Žádost o dotaci z rozpočtu obce Rovensko na rok ………….

Upozornění pro žadatele:
Formulář žádosti splňuje požadavky dané zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění. Údaje požadované v tomto formuláři nemažte ani nepřepisujte. V případě, že nebude nějaký
požadovaný údaj pro Vás jako žadatele relevantní, příslušný bod proškrtněte. Jakékoliv úpravy v tomto formuláři
z Vaší strany mohou vést k tomu, že žádost nebude splňovat požadavky uvedeného zákona a bude z hodnocení
vyřazena.

1. Žádáme o:
dotaci *:
na akci
na činnost
*zaškrtněte jednu z nabízených možností

2. Údaje o žadateli:
a) Název žadatele:
žadatelem je fyzická osoba:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
V případě, že jste podnikatelem, Vaše IČ:
žadatelem je právnická osoba:
Právní forma:
Název, popřípadě obchodní firma:
IČ:
DIČ:
b) Bydliště žadatele/sídlo žadatele:
Ulice:
Orientační číslo, domovní číslo:
Obec, část obce:
Okres:
PSČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
www:
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c) Doručovací adresa:
Ulice:
Orientační číslo, domovní číslo:
Obec, část obce:
Okres:
PSČ:
d) Bankovní spojení:
Číslo účtu vč. kódu banky:
Název banky:
e) Osoby zastupující žadatele jako právnickou osobu s uvedením důvodu právního zastoupení:
Jméno a příjmení, titul:
Důvod právního zastoupení:
Adresa:
Telefon:
Mobil:
Fax:
E-mail:
f) Osoby s podílem v této právnické osobě:
Jméno a příjmení, titul:
(vyplňuje se v případě podílu fyzické osoby)
Název, právní forma a IČ:
(vyplňuje se v případě podílu právnické osoby)
Adresa fyzické osoby/sídlo právnické osoby:
Telefon:
Mobil:
Fax:
E-mail:
g) Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl (týká se jen právnických osob):
Název, právní forma a IČ:
Sídlo právnické osoby:
Telefon:
Mobil:
Fax:
E-mail:
Výše podílu:
h) Osoba odpovědná za vyúčtování:
Jméno a příjmení, titul:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
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3. Údaje o předkládané žádosti a požadovaná částka (rozpočet projektu):
a) Žádáme o dotaci v celkové výši (uveďte částku v Kč):

b) Přesný název projektu a doba, v níž má být dosaženo účelu projektu (tzn. doba trvání projektu
od – do):

c) Odůvodnění žádosti (je nutná přesná specifikace):

d) Účel, na který chce žadatel dotaci použít (je nutná přesná specifikace toho, co bude účelem použití
dotace, zda se uvažuje o mezinárodní účasti atd.):

e) Podrobný rozpočet akce nebo celoroční činnosti:





v případě, že žádáte o dotaci na akci, uveďte položkově předpokládané náklady akce v následující
struktuře:
celkové předpokládané náklady akce (podrobně rozepište)
způsob použití dotace z rozpočtu obce Rovensko (podrobně rozepište)
vlastní zdroje (podrobně rozepište)
jiné zdroje (podrobně rozepište)

-

v případě, že žádáte o dotaci na činnost v jiné než sociální oblasti, uveďte položkově předpokládaný
rozpočet celoroční činnosti (příjmy a výdaje, všechny ostatní zdroje finančního zajištění a jejich
předpokládaná výše) v následující struktuře:






celkové předpokládané náklady spojené s celoroční činností žadatele (podrobně rozepište)
způsob použití dotace z rozpočtu obce Rovensko (podrobně rozepište)
vlastní zdroje (podrobně rozepište)
jiné zdroje (podrobně rozepište)

-

v případě, že žádáte o dotaci na činnost v sociální oblasti, uveďte položkově předpokládaný rozpočet
celoroční činnosti (příjmy a výdaje, všechny ostatní zdroje finančního zajištění a jejich předpokládaná
výše, způsob použití dotace),

-

V případě, že žádáte o dotaci na podporu registrované sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, v platném znění, uveďte položkově předpokládaný rozpočet celoroční činnosti u té
registrované sociální služby, na kterou žádáte o dotaci (pokud žádáte o podporu více registrovaných
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sociálních služeb, uveďte každou registrovanou službu samostatně), a to v následující struktuře:





celkové předpokládané celoroční náklady spojené s každou poskytovanou registrovanou sociální službou
samostatně (podrobně rozepište u dané registrované sociální služby)
způsob použití dotace z rozpočtu obce Rovensko na každou poskytovanou registrovanou sociální službou
samostatně (podrobně rozepište u dané registrované sociální služby)
vlastní zdroje na každou poskytovanou registrovanou sociální službou samostatně (podrobně rozepište u
dané registrované sociální služby)
jiné zdroje na každou poskytovanou registrovanou sociální službou samostatně (podrobně rozepište u
dané registrované sociální služby)

Předpokládaný rozpočet akce/celoroční činnosti:

f) Informace o žadatelích v oblasti sportu:
-

v případě, že žádáte o dotaci na činnost, uveďte následující:
 počet členů celkem
 počet mládeže
 počet podporovaných mládežnických družstev
 informace o úrovni soutěží a jejich návštěvnosti

-

v případě, že žádáte o dotaci na akci a proběhla-li akce v loňském roce, uveďte následující:
 zdroje financování loňské akce (podrobně rozepište)
 návštěvnost
 způsob propagace
 úroveň akce (počet účastníků apod.)
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g) Výpis z obchodního rejstříku, popř. jiné státní evidence (kopie)
-

přiložte jako přílohu č. 1

h) Rozpočet žadatele na příslušný kalendářní rok, z něhož budou patrné příjmy a výdaje žadatele –
tuto přílohu povinně dokládají pouze žadatelé o dotaci, kteří poskytují registrované sociální služby
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
i)
-

přiložte jako přílohu č. 2
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis o provázaných podnicích – předloží
pouze žadatelé, kterým bude dotace poskytnuta v režimu de minimis
přiložte jako přílohu č. 3

4. Seznam příloh žádosti:

(mimo požadované přílohy může žadatel připojit i další nepovinné přílohy dle svého uvážení)

5. Prohlášení žadatele
Žadatel čestně prohlašuje, že nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu, včetně správy sociálního
zabezpečení, sociálním fondům, zdravotním pojišťovnám a vůči obci Rovensko, včetně jí zřizovaných organizací a
vůči Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko.
Žadatel dále prohlašuje, že údaje uvedené v žádosti jsou úplné a pravdivé, a že nezatajuje žádné okolnosti
důležité pro posouzení žádosti. V případě neúplných či nepravdivých informací žadatel bere na vědomí, že je
povinen ihned po prokázání neúplnosti či nepravdivosti údajů vrátit požadovanou část dotace na účet obce
Rovensko.

Datum vyhotovení žádosti:
Podpis osoby zastupující žadatele, příp. razítko žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci
je nutné předložit se žádostí i plnou moc:
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