Dotační program MČ Praha 16 pro rok 2019
v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Žádost o poskytnutí dotace
1. Název žadatele

2. Adresa sídla žadatele
ulice

č.p.

obec

PSČ

č.o.

3. Druh právní subjektivity žadatele

IČ (rodné číslo)

DIČ

Registrace právní subjektivity vydána:
kým
pod číslem

dne
5. Kontaktní osoba
Jméno

telefon

Počet členů subjektu, základního
článku

e-mail
z toho osob s místem
trvalého pobytu na
území MČ Praha 16

Z toho do
18 let

6. Bankovní spojení
Číslo účtu

Peněžní ústav

7. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení
Jméno, příjmení, titul
Funkce
telefon

e-mail

8. Identifikace osob s podílem v této právnické osobě
Obchodní jméno osoby

IČ

Jméno, příjmení, titul
Výše podílu v %

Funkce
telefon

e-mail

9. Identifikace osob, v nichž má právnická osoba přímý podíl, a o výši tohoto podílu
Obchodní jméno osoby
Sídlo
Výše podílu v %

IČ

10. Projekt
Název projektu

Popis projektu (co je
cílem vašeho
projektu, popište,
které aktivity budou v
rámci vašeho projektu
probíhat, zdůvodněte
přínos projektu,
popište
výstupyvašeho
projektu)

Typ akce (zaškrtněte)
TRADIČNÍ (akce
opakující)
NOVÁ (akce konaná
prvně)

OTEVŘENÁ VEŘEJNOSTI (akce pro
širokou veřejnost)

Průběřná celoroční

UZAVŘENÁ VEŘEJNOSTI (akce pro
určitý okruh osob)

Jenorázová

Předpokládaný počet účastníků akce, pro které bude dotace využita
Rámcový časový a věcný harmonogram realizace (kdy se
bude která část projektu realizovat)

11. Rozpočet projektu - ekonomická rozvaha
Plánované příjmy na realizaci projektu v Kč

Náklady na realizaci projektu - rozpis výdajů v Kč

Požadovaná dotace od MČ Praha
16
Další zdroje

Celkem příjmy

Celkem výdaje

Výše požadované dotace po MČ Praha 16 slovy
Částku požadujeme na úhradu následujících nákladů (pro
úhradu jaké položky je dotace požadována)
Minimální výše přidělené částky pro uskutečnění projektu
Akce se uskuteční i bez poskytnutí dotace

ano

12. Seznam příloh žádosti
1.
2.
3.

V Praze dne

Razítko, podpis

ne

