Žádost

Název projektu

Identifikační číslo žádosti

Dotační podprogram

Podpora kultury na území MČ Praha 8 v roce 2021
VYBÍRÁ SE Z ROLOVACÍ NABÍDKY

Nadřízený dotační program

Oblast podpory

Kultura na území MČ Praha 8
VYBÍRÁ SE Z ROLOVACÍ NABÍDKY

Název dotační výzvy

Kultura na území MČ Praha 8
VYBÍRÁ SE Z ROLOVACÍ NABÍDKY

Žadatel ÚDAJE SE VYPLŇUJÍ AUTOMATICKY NA ZÁKLADĚ DAT, UVEDENÝCH PŘI REGISTRACI

Celé jméno
Trvalá adresa
Právní forma
DIČ
ID datové schránky
Kontaktní informace
Bankovní spojení
Osoby s podílem v této právnické osobě
Právnické osoby, v nichž má žadatel přímý podíl
Upřesnění informací o žadateli

Rozpočet projektu VYPLŇUJE SE AUTOMATICKY NA ZÁKLADĚ ÚDAJŮ V ROZPOČTOVÉM FORMULÁŘI, DO KTERÉHO UVEDETE NA CO
PŘESNĚ PLÁNUJETE PROSTŘEDKY POUŽÍT
Požadovaná výše dotace
Celkové náklady na projekt

Položkový rozpis plánovaných nákladů

Historie přijaté veřejné podpory VYPLŇUJE SE AUTOMATICKY

Rok

Poskytovatel

Popis projektu

Získaná podpora

Žádost o dotaci MČ Praha 8 v oblasti kultury pro rok 2021

Upozornění:
V případě změn v předložené žádosti je povinností předkládajícího subjektu písemně informovat o těchto skutečnostech Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče. Úřadu Městské
části Praha 8 nejpozději do 14 kalendářních dnů od vzniku změny.

Potvrzuji, že jsem se seznámil s dotačními
podmínkami

ANO

Podmínky pro přidělení dotace naleznete na adrese https://www.praha8.cz/Granty-Kultura-2021

Potvrzuji, že ke dni podání žádosti žadatel

ANO

nemá závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu
ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu,
zdravotním pojišťovnám, orgánům
sociálního zabezpečení nebo rozpočtu
Městské části Praha 8
1. Charakteristika organizace s ohledem na dosavadní zaměření činnosti
1.1. Charakteristika organizace s ohledem
na dosavadní zaměření činnosti
max. 4000 znaků

1.2. Internetové odkazy

Uveďte své webové stránky, facebook, instagram atd.

1.3. Cílová věková kategorie, jimž jsou
služby výhradně určeny
Uveďte cílovou skupinu, pro kterou je váš projekt určen.

2. Spolupráce s MČ (minulá i případná budoucí)
Spolupráce s MČ (minulá i případná
budoucí)
Uveďte, jak jste s MČ Praha 8 spolupracovali v minulosti a jak si představujete budoucí spolupráci. Maximálně 3000 znaků.

3. Informace o projektu
3.1. Přesný název projektu
3.2. Stručná charakteristika projektu

Uveďte například čemu se projekt věnuje, jaké jsou jeho cíle, jestli jde o již tradiční akci nebo o novinku, na koho je projekt
zaměřen, jak bude probíhat, jak budete projekt propagovat a podobně. Můžete uvést i internetové odkazy (web, fcb, innstagram,
youtube...) na daný projekt. Maximálně 4000 znaků.

3.3. Termín zahájení realizace projektu

Musí být v souladu s čl. II., odst. 6 Podmínek

3.4. Termín ukončení realizace projektu

Musí být v souladu s čl. II., odst. 6 Podmínek

3.5. Typ realizovaných aktivit - Jednorázová
akce
například týdenní festival, jednodenní slavnosti a pod.

3.6. Typ realizovaných aktivit - Pravidelná
činnost
například celoroční kroužek s pravidelně se opakujícími (např. 1x týdně) setkáními

3.7. V současné době rovněž žádám o
dotaci v jiném dotačním programu MČ
Praha 8:
4. Přílohy k žádosti

Podrobnosti viz "Podmínky pro poskytnutí dotace" na www.praha8.cz/Granty-a-dotace

4.1. Doklad o zřízení bankovního účtu *
4.2. Doklad o právní subjektivitě žadatele a
předmětu jeho činností
4.3. Doklad o oprávnění osoby jednat za
žadatele(úředně ověřené plná moc)
4.4. Jiné

Podpis osob oprávněných zastupovat žadatele POKUD SE ŽÁDOST ODESÍLÁ DATOVOU SCHRÁNKOU,
NEPODEPISUJE SE!
Jména a příjmení osob oprávněné zastupovat žadatele

Podpis(y)

V _______________________ dne _____________

Razítko

