Formulář – příloha č. 1 ke směrnici SM/08/03/18

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE
Žadatel nehodící se údaje v bodě 1) vymaže, ostatní údaje jsou nezbytné

1) Identifikace žadatele
a) Žadatel - fyzická osoba
Jméno a příjmení:
….……………………………………………………………………………………………
Datum narození:
……………………………….………………………………………………………………
Adresa bydliště:
…………………………………………………………….…………………………………

b) Žadatel – podnikající fyzická osoba
Jméno a příjmení:
………………………………………………………….……………………………………
Datum narození:
..……………………………………………………………………………………………...
Adresa bydliště:
………………………………………………….……………………………………………
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno):
……………………………………………………………………………..…………….......
c) Žadatel – právnická osoba

Název, popř. obchodní firma:
…………….…………………………………………………………………………………
Sídlo:
……………………………………………………………………………….………………
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno):
……………………………………………………………………………………………….
Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu
zastoupení:
………….................................................................................................................................
(tj. zákonné zastoupení statutárním orgánem nebo zastoupení na základě plné moci)
Tato část bodu 1) se netýká spolků, vztahuje se jen na obchodních korporace ve
smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění, tj. obchodní
společnosti (veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením
omezeným, evropské společnosti a evropské hospodářské zájmové sdružení) a

družstva.

Identifikace osob s podílem v této právnické osobě: 1
.………………………………………………….….……………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(uvede se seznam osob s uvedením výše podílu/akcií; u akcií se uvede jmenovitá hodnota a
počet kusů
• nutné údaje k fyzickým osobám: jméno a příjmení, datum narození/rodné číslo, adresa,
příp. IČ
• nutné údaje k právnickým osobám: název, adresa sídla a IČ)
Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl, a výše tohoto podílu:
..…….……………….…….…………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……
(uvede se seznam právnických osob (obchodních korporací ve smyslu zákona č. 90/2012
Sb.), v nichž má žadatel majetkový podíl spolu s uvedením výše podílu/akcií; u
akcií se uvede jmenovitá hodnota a počet kusů

•

nutné údaje: název, adresa sídla a IČ)

2) Požadovaná částka + číslo účtu:
……………………………………………………………………………………………….
Z toho: investice:
neinvestice:

…………………………………………………..
…………………….…………………………….

3) Účel, na který chce žadatel dotaci použít:
…………………..…………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………….
4) Doba, v níž má být dosaženo účelu:
……………………………………………………………………………….………………
(uvede se doba, v jejímž průběhu mají být vynakládány náklady z požadované dotace, tj.
lhůta uznatelnosti nákladů na požadovaný účel; doba musí mít „začátek i konec“)

5) Odůvodnění žádosti:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
6) Osoba pověřená jednáním ve věci žádosti
Jméno a příjmení:

……………………………………………………………

Telefon,
webové
stránky,
……………………………………………………………

e-mail:

7) Stručný popis zaměření činnosti, popř. úspěchy:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

8) Celkový počet členů: …………………………. z toho obyvatel Hulína:
…………………………. členů do 18-ti let věku: ………………………….
Žadatel nehodící se údaje ohledně Rejstříku vymaže

Žadatel, který je zapsán v Rejstříku žadatelů o poskytnutí dotace (k 1.1.2015 žadatelů
o grant) dále jen „Rejstřík“ čestně prohlašuje, že nedošlo ke změně údajů zapsaných
v Rejstříku.
Jelikož nejsem(e) zapsán(i) v Rejstříku žadatelů o poskytnutí dotace, žádám o zapsání do toho
Rejstříku.
Žadatel tímto čestně prohlašuje, že ke dni podání této žádosti
a) není dlužníkem poskytovatele nebo dlužníkem organizací, jejichž je poskytovatel
zřizovatelem nebo zakladatelem,
b) není úpadcem ve smyslu insolvenčního zákona v platném znění, popř. osobou, na
jejíž majetek byl podán insolvenční návrh,
c) nevstoupil do likvidace z rozhodnutí valné hromady či obdobného orgánu, popř.
nebyl na něj podán návrh soudu na vstup do likvidace.
Den vyhotovení žádosti: ………………..………
za žadatele:
…………..……..……………………
podpis osoby zastupující žadatele

Tyto přílohy nedokládá žadatel, který je uveden v Rejstříku.
Přílohy:
1. doklad o právní subjektivitě, pokud ji nelze ověřit z veřejných rejstříků nebo
výpis z veřejného rejstříku (zejména u spolků) neodpovídá aktuálnímu stavu
2. doklad o oprávnění podepsané osoby jednat za žadatele, (např. u spolků, které
dosud nemají přeregistraci ve spolkovém rejstříku, zápis z členské schůze), příp.
plná moc
3. doklad o zřízení běžného účtu žadatele s uvedením čísla tohoto účtu, 4.
zpracování projektu, jen je-li to ve výzvě požadováno

