Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
v rámci Grantového programu
Obecné údaje o žadateli
Název/ jméno:
…………….……………………………………………………………………………………
Sídlo/ adresa: …..………………………………………………………………………………
U organizace typ, IČ, DIČ, registrační číslo, uvedení zřizovatele, apod.:
….…………………………………………………….………………………………………...
Zástupce žadatele ( jméno, funkce, telefon):
……….……………………………………………………..…………………………………..
Bankovní spojení:
……………………………č.účtu : ….…………………………………
Příloha : kopie registrace organizace, podnikatelského subjektu, atd., s uvedením zástupce
oprávněného jednat jejich jménem

1. Příspěvek na uspořádání akce
Název a ročník pořádané akce:
……………………………………………………….
Datum a místo konání:
………………………………………………………………
1.1. Popis akce

1.2.

Popis účelu, na jaký bude příspěvek použit
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1.3. Předpokládaný rozpočet akce
viz příloha
Požadovaný příspěvek na uspořádání akce v Kč ( celková výše): …………………………..

2. Příspěvek na činnost
Oblast činnosti: ……………………………………………………………………………
Adresa, na které je činnost provozována: …………………………………………….,.
Činnost provozována od : …………………
1.1 Popis činnosti, počet členů, věkové složení, seznam vystoupení v minulém roce, kterých se
žadatel zúčastnil, seznam účastí na soutěžích a dosažených výsledků, aj.

1.2.

Popis účelu, na jaký bude příspěvek použit

1.3. Rozpis předpokládaných nákladů na činnost a příjmů z činnosti
viz příloha
Požadovaný příspěvek na činnost v Kč ( celková výše): .………………………

Neúplná žádost o poskytnutí finančního příspěvku nebo žádost bez doložení požadovaných příloh
nebude projednávána.
Poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu musí být použity dle stanoveného účelu.
Poskytnuté finanční prostředky podléhají vyúčtování, které předkládá příjemce příspěvku Městu
Varnsdorf nejpozději do 31.12. roku, v němž byl příspěvek poskytnut na činnost, do 2 měsíců od
konání akce, na níž byl poskytnut příspěvek.
Čestně prohlašuji , že nejsem dlužníkem Města Varnsdorf.
Tímto prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a na vyzvání budou
předloženy další podklady týkající se akce či činnosti, na které je příspěvek požadován.

Datum podání žádosti:

Razítko a podpis žadatele
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Příloha
Předpokládaný rozpočet akce
Rozpis předpokládaných nákladů na činnost a příjmů z činnosti
I. Příjmy vlastní (rozepsat)

II. Příjmy ostatní (rozepsat)

Příjmy celkem
I. Materiálové náklady: (rozepsat)

II. Energie
III. Cestovné:
IV. Pronájem: (rozepsat)

V. Služby: (rozepsat)

VI. Mzdové náklady:
VII. Ostatní náklady:
Celkem náklady:

Datum podání žádosti:

Razítko a podpis žadatele:
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