Příloha č. 3 Dotačního programu

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Projektová část
ŠMS/M

Kód programu:

Název dotačního
titulu:1)

Dotace pro rok:

Naplňování Koncepce podpory
mládeže na krajské úrovni
v Moravskoslezském kraji
(ŠMS/MŠMT)

2017

Evidenční číslo:

2)

Název projektu:
Územní působnost
projektu: 3)
Místo realizace:
Údaje o jednoletém projektu:
Termín zahájení: 4)

Termín
ukončení:4)

Termín konání akce:
Celková plánovaná výše uznatelných
nákladů/výdajů na projekt v Kč:
Procentuální spoluúčast
poskytovatele
na uznatelných nákladech:
(zaokrouhlit na 2 desetinná
místa):
zdroje Poskytovatel (uvést celý název)

Požadovaná výše
dotace v Kč:
Jiné
financování
uznatelných
nákladů:

Celkový počet vlastních pracovníků zajišťujících realizaci
projektu:
Celkový počet externích pracovníků zajišťujících realizaci
projektu:
Celkový počet dobrovolných pracovníků zajišťujících
realizaci projektu:
Osoba odpovědná
za realizaci projektu
(jméno, příjmení,
titul):
Pracovní
funkce:
Telefon:
E-mail:

zařazení,
mobil:

Částka Kč
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Popis činnosti organizace (stručné představení organizace)

Dosažené úspěchy v práci s dětmi a mládeží

Cíl projektu (způsob či postup jeho dosažení) – účelové určení
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Navrhovaný postup realizace projektu (popsat jednotlivé kroky, metody, které zajistí
dosažení konečného cíle, časový harmonogram)

Odůvodnění žádosti (účel realizace projektu, předpokládaný konečný přínos a efekt pro
cílovou skupinu a poskytovatele)

Konkretizace jednotlivých položek rozpočtu (vazba na účel a cíl projektu)
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Počet účastníků (dětí, mládeže, dospělých, handicapovaných, zahraničních, členěno dle
věku, druhu postižení, zapojení účastníků aj.)

Spolupracující subjekty, pokračování projektu

Forma a rozsah prezentace poskytovatele dotace

Žadatel stvrzuje, že projekt schválil a doporučil k předložení do příslušného
vyhlášeného programu, stvrzuje pravdivost uváděných údajů a souhlasí se zařazením do
databáze Moravskoslezského kraje a zveřejněním svého názvu, sídla, dotačního titulu,
účelového určení a výše poskytnuté dotace.
Místo a datum

Jméno a podpis žadatele, razítko

1) zvolte jednu z priorit
2) nevyplňujte - vyplní poskytovatel
3) územní působnost=rozsah projektu (krajský, celostátní, mezinárodní)
4) od zahájení do ukončení projektu - doba, v níž má být dosaženo účelu dotace
Pozn. realizace projektu je účelem, na který chce žadatel dotaci použít ve smyslu § 10a odst. 3 písm. c) zákona č. 250/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů

