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Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Města Hejnice 

1. ÚDAJE O ŽADATELI 

1. Název organizace (s uvedením právní formy): 

 

IČ: 

DIČ: 

Plátce DPH: ANO x NE                                

2. Adresa sídla: 

 

 

Telefon: 

E-mail: 

Datová schránka: ANO x NE    

Číslo datové schránky:   

3. Statutární zástupce organizace: 

   Příjmení a jméno, titul: 

 

 

 

Telefon: 

E-mail: 

4. Osoba oprávněná jednat (pokud je jiná než statutární zástupce): 

   Příjmení a jméno, titul: 

 

 

 

Telefon: 

E-mail: 

5. Bankovní spojení: 

6. Účetní období (aktuální + dvě předchozí):  

např. 1.1.2013-31.12.2013, 1.1.2014-31.12.2014,1.1.2015-31.12.2015 

 

7. Počet aktivních členů / z toho dětí a mládeže: 

8. Předpokládaný počet účastníků (vč. diváků): 

  

2. ÚDAJE O PŘEDKLÁDANÉM PROJEKTU 

1. Název projektu: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. Odpovědná osoba za projekt (příp. odborný garant): 

   Příjmení a jméno, titul: 

 

   Adresa trvalého pobytu:              

 

                                      

Telefon: 

E-mail:           

 

3. Charakteristika předkládaného projektu (obsah a cíl akce, způsob realizace, rozpis činností a             

    úkolů, cílová skupina, předpokládaný počet účastníků… ):  

 

 

 

 

4. Časový harmonogram realizace: 

 

 

5. Návaznost na jiné projekty (příp. participující subjekty a jejich projekty): 

 

 

6. Způsob propagace projektu a Města Hejnice: 

 

 

7. Působnost projektu: 

Území města Hejnice            Regionální                  Krajská                       Celostátní 

8. Typ akce:  

Celoroční                                                  Pravidelně opakovaná 

Jednorázová                                             Ostatní (specifikujte)                               

……………………………………………………………………………………………………………. 
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3. ROZPOČET PROJEKTU 

Náklady projektu Plánovaná výše 

1. Mzdové náklady  

1.1. Mzdy a platy  

1.2. Zákonné odvody z mezd  

1.3. Dohody mimo pracovní poměr  

   

2. Honoráře, odměny (specifikujte)  

2.1.   

2.2.   

3. Nákup materiálu (specifikujte)  

3.1.   

3.2.   

4. Nákup drob. dlouhodob. hmot. a nehmot. maj. (specifikujte)  

4.1.   

4.2.   

4.3.   

5. Opravy a udržování (specifikujte)  

5.1.   

5.2.   

6. Ostatní nákupy a služby  

6.1. Spotřeba energií  

6.2. Cestovné, doprava  

6.3. Propagace  

6.4. Pronájem  

6.5. Služby pošt  

6.6. Služby bank  

6.7. Telekomunikace  

7. Jiné výše nespecifikované náklady (specifikujte)  

7.1.   

7.2.   

7.3.   

7.4.   

7.5.   

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU  

 

Příjmy projektu Plánovaná výše 

1. Vlastní příjmy projektu  

1.1. Vstupné/startovné  

1.2. Prodej upomínkových předmětů  

1.3. Ostatní (specifikujte)  

2. Dotace a příspěvky od jiných subjektů   

2.1. Dotace od jiných měst a obcí  

2.2. Dotace od kraje  

2.3. Státní dotace (ministerstva, státní fondy, aj.)  

2.4. Zahraniční zdroje – specifikujte  

2.5. Vlastní vklad žadatele (spoluúčast)  

2.6. Soukromí sponzoři 
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2.7. Ostatní (specifikujte)  

   

CELKOVÉ PŘÍJMY PROJEKTU  

Rozdíl mezi příjmy a náklady projektu:  

  

Požadovaná dotace:  

 

Přílohy: * Zaškrtněte k žádosti fyzicky doložené přílohy (stačí elektronická podoba**) 

 Kopie stanov či jiného dokladu o právní subjektivitě  

 Kopie dokladu o přidělení IČ 

 Kopie dokladu opravňující osobu (statutárního zástupce) jednat jménem příjemce dotace 

 Kopie o smlouvy o bankovním spojení, případně kopie bankovního výpisu,  

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

Jiné (uveďte v příloze) 

Ostatní přílohy/komentář: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Čestně prohlašuji, že se od posledního podání žádosti o dotaci nezměnily stanovy, právní subjektivita, 

přidělené IČO, statutární zástupce, bankovní spojení a nedošlo ke změně v uvedených údajích. (není nutné 

dokládat nezměněné dokumenty) 

Žadatel prohlašuje že: 

• nemá žádné nevyrovnané finanční závazky vůči Městu Hejnice 

• bude bez prodlení písemně informovat příslušný odbor MěÚ Hejnice o všech změnách uvedených 

v této žádosti 

 

Žadatel svým podpisem potvrzuje správnost uvedených údajů. 
Dne: 

     

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

podpis osoby odpovědné za projekt                                                    podpis statutárního zástupce 

 

** info@mestohejnice.cz 


