifikace osob, v nichž má
přímý podíl, a výše tohoto
podílu
Číslo registrace - indentifikátor:
(týká se pouze Programu II. bodů 1 a 2)
Jméno a funkce osoby
zodpovědné za realizaci
projektu:
Kontaktní adresa:
Tel.:

II.

e-mail:

Údaje o projektu

Místo realizace projektu, vztah a přínos pro Městskou část Praha 9:

Obsah a cíl projektu, zdůvodnění a předpokládaný přínos:
(povinná stručná charakteristika projektu - rozveďte v příloze cíle projektu, o jakou
akci, aktivitu, činnost půjde, s jakým přínosem pro Městskou část Praha 9 –
maximálně dvě strany strojopisu)

Případná odborná doporučení k předkládanému projektu, fotografie z minulých
ročníků (v příloze)
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III.

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet
podaného projektu
,- Kč

IV.

Z TOHO hrazeno
z vlastních zdrojů

DÁLE jiné dotace
a příjmy

,- Kč

POŽADAVEK od MČ
Praha 9

,- Kč

,- Kč

Požadované peněžní prostředky od MČ Praha 9 rozdělené
do položek projektu (počet řádků přizpůsobte počtu položek)
Jednotlivé položky, které se podílejí na
projektu např. doprava, materiál, služby,
energie, drobné vybavení atd.

Požadavek od MČ Praha 9
podle položek

,- Kč

1.
2.
3.

CELKEM

,- Kč

Částka požadovaná po Městské části Praha 9 : …………………… ,- Kč

tj. …………………… % z celkových nákladů

Která organizace, resp. právnická nebo fyzická osoba se podílí na úhradě
nákladů a v jaké výši:

Adresa a název organizace
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Částka

Jaké peněžní prostředky (dotace) obdržel žadatel v předcházejících
dvou kalendářních letech od MČ Praha 9 i od jiných poskytovatelů dotací:
Dotace

Od MČ Praha 9* / částka

Od jiných poskytovatelů / částka

R. 2017
R. 2018
*V případě, že jste obdrželi peněžní prostředky v několika programech, uvádějte celkovou
částku.

V ………………………, dne …………………..

……………………………………
Podpis statutárního zástupce

Vyplňuje poskytovatel dotace:

Vyjádření hodnotící komise k příslušnému projektu

V Praze dne:

Podpis oprávněné osoby:

Zapsal:
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