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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ 

ČÁST B – INFORMACE O PROJEKTU Vyplňuje se pro každý jednotlivý projekt samostatně. 
 

Program pro poskytování dotací z rozpočtu městské části Praha-Libuš  

I Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 ☐ 

II  Program v oblasti  kultury, sportu a volnočasových aktivit ☐ 

III Program v sociální oblasti ☐ 

IV 
Podpora v oblasti sportu (příspěvek na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu 
mládeže) 1 

☐ 

V 
Program podpory primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve zřízených 
příspěvkových organizacích/školách 

☐ 

* označte do jakého programu je projekt podáván 
 

 Název organizace / Jméno 
osoby: 

 
 

Pořadové číslo projektu 2: 
 

Název projektu 3/  žádosti 4: 
  

DOBA, V NÍŽ MÁ BÝT DOSAŽENO ÚČELU DOTACE: INFORMACE O PROJEKTU 3 / O ČINNOSTI 4 

Termín zahájení 3, 4 
 

Termín ukončení 3, 4 
 

Místo realizace projektu 3, 4 
  

1. ÚČEL DOTACE: CÍL PROJEKTU A JEHO KONKRÉTNÍ VÝSTUPY 3 / STRUČNÝ POPIS ČINNOSTI 4 
Čeho chcete projektem dosáhnout? Komu je projekt určen? 3 / Uveďte stručný popis celoroční činnosti 
žadatele v oblasti dlouhodobě organizované sportovní výchovy mládeže. 4 Uveďte cenu placenou 
klientem za jednorázové akce či pravidelné kroužky3/tréningy 4.  

(Minimálně 600 znaků bez mezer) 

  

Uveďte, kolik očekáváte návštěvníků /účastníků akce. 3 Více případně v příloze.  

Přibližný počet obyvatel, využívajících činnosti žadatele v průběhu 1 roku 4.  
 

2. PŘÍNOS PROJEKTU 3 / PŘÍNOS ČINNOSTI ŽADATELE 4 PRO MĚSTSKOU ČÁST 
Jak projekt 3/ činnost 4prospěje veřejnosti a obohatí dění v MČ Praha-Libuš?  
(Minimálně 600 znaků bez mezer.) 

 

 

                                                           
1
  V programu č. IV nejsou oprávněnými žadateli fyzické osoby a fyzické osoby podnikající. Na podporu 

sportovních aktivit organizovaných fyzickými osobami a fyzickými osoby podnikajícími je možné požádat 
v rámci programu č. II. 

2
  Číslo přiřadí žadatel, pokud žádá o podporu více projektů. Pro každý dílčí projekt vyplní zvlášť „část B“ - 

INFORMACE O PROJEKTU včetně rozpočtu. Číslo a název projektu musí korespondovat se Seznamem 
předkládaných projektů v „části A“ (Seznam překládaných projektů). 

3
  Platí pouze pro program č. I, II a V. 

4
  Platí pouze pro program č. III a IV. 
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3. POPIS REALIZACE PROJEKTU 3 
Popište akci, kterou budete realizovat a kroky, které k tomuto cíli vedou. Uveďte harmonogram 
projektu - tj. časovou posloupnost kroků vedoucích k akci, dále kdo a kde bude projekt realizovat, 
jaké technické vybavení musíte zajistit, způsoby propagace, atd. (Minimálně 1 000 znaků bez mezer.) 

 

 

4. KOMPETENCE ŽADATELE 3 
Platí pouze pro fyzické osoby a prvožadatele, kteří se dosud o podporu městské části neucházeli 
nebo dosud podporu nedostali. Popište relevantní zkušenosti s podobnými druhy projektu - např. 
podobné zorganizované akce v minulosti nebo alespoň spolupodílení se na jejich organizaci. 
Zkušenost je potřeba doložit - např. kopiemi propagačních materiálů, recenzemi z tisku, výročními 
zprávami, odkazem na webové stránky, uvedením kontaktu, který může praxi potvrdit a podobně. 

 

 

 

Celková bilance projektu (náklady snížené o plánované příjmy) 3   Kč 

Požadovaná dotace MČ Praha-Libuš 3, 4   Kč 
 

PŘÍLOHY dílu B 3 

1 
Povinná příloha - Podrobný položkový rozpočet s vyznačením, na které položky 
je žádána dotace MČ Praha-Libuš a v jaké výši.  (Nezávazný vzor přiložen.) 3, 4 ☐ 

2 Nepovinná příloha - Podrobný popis činnosti. (Max. 1500 znaků včetně mezer.) ☐ 
 

Datum Podpis 

 

 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

3
 Platí pouze pro program č. I, II a V, 

4 Platí pouze pro program č. III a IV. 

5. ROZPOČET PROJEKTU 3, 4 


