Příloha č. 1

Žádost o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města v roce 20...
Název projektu:
Identifikační údaje žadatele:
Název:
Právní forma:
datum a číslo registrace (spolek)
oddíl a vložka v obch.rejstříku (o.p.s.)
datum evidence na Ministerstvu kultury
(círk.org.)
Sídlo:
Obec:
PSČ:
IČO:
Císlo bankovního účtu:
Název banky:
www:
Statutární zástupce žadatele:
Titul, jméno a příjmení:
Funkce:
Kontaktní osoba projektu:
Titul, jméno a příjmení:
Funkce:
E-mail:
Telefon:
Žadatel doplní identifikaci:
1. osob zastupujících právnickou osobu
s uvedením právního důvodu zastoupení
2. osob s podílem v této právnické osobě
3. osob, v nichž má přímý podíl a o výši
tohoto podílu

Stručná charakteristika
činnosti žadatele:

Požadovaná částka dotace:

Hospodářský výsledek za poslední 3 roky
dle příslušných finančních výkazů – tj.
Výkazu zisku a ztrát, Rozvahy, Peněžního
deníku (dle způsobu účetnictví vedeného
u daného žadatele)

Investiční záměr, na který chce žadatel
dotaci použít (stručný výčet cílů, jichž má
být projektem dosaženo, podrobnější popis
projektu, popis cílové skupiny, na něž je
projekt zaměřen - lze rozepsat v samostatné
příloze žádosti)
Doba, v níž má být dosaženo účelu:
(časový harmonogram realizace)
Specifikace předmětu dotace (pokud se
nejedná o stavbu)

Možnosti a skladba financování (vlastní
prostředky, jiné prostředky)

Odůvodnění žádosti:
(popište výchozí situaci,
která Vás vede k podání žádosti)
Způsob propagace města
při realizaci projektu:

Seznam příloh žádosti (zakřížkujte vhodné):

□
□
□
□
□
□

kopie výpisu z bankovního účtu ne starší 3 měsíců (stačí 1. strana)
kopie všech dokladů vyžadovaných při registraci subjektu v aktuálním znění
Smlouva o dílo včetně položkového rozpočtu projektu
Projektová dokumentace včetně konečného povolení
Čestné prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti
Plná moc k zastupování (originál)

Čestně prohlašují, že veškeré údaje uvedené v žádosti odpovídají skutečnosti.
Akceptuji podmínky poskytnutí dotace v souladu s Pravidly pro poskytování
investičních dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují.

Datum:

Jméno, příjmení a podpis statutárního zástupce
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