
Praha 20

Žádost o poskytnutí dotace

(1) Identi�kace žadatele
F Y Z I C K Á  O S O B A  P R Á V N I C K Á  O S O B A

P R Á V N I C K Á  O S O B A

Název žadatele1.1

Sídlo žadatele1.2

Telefon žadatele1.3

E-mail žadatele1.4

Web1.5

Právní forma organizace1.6

IČO organizace1.7

Statutární zástupce - Jméno

(osoby zastupující právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení)

1.8

Statutární zástupce - Příjmení1.9

Statutární zástupce - Pozice1.10
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(2) Základní informace o projektu

Řešitel projektu - Jméno1.11

Řešitel projektu - Příjmení1.12

Řešitel projektu - Pozice1.13

Řešitel projektu - Tel1.14

Řešitel projektu - email1.15

Bankovní spojení organizace

název banky a číslo bankovního účtu

1.16

Představení organizace

Stručné představení organizace nebo přímý odkaz na webové stránky s popisem organizace

1.17

Seznam osob s podílem v organizaci (společníci)1.18

Organizace v nichž má organizace podíl, výše podílu1.19



( ) á ad  o ace o p oje tu

(3) Podrobný popis projektu

Název pojektu2.1

Stručný popis projektu2.2

Celkové náklady na projekt

(Kč včetně DPH) vyplňte celé číslo neoddělované mezerami

2.3

Výše požadované dotace

(Kč včetně DPH) vyplňte celé číslo neoddělované mezerami

2.4

Finanční spoluúčast z celkové výše dotace

(Kč včetně DPH) vyplňte celé číslo neoddělované mezerami

2.5

Místo realizace projektu2.6

Projekt bude realizován od
1  Leden  ----

2.7

Projekt bude realizován do
1  Leden  ----

2.8

Volitelny chb4

Cíl projektu3.1



základní myšlenka projektu (max. 500 znaků)

Zdůvodnění potřebnosti projektu

důvody, které vedou k předložení projektu, uvést specifikaci vazby na dané téma, originalita
projektu (max. 500 znaků)

3.2

Cílové skupiny projektu

vymezení cílových skupin a způsob zapojení cílových skupin do projektu

3.3

Realizace projektu, vč. časového harmonogramu

popis všech aktivit realizovaných v rámci projektu

3.4

Výstupy a výsledky

např. počet akcí, počet účastníků, pořízené vybavení apod.

3.5

Publicita projektu

uveřejnění infomace v médiích, na vývěskách, webových stránkách aj.

3.6

Soulad projektu s cíli Strategického plánu rozvoje města3.7



(4) Partneři/spoluorganizátoři projektu a způsob jejich
zapojení

(5) Obdobné projekty, které žadatel realizoval v minulých
letech

(7) Speci�cké požadavky

Partneři/spoluorganizátoři projektu a způsob jejich zapojení

vyplňte vždy: Název organizace / Adresa, kontaktní údaje (telefon, e-mail) / Forma zapojení

4.1

Obdobné projekty, které žadatel realizoval v minulých letech

vyplňte vždy: Název projektu, stručná charakteristika, výsledek projektu / Celkové náklady
(Kč vč. DPH) / Z toho výše dotace v Kč a zdroj (pokud byla získána)

5.1
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Specifické požadavky - příloha

Soubor nevybránVybrat soubor

vyberte soubor na disku

(8) Přílohy

Odeslat

Po odeslání budete mít možnost si vyplněnou žádost zobrazit a vytisknout

Specifické požadavky7.1


