Příloha č. 3 Programu

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Projektová část

Kód programu / dotačního
titulu:1)
Název programu / dotačního
titulu:1)

Dotace pro rok:
Evidenční číslo:

2)

Název projektu: 3)
Stručný cíl projektu (způsob či postup jeho dosažení, kvantifikace měřitelných cílů) - účelové určení

Územní působnost projektu:
Místo realizace:
Navrhovaný postup realizace projektu: (popsat jednotlivé části projektové dokumentace, které budou na základě rozšířené
projektové fiše zpracovány)

Vymezení cílové skupiny (koneční příjemci) projektu a její složení

Celkový počet vlastních pracovníků zajišťujících realizaci projektu:
Počet a kvalifikační předpoklady
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Celkový počet externích pracovníků zajišťujících realizaci projektu:
Počet a kvalifikační předpoklady

Zkušenosti s přípravou a realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu

Odůvodnění žádosti (účel realizace projektu - stručný výtah z rozšířené projektové fiše, předpokládaný konečný přínos a efekt
pro cílové skupiny a nositele/partnery projektu)

Údaje o jednoletém projektu: (projekt, jehož termín zahájení a ukončení spadá do rozpočtového roku a doba realizace je kratší než 12 měsíců )
Termín zahájení:

Termín ukončení:4)

Počet měsíců realizace:

Termín ukončení:4)

Počet měsíců realizace:

Údaje o víceletém projektu:
Termín zahájení:

Celková plánovaná výše uznatelných nákladů/výdajů na projekt v Kč:

Kč

Požadovaná výše dotace v Kč:

Procentuální účast
poskytovatele na uznatelných
nákladech:
nákladech:

zaokrouhlit na 2
desetinná místa)

Jiné zdroje financování
uznatelných nákladů v Kč:

Procentuální účast žadatele
na uznatelných nákladech:
nákladech:

zaokrouhlit na 2
desetinná místa)

Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Jméno, příjmení a titul:

Pracovní zařazení, funkce:

Adresa místa realizace projektu:
Telefon:

Mobil:

Fax:

E-mail:
Seznam příloh:
Zástupce žadatele stvrzuje, že projekt schválil a doporučil k předložení do příslušného vyhlášeného programu, stvrzuje
pravdivost uváděných údajů a souhlasí se zařazením do databáze Moravskoslezského kraje:
Místo a datum

1)
2)
3)
4)

Jméno a podpis zástupce žadatele, razítko

tento údaj vyplňte pouze v případě, že žádáte o dotaci v rámci vyhlášeného dotačního programu
nevyplňujte - vyplní poskytovatel
realizace projektu je účelem, na který chce žadatel dotaci použít
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace
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