Příloha č. 2 k příloze č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2464 ze dne 9. 9. 2014
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

PID

Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY
CELOMĚSTSKÉ PROGRAMY
PODPORY AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY PRO ROK 2015

II. PROGRAM
Publikační činnost související se vztahem
národnostních menšin k hl. m. Praze.

NÁZEV PROJEKTU

I. ÚDAJE O ŽADATELI
Název žadatele (právnická osoba)/
jméno žadatele (fyzická osoba)
Statutární zástupce žadatele
(jméno osoby)
Ulice, číslo popisné a orientační:
Úplná adresa / sídlo žadatele

PSČ:

Obec:

Nestátní nezisková organizace:

IČO (právnická osoba) /
RČ (fyzická osoba)
Telefon

Ano

□

Ne

□

E-mail:

Fax:

Internetová adresa žadatele nebo
projektu
Forma právní subjektivity
Bankovní spojení

Název banky:
Číslo účtu a kód banky:

Osoba oprávněná jednat za žadatele – v případě, že se liší od statutárního zástupce:
(oprávnění doložit v příloze)

Jméno a funkce osoby oprávněné
jednat za žadatele
Kontaktní adresa (ulice, č. popisné a
orientační, obec a PSČ)
Telefon:

E-mail:

Fax:
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Stručná charakteristika žadatele:
Počet členů
Členský příspěvek na člena
Celkový počet placených pracovníků

Kč

Stručná charakteristika zaměření činnosti žadatele:

Přehled všech příjmů žadatele za uplynulé 2 roky. Jedná se o finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu hlavního
města Prahy, městských částí hl. m. Prahy, státních a veřejných rozpočtů ČR apod. v předcházejících 2
kalendářních letech (uveďte částku v Kč, název projektu a poskytovatele finančního příspěvku):
Název projektu

Poskytovatel

Částka

z toho v režimu de
minimis

2013

2014
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II.
ÚDAJE O PROJEKTU
Forma realizace projektu

Předpokládaný
počet účastníků

Počet pracovníků
zajišťujících realizaci
projektu

Počet
dobrovolníků
podílejících se na
realizaci projektu

Cílová skupina – popis (např. děti a mládež, senioři, minorita, majoritní společnost, členové spolku, veřejnost,
atd.):

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU – OBSAH, CÍL, ZDŮVODNĚNÍ A PŘEDPOKLÁDANÝ
PŘÍNOS PROJEKTU – rozveďte v příloze (další dokumentace k projektu – příloha)

Časový harmonogram projektu
Aktivita
1.

Měsíc realizace

2.
3.
4.
5.
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Rozpočet projektu:
Kč

Celkové náklady na realizaci projektu
(v příloze uveďte podrobný položkový rozpis celkových
nákladů)

Kč

Celková požadovaná výše grantu
(v příloze uveďte podrobný položkový rozpis požadavku)

Účelově požadováno na (v příloze uveďte podrobný položkový rozpis požadavku):
Druh výdajů

Požadovaná částka

Předpokládané příjmy na realizaci projektu
(jiné granty či dotace, sponzoring atd. – uveďte, u jakého subjektu bylo požádáno)
1.
2.
3.

Kč
Kč
Kč

Informace o podání žádosti o grant na jiném odboru MHMP
1.
2.
3.

Kč
Kč
Kč

Celkový počet projektů
podaných v rámci PROGRAMU č. 2

Celková požadovaná výše grantu
v rámci PROGRAMU č. 2

Kč
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ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti jsou úplné a pravdivé. Žadatel, kterého zastupuji, nemá žádné
závazky vůči státnímu a dalším veřejným rozpočtům, na daních a na veřejném zdravotním a sociálním
pojištění a není dlužníkem vůči hl. m. Praze.
Je-li žadatelem fyzická osoba, pak svým podpisem souhlasí se zpracováním svých osobních údajů - jména,
příjmení, rodného čísla a místa trvalého pobytu (dále jen „osobní údaje“) hl. m. Prahou ke všem úkonům
souvisejícím s tímto grantovým řízením a s případným uvedením svých osobních údajů na tiskových
materiálech hl. m. Prahy určených k projednávání Radou hl. m. Prahy nebo Zastupitelstvem hl. m. Prahy,
jakožto i na internetových stránkách hl. m. Prahy, a to po dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a
k realizaci rozhodnutí příslušného orgánu hl. m. Prahy a dále po dobu, po kterou je hl. m. Praha povinna,
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, dokumenty obsahující osobní údaje příjemce grantu zpracovávat/archivovat.
Žadatel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami grantového řízení „Celoměstské programy podpory aktivit
národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015“, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.

STVRZUJI
svým podpisem pravdivost údajů uvedených v žádosti a jejích přílohách.

V ……………….……………. dne

………..………………

…………………………………….....
podpis žadatele či osoby zmocněné jednat za žadatele

………………………………………………..
razítko
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