
Město Bělá pod Bezdězem, Finanční odbor

Žádost o dotaci v programu č. 1 na podporu spolkového
života ve městě
Podprogram: celoroční činnost

INFORMACE O ŽADATELI

Ulice č. p.

Obec PSČ

Telefon Email

Banka

Jméno Funkce

Telefon Email
Informace o činnosti 
žadatele
doba působnosti žadatele, nejvýznamn.
 úspěch (možno rozepsat do přílohy)

INFORMACE O PROJEKTU
Požadovaná částka v Kč
Osoba odpověd. za realizaci Jméno
projektu / kontaktní osoba Telefon Email

Doručov. adresa
Příprava, realizace,
ukončení (od - do)
Účel užití dotace,
charakteristika projektu
a odůvodnění žádosti
záměr, cíle, stručný obsah, programová
náplň, předpokládaný přínos městu,
zapojení obyvatel (možno rozepsat
do samostatné přílohy)

Cílová skupina (dětí a mládež,
dospělí, hadicapovaní apod.)

Způsob propagace
města

Počet členů organizace žadatele, výše členských příspěvků
Členská základna Počet osob Čl. příspěvek rok/osoba Poznámka

  5 až 18 let

18 až 26 let
Nad 26 let

2022

Název / jméno žadatele
(přesný název dle veřejného rejstříku)

IČ / datum narození

Právní forma

Sídlo / adresa žadatele

Kontaktní údaje

WWW stránky

Bankovní spojení
Skutečný vlastník dle rejstříku 
 (dostupné na http://justice.cz)

Statutární orgán

Stránka 1



Uveďte za uplynulé tři roky, v jaké výši a na jaký projekt jste obdrželi dotaci/grant od města

Rok Číslo smlouvy Částka v Kč Program / podprogram

Rámcový rozpočet projektu (plátce DPH uvádí částky bez DPH)

Název položky Navrhovaný podíl Spoluúč. žadatele Celkem Kč
města v Kč příp. ost. zdroje

1.

2.

3.

4

5.

6.

7.
Celkem

Předpokládané zdroje na zajištění projektu (plátce DPH uvádí částky bez DPH)

v Kč v %

Dotace z rozpočtu města

Vlastní příjmy žadatele

Ostatní zdroje 

Celkem
(Ostatní zdroje  - např. peněžité dary, příspěvky od sponzorů, dotace od jiných subjektů)

Případný komentář k rozpočtu a zdrojům uveďte na samostatné příloze

Ekonomické údaje o žadateli za předcházející rok (Vyplní pouze právnická osoba)

Vlastník zařízení

Seznam zařízení, které provozuje

žadatel (s adresami)

Účetní hodnota majetku k 31.12.

Výše provozních nákladů 

Nájemce zařízení

Adresa zařízení, ve kterém žadatel

provozuje svou činnost

Výše nájemného za rok
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Povinné přílohy k žádosti
          Čestné prohlášení žadatele (příloha č. 1)
          Identifikace osob v souladu s § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. (příloha č. 3)

 - je-li žadatel právnická osoba
(tuto přílohu dokládají pouze obchodní společnosti, tj. a.s., s.r.o.)

Ostatní povinné přílohy žadatel o dotaci doloží dle specifikace ve výzvě (viz čl. X platných zásad)

Další přílohy:

1.

2.

3.

4.

5.

Žadatel prohlašuje, že
          
          

          
          
          

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel bere na vědomí, že
          

          
          

     V Bělé pod Bezdězem dne ………………………………………..

     Jméno a příjmení: Podpis:
     (u firem statutární zástupce) (razítko)

Žadatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této žádosti – jména, příjmení, data narození a místa 
trvalého či dlouhodobého pobytu (dále jen "osobní údaje") městem Bělá pod Bezdězem podle příslušných ustanovení 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to pro všechny úkony související 
s poskytnutím finančního příspěvku a pro uvedení svých osobních údajů na tiskových materiálech města Bělá pod Bezdězem 
určených k projednávání zastupitelstvem města nebo radou města, a dále na internetových stránkách a na úřední desce města 
Bělá pod Bezdězem, a to po dobu nezbytnou k projednávání této žádosti a k realizaci rozhodnutí příslušného orgánu města a 
dále po dobu, po kterou je město Bělá pod Bezdězem povinno podle platné právní úpravy dokumenty obsahující osobní údaje 
příjemce příspěvku zpracovávat. Žadatel prohlašuje, že byl informován o účelu a době zpracování osobních údajů a dále i o 
správci, který bude s osobními údaji nakládat.

nežádá o finanční příspěvek z rozpočtu města na stejný projekt a účel na jiném odboru,
se seznámil se Zásadami pro poskytování dotací na podporu veřejně prospěšných 
projektů z rozpočtu města Bělá pod Bezdězem,
údaje jím uvedené v této žádosti jsou úplně a pravdivé,
na vyzvání předloží další podklady týkající se projektu, na který je příspěvek požadován,
bude bez prodlení písemně informovat příslušný odbor Městského úřadu Bělá pod Bezdězem o všech
změnách údajů uvedených v této žádosti.

Poslední Výroční zpráva organizace, příp. odkaz na web. stránky, kde je k dispozici

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. bude plné znění smlouvy o poskytnutí dotace nad 50.000 Kč
zveřejňováno,
na poskytnutí finanční podpory není právní nárok,
na žádosti podané po stanoveném termínu a čase ve výzvě nebude brán zřetel.
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