Žádost o dotaci z rozpočtu MČ Brno-Slatina
pro rok:
Název žadatele:
(název organizace, spolku, klubu atp., u
fyzické osoby jméno a příjmení)

Forma žadatele:
(např. organizační složka, spolek,
fyzická osoba atp.)

IČO:
(u fyzické osoby datum narození)

Registrováno u koho (MV ČR,
KS), číslo a datum registrace:
(vyplňují právnické osoby)

Adresa:
Osoba oprávněná jednat a její
funkce:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
Bankovní spojení:
(číslo účtu žadatele a název peněžního
ústavu)

Název aktivity, činnosti,
projektu:
Místo a termín zahájení a
ukončení aktivity, činnosti,
projektu:
Počet členů celkem / z MČ
Brno-Slatina (MČBS):

Charakteristika žadatele a
přehled dosavadní činnosti

Popis aktivit, činností žadatele
v tomto roce, na které je
požadována dotace:
Cíle aktivit, činností, projektu a
přínos pro MČBS:
Předpokládané celkové náklady
aktivity, činnosti, projektu:
(rozepsat)

Požadovaná výše dotace a její
konkrétní využití:
Předpokládané příjmy vlastní i
z jiných zdrojů:
sponzorské dary
dotace jiných subjektů
výnosy z reklam
členské příspěvky
jiné

Které další FO či PO se podílí
na úhradě nákladů či byly
požádány o dotaci nebo
sponzorský dar a v jaké výši:
Jaké finanční prostředky z rozpočtu ČR, města Brna nebo MČ Brno-Slatina obdržel
žadatel v předcházejících letech:
Dva předchozí roky

ČR

V Brně dne

Podpis oprávněné osoby:

Seznam povinných i
nepovinných příloh:

V Brně dne
Otisk razítka (PO)

Podpis osoby oprávněné k podání žádosti:

město Brno

MČ Brno-Slatina

Pokyny k vyplnění žádosti:
Seznam povinných příloh
Právnická osoba:

•
•
•
•

kopie dokladu o právní formě
kopie dokladu o jmenování statutárního zástupce
jmenný seznam členů organizace z MČBS nebo občanů MČBS
čestné prohlášení k žádosti o dotaci

Fyzická osoba:

•

kopie živnostenského listu nebo jiného oprávnění k činnosti, nemá-li, čestné
prohlášení o tom, že se žádost týká finančního zajištění jednorázové aktivity
nevýdělečného charakteru
jmenný seznam členů organizace z MČBS nebo občanů MČBS
čestné prohlášení k žádosti o dotaci

•
•

