Obec Malá Morava
Obecní úřad Malá Morava, Vysoký Potok 2, 788 33 Hanušovice

Žádost
o poskytnutí provozního příspěvku na projekt (akci) z rozpočtu Obce Malá Morava dle pravidel
část II.
Rok:
Příspěvek na dofinancování projektu v požadované výši ..................... Kč *
Příspěvek na akce v požadované výši ........................Kč*
* nehodící se škrtněte

Žadatel:
Fyzická osoba:
Jméno a příjmení :
Datum narození :
Adresa bydliště :
Právnická osoba:
Název:
Sídlo – adresa:
Statutární zástupce:
Právní forma žadatele:
IČ/DIČ
Bankovní spojení
žadatele:
Telefon/ fax:
e- mail:
Kontaktní osoba:
Telefon/e-mail
Účel a odůvodnění žádosti :
(v případě nedostatku místa rozepsat v příloze)

Cílové skupiny:

Harmonogram projektu, akce:
(termín plnění)

Místo konání:

Struktura použití příspěvku :

Společenská prospěšnost, přínos pro město, reprezentace a propagace regionu:

Přehled poskytnutých příspěvků z různých dotačních titulů včetně příspěvku
z rozpočtu Obce v loňském a předloňském roce a jejich výše:

Financování projektu, akce:
(Celkový rozpočet)
Příjmy
Kč
Výdaje
Kč
Z toho:
Z toho:
- požadavek z rozpočtu Obce
-vstupné
- sponzorské dary
- z jiných dotačních titulů
- z vlastní činnosti
- (další druhy příjmů dle
(dle jednotlivých druhů výdajů)
skutečnosti)
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Poznámka: U projektu, akce musí být vyrovnaný rozpočet (příjmy = výdaje).
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Čestné prohlášení:
Žadatel prohlašuje, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné, že nezatajuje žádné okolnosti, které by
měly vliv pro posouzení žádosti. Žadatel dále prohlašuje, že nemá neuhrazené splatné závazky vůči Obci
Malá Morava a vůči jí zřízeným či založeným organizacím.
Žadatel bere na vědomí, že v případě, že mu bude prokázáno uvedení neúplných a nepravdivých informací
je povinen ihned vrátit poskytnutou částku na účet Obce Malá Morava

Datum:
Zpracoval:
Podpis statutárního zástupce, případně razítko:
Přílohy k žádosti – při první žádosti žadatele o příspěvek, dále při změně podmínek v přílohách:
1. Seznam očíslovaných příloh
2. Doklad o právní subjektivitě žadatele, kopie stanov nebo statutu žadatele.
3. Doklad o volbě či jmenování statutárního orgánu (zástupce).
4. Doklad s číslem bankovního účtu žadatele.
V případě dofinancování projektu z jiných dotačních zdrojů fotokopie žádosti o takovouto dotaci.
Tato žádost musí být doručena nejpozději do 28.2. aktuálního roku na adresu: Obec Malá Morava,
Vysoký Potok 2, 788 33 Hanušovice.
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