QF-OŠKT-05
Žádost o poskytnutí dotace - grantu na akci
v rámci Grantového programu města Hranic pro období ….
1. Grantová oblast dle Grantového programu bod 1.:
………………………………………………………………………………………………..
2. Název projektu …………………………………………………………………………………………
3. Identifikace uchazeče o grant
Vyplní fyzická osoba:
Jméno, příjmení, titul
Datum narození
Trvalý pobyt, PSČ
Telefon/fax/e-mail
IČO:

č. účtu:

u peněž. ústavu:

Podniká jako FO na
základě:*
Pod obchodním jménem:*
Předmět podnikání:*
Místo podnikání:*
* řádky označené hvězdičkou vyplní pouze FO podnikající
Vyplní právnická osoba:
Název nebo obchodní firma
Organizačně právní forma
Sídlo, PSČ
Telefon/fax/e-mail
IČO:

č. účtu:

u peněž. ústavu:

Předmět podnikání:
( u obchodní činnosti )
Cíl činnosti:
(u
spolků,
příspěvkových
apod.)

nadací,
organizací

Registrace ve veřejném rejstříku dle § 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob, v platném znění.
- vedeného u:
- spisová značka:
Statutární zástupce oprávněný
…………………………………..
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Identifikace statutárního zástupce nebo jiné osoby zastupující právnickou osobu s uvedením
právního důvodu zastoupení (např. plná moc):
Jméno a příjmení:
Datum narození:

Bydliště:

Právní důvod zastoupení:
Identifikace osob s podílem v této právnické osobě:
Identifikace osob, v nichž má právnická osoba přímý podíl a výše tohoto podílu:
4. Kontaktní osoba - vyplní fyzická i právnická osoba:
Jméno kontaktní osoby: ……………………………………………………………………………
Adresa kontaktní osoby: ………………………………………………………………………….
Telefon/fax: …………………………………………………e-mail: ……………………………
Nedílnou součástí žádosti jsou přílohy dle článku 5.3.2. Grantového programu.
5. Čestné prohlášení
Prohlašuji, že uvedené údaje a doložené doklady, včetně těch, které jsou již v evidenci
příslušného odboru dle článku 5.3.2 Grantového programu, jsou úplné
a pravdivé. Správnost dokladů v evidenci příslušného odboru jsem odsouhlasil.
Zavazuji se respektovat zásady „Grantového programu města Hranic“.
6. Prohlášení o bezdlužnosti
Prohlašuji na svou čest, že ……………………….. (název), IČ: …….., se sídlem
………………………………………… nemá neuhrazené závazky, ani jiné nedoplatky vůči
státnímu rozpočtu, včetně správy sociálního zabezpečení, státním fondům, zdravotním
pojišťovnám, Olomouckému kraji, svazku obcí (mikroregionu) a městu Hranice včetně jím
zřizovaných organizací.
Jsem seznámen s tím, že pokud by byly uváděné skutečnosti nepravdivé, budu čelit všem
následným postupům v souladu se zákony ČR, zejména povinnosti vrátit poskytnutý
příspěvek včetně penále.

V Hranicích dne: ………………..
Podpis fyzické os. / osoby zastupující žadatele (v případě zastoupení na základě plné moci bude
přiložena plná moc): …………………….
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1. Grantová oblast dle článku 1. Grantového programu:
………………………………………………………………………………………………..
2. Název projektu
………………………………………………………………………………………………
3. Termín realizace (rámcový časový plán, doba, v níž má být dosaženo účelu grantu):
…………………………………………………….
4. Účel, na který žadatel chce grant použít:
Odůvodnění žádosti o grant:
Charakteristika projektu včetně předběžných propozic nebo scénáře:
(rozveďte v příloze, která je nedílnou součástí žádosti)
5. Rozpočet projektu
A – VÝDAJE – CELKEM
Materiál

……………………….
……………………………

Nájmy, půjčovné

……………………………

Doprava

……………………………

Ubytování

……………………………

Stravování účastníků

……………………………

Honoráře

……………………………

Reklama a propagace

……………………………

Odměny porotám, rozhodčím

……………………………

Odměny pořadatelům (DPP)

……………………………

Odměny a ceny účastníkům

……………………………

Ostatní služby – ……………

……………………………

Jiné nespecifikované výdaje (investiční výdaje a výdaje na opravy v oblastech kultury
a tělovýchovy) – rozveďte
……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………
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B – PŘÍJMY – CELKEM (min. 20% z celkových výdajů)
Vstupné

……………………………

Startovné, příspěvek účastníků

……………………………

Příspěvky spolupořadatelů

……………………………

Reklama, sponzorské dary

……………………………

Jiné příspěvky a dotace

……………………………

Vlastní zdroje krytí

……………………………

Ostatní příjmy – rozveďte

……………………………

……………………………

……………………………

………………………

C – POŽADOVANÁ VÝŠE GRANTU v Kč
(max. 80% z celkových výdajů)

……………………

tj.: …………… % z celkových výdajů
6. Využití grantu (které konkrétní položky rozpočtu budou z grantu hrazeny):
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………….
7. U opakovaných akcí doložit počet účastníků z minulých let
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
8. Seznam příloh žádosti dle článku 5.3.2. Grantového programu:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

V Hranicích dne:…………………
Podpis fyzické os. / osoby zastupující žadatele (v případě zastoupení na základě plné moci bude
přiložena plná moc): …………………….
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Příloha č. 4/QI 61-01-10 (formulář č. QF-OŠKT-05) k žádosti o granty z oblasti investic
a oprav – víceleté projekty

Název projektu:
Žadatel:
Grantové zaměření:
Aktuální rok

201 .

Termíny přípravy a realizace akce
Vypracování a schválení investičního záměru
akce
Zadání zakázky na vypracování projektové
dokumentace
Vypracování a schválení projektové
dokumentace
Zadání akce
Realizace akce (stavební části stavby)
Ukončení akce

INVESTIČNÍ POTŘEBY
1 Náklady projektové dokumentace
Náklady na výkupy nemovitostí podmiňující
2 výstavbu
3 Jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby

do

aktu
ální
rok
201 201
.
.

201
.

202 202
.
.

202
.

202
.

ř.1+2+3
Náklady stavební části stavby
Náklady technologické části stavby
Náklady na dopravní prostředky
Náklady na výpočetní techniku
Náklady na jiné než výše uvedené stroje a
9 zařízení
10
11 Náklady na programové vybavení
12 Náklady na ocenitelná práva
Nákl.na nehmot.dlouhodobý majetek výše
13 neuvedený
Náklady na nehmotný investiční majetek
14
15 Investiční náklady ostatní celkem
INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM
16
17 Ostatní investiční potřeby
4
5
6
7
8

18 SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

INVESTIČNÍ ZDROJE
Vlastní zdroje účastníka programu
Úvěry
Dotace ze státního rozpočtu
Dotace poskytnuté ze státních fondů
Dotace z rozpočtu města Hranic
Dotace z Grantového programu města
Hranic
Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
Dotace z jiných veřejných rozpočtů výše
neuvedených
Dotace z veřejných rozp

aktu
ální
rok
201 201
.
.

201
.

202 202
.
.

202
.

202
.

Příspěvky přijaté na sdruženou akci
Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené
Dotace poskytnuté z fondů EU
Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené
zahr
SOUHRN INVEST. ZDROJŮ

34

Vydání / Změna: 1/3

Strana / Stran: 6/6

