{project }

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI
DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MČ PRAHA 10
{název}

1. Základní informace
Název projektu:
Požadovaná dotace:

Kč

Tematická oblast:
Projektový e-mail:
Číslo účtu:
Plánovaná doba realizace projektu
-

od:
do:

Místo realizace:
Rozsah působnosti:

2. Žadatel
Název žadatele:
Právní forma:
IČ:
Adresa:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

3. Statutární zástupce
Jméno a příjmení:
E-mailová adresa:
Telefon:
Funkce v organizaci:

4. Informace o projektu
Anotace projektu (Krátký a výstižný popis o co v projektu jde, maximální počat znaků, které lze do kolonky zapsat
je 200 včetně mezer):
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Bližší specifikace místa realizace projektu (např. adresa místa realizace projektu):

Popis projektu a zdůvodnění jeho potřebnosti Cíle, obsah a rozsah, cílové skupiny, konkrétně poskytované služby
apod.

Jak projekt podporuje a vytváří prostředí přátelské rodině v MČ Praha10?

5. Přínos/dopad projektu
Počet účastníků projektu

6. Rozpočet projektu
Výdaje
Celkem

Požadováno

Požadováno

(Kč)

(Kč)

(%)

Název položky

Komentář

Za kapitolu celkem

Celkem (Kč)

Žádaná dotace (Kč)

Výdaje projektu celkem

Podíl dotace na celkových výdajích
projektu (%)

Zdroje financování projektu:
Název zdroje

Částka (Kč)

Podíl na financování projektu %

Komentář

Za kapitolu celkem

Zdroje celkem v Kč
Podíl požadované dotace k celkovým nákladům na projekt v %

Plátce DPH ano/ne
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7. Přílohy žádosti
● Doklad osvědčující legální existenci žadatele
- je-li Žadatelem právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku a rejstříků zapsaných spolků a církví,
předloží Žadatel kopii výpisu ne starší než jeden měsíc (výpis může být pořízen prostřednictvím internetu),
včetně stanov, zakládajících listin apod.,
- je-li Žadatelem právnická osoba nezapsaná ve veřejném rejstříku, předloží Žadatel kopii výpisu z Registru
ekonomických subjektů ne starší než jeden měsíc (výpis může být pořízen prostřednictvím internetu),
- je-li Žadatelem fyzická osoba, která podává žádost v souvislosti se svojí podnikatelskou činností, předloží
kopii živnostenského listu nebo úplný výpis ze živnostenského rejstříku ne starší než jeden měsíc, který
může být pořízen prostřednictvím internetu
● Kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu, je-li žadatelem právnická osoba. Jedná se o kopie
zápisu z valných hromad včetně podpisů, kopie jmenovacích listin apod.
● Kopie dokladu o aktuálním bankovním spojení.
● Úředně ověřená plná moc pokud za Žadatele jedná jiná osoba než statutární zástupce organizace (Vzor
plné moci je umístěn na webové stránce MČ Praha 10).

Soubory žadatele (vložené v Grantysu)
Název přílohy

Typ

Vloženo

Velikost

Vloženo

Velikost

Soubory projektu (vložené v Grantysu)
Název přílohy

Typ

8.

Čestné prohlášení



Žadatel čestně prohlašuje, že ke dni podání žádosti nemá žadatel žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu
rozpočtu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení, rozpočtu územního samosprávného celku.



Žadatel čestně prohlašuje, že vůči majetku žadatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku a není v likvidaci.



Žadatel prohlašuje, že se seznámil s Metodikou pro Žadatele o dotace v roce 2021, souhlasí s jejím zněním a bude se jí řídit.



Žadatel bere na vědomí, že Poskytovatel dotace zpracovává osobní údaje uvedené v Žádosti za účelem uzavření veřejnoprávní
smlouvy na základě právního titulu plnění smlouvy v souladu s čl. 6. odst. 1. písm. b) Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Osobní
údaje všech žadatelů budou archivovány po dobu 10 let.



Žadatel prohlašuje, že si je vědom, že dle výše poskytnutých prostředků, a to i opakovaně v průběhu jednoho roku,
která by dosáhla celkového objemu 50.001 Kč, podléhá uzavřená veřejnoprávní smlouva (resp. smlouvy a dodatky) zveřejnění
ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů.
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Datum:

Podpis
(při předání Žádosti podatelně nebo poštovní službou úředně ověřte podpis):
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V levém horním rohu
vygenerované číslo žádosti
Název žadatele
adresa

V pravém dolním rohu napevno napsat
Městská část Praha 10
Odbor kultury a projektů
Vršovická 68
101 38 Praha 10
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