PID žádosti

pidzadosti
ŽÁDOST
O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Dotační program Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního
vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2018
OBECNÁ ČÁST
Evidenční
číslo:

Kód programu

ŠMS/M/3

Název dotační priority:

3. Miniprojekty mládeže

Název projektu:

Název projektu

Žadatel:
Titul

titul

Jméno

Datum narození
Adresa

Příjmení Přímení

jmeno
Datum narození

ulice:

ulice

č. popisné

cpop

obec:

obec

č. orientační

čor

okres:

okres

PSČ:

psc

telefon:

telefon

Email:

email

Bankovní spojení
Číslo účtu žadatele:

bankovni_ucet

Název banky:

banka_nazev

Kód banky:

kod_banky

Souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a zveřejněním svého jména a adresy, dotačního titulu, účelového určení
dotace a výše poskytnuté dotace.
Místo a datum:
misto

Jméno a podpis žadatele
datum

opravnena_osoba

PROJEKTOVÁ ČÁST
Název projektu
Územní působnost projektu:

nazev_projektu
Krajská
Celostátní
Mezinárodní

Místo realizace

misto

1

Údaje o projektu:
Termín zahájení projektu: Nejdříve
1.1.2018

zahajeni

Termín konání akce:

termín

Termín ukončení projektu:
Nejpozději 31. 12. 2018

ukonceni

Rozpočet:
Rozpočet [link]
Pozor má tři listy. Vyplněný rozpočet přiložte jako přílohu číslo jedna.
Rozpočet je samostatná příloha formuláře
Celková plánovaná výše uznatelných nákladů /výdajů na projekt (100%) v Kč:

cena

Požadovaná výše
dotace

procento

Procentuální spoluúčast žadatele na
uznatelných nákladech:

požadovaná dotace

Předpokládané zdroje spolufinancování
Poskytovatel

částka

Název poskytovatele:

částka od poskytovatele

Součet

suma

Vedoucí projektu
titul

Jméno

titul

Adresa:
Telefon:

Příjmení: příjmení

jméno
adresa
Email:

mobil

Počet členů realizačního týmu

Jména členů realizačního týmu:

email
počet

Jměno
rozšiřující se tabulka

Odůvodnění žádosti(stručný popis, cíl a účel projektu)

2

text4000

Předpokládaný přínos dotace pro:
1) cílovou skupinu
2) poskytovatele …
text3000

Navrhovaný postup realizace projektu (popsat jednotlivé kroky, metody, které zajistí dosažení konečného cíle, časový
harmonogram)

3

text5000

Odůvodnění jednotlivých položek rozpočtu (vazba na přílohu č. 1 - rozpočet, účel a cíl projektu)
text3000

4

Počet účastníků (dětí, mládeže, dospělých, handicapovaných, zahraničních, členěno dle věku, druhu postižení, zapojení
účastníků aj.)

text1000

Spolupracující subjekty, pokračování projektu
text1000

Forma a rozsah prezentace poskytovatele dotace - publicita projektu
text1000

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 jména, adresy,
dotačního titulu, účelového určení a výše poskytnuté dotace.
Místo a datum:

Jméno a podpis žadatele:

Místo

text

datum

5

Čestné prohlášení za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
Název programu
Název akce/projektu:
Žadatel:

zadatel

Adresa žadatele:

adresa

Datum narození žadatele: datum
Žadatel prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto prohlášení:

• nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči územním samosprávným celkům včetně Moravskoslezského kraje, státním fondům,
zdravotním pojišťovnám a státnímu rozpočtu, zejména finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a Celní správě
České republiky (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za
vypořádané nedoplatky).
Žadatel dále prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto prohlášení:

• projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem nebo z prostředků fondů
EU.

Místo a datum:
Místo

Jméno a podpis žadatele:
text

datum

Seznam povinných příloh k žádosti
1.

Rozpočet projektu. Zde vložte vyplněnou tabulku s rozpočtem

2.

Kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného
účtu žadatele

6

Obálka:

Obálka musí obsahovat PID žádosti, který se automaticky vygeneruje AŽ po odeslání žádosti v elektronickém
systému. Pokud jste přesvědčeni, že Vaše žádost je kompletní, uložte a odešlete.
Vygenerovanou obálku využijte k odeslání Vaši žádost poštou.

pidzadosti
Název a adresa žadatele:

Moravskoslezský kraj Odbor školství, mláděže a sportu
28. října 117 702 18 Ostrava

NEOTVÍRAT - ŽÁDOST O DOTACI

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním
postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2018 (ŠMS/M)

Příloha č. 1
ROZPOČET PROJEKTU (je ke stažení v rámci elektronického formuláře žádosti)
Nákladový rozpočet projektu - Uznatelné neinvestiční náklady/výdaje

Název položky

Celkem

Plánované uznatelné
náklady
(zaokrouhlené na
celé stokoruny)

Požadovaná výše
dotace
(zaokrouhlené na
celé stokoruny)

Přiznaná výše
dotace

(v Kč)

(v Kč)

(v Kč)

0

0

0

