Příloha č. 1

Formulář žádosti o grant
Grantový program MAS Aktivios, z.s. pro spolkovou činnost

ProSpolky 2018

1. Název projektu
-

Uveďte stručný a výstižný název projektu

2. Žadatel
V případě, že bude váš projekt vybrán k podpoře, bude smlouva o poskytnutí grantu uzavřena se
statutárním zástupcem spolku. Finanční obnos bude převeden na účet spolku až po ukončení
projektu (po podání závěrečné zprávy a řádném vyúčtování). Statutární zástupce spolku zodpovídá za
přidělený grant a jeho využití v souladu s projektem a smlouvou o udělení grantu.
Pro realizaci projektu však určete kontaktní osobu projektu, se kterou může poskytovatel grantu (MAS
Aktivios, z.s.) komunikovat (může a nemusí to být statutární zástupce spolku).
Název spolku:
IČ:
Sídlo spolku/doručovací
adresa:
Statutární zástupce
(jméno +příjmení):
Datum a místo narození
Adresa bydliště:
Telefon/e-mail:
Kontaktní osoba pro
projekt
(jméno + příjmení)
Telefon/e-mail:
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3. Popis projektu
-

Uveďte hlavní cíl projektu

-

Popište konkrétní aktivity, které budou v rámci projektu realizovány

-

Uveďte časový harmonogram popsaných aktivit

-

Uveďte, v čem je Váš projekt nový, zajímavý, užitečný pro ostatní

-

Uveďte obec (obce), kde chcete projekt realizovat

-

Uveďte případné partnery projektu, kteří mohou být především z řad obcí, neziskových
organizací a podnikatelských subjektů. Jakým způsobem se budou partneři na realizaci
projektu podílet?

Cíl:

Aktivity:

Časový harmonogram:

Užitečnost:

Místo konání:
Partneři:
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4. Rozpočet projektu
-

Uveďte celkové výdaje (v Kč)

-

V tabulce stručně popište jednotlivé výdaje a částku (možno přidávat řádky)

Předpokládané výdaje

Kč

Celkem

5. Finanční krytí projektu
-

Uveďte způsob finančního krytí projektu, pokud celkové předpokládané výdaje jsou vyšší než
grant (finanční podpora). Předpokládaná podpora v případě rozhodnutí o podpoření projektu
je max.10 000 Kč.

Prohlášení statutárního zástupce spolku
Jméno:
Prohlašuji, že:

V:

-

výše uváděné údaje jsou pravdivé,

-

jsem si vědom, že grant nesmí být použit na jiný účel, než je uvedený v projektu,

-

v termínech určených smlouvou o poskytnutí grantu poskytne vyúčtování použití grantu a
závěrečnou zprávu a bude s poskytovatelem grantu v součinnosti při provádění kontroly
realizace projektu,

-

s ohledem na zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této žádosti MAS Aktivios, z.s. pro
účely grantového programu,

-

souhlasí s uveřejněním informací uvedených v této žádosti v dokumentech MAS Aktivios, z.s.
na jejích internetových stránkách a v tisku.
dne:

Podpis statutárního zástupce:………………………………………………………………………………………………………
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