OBEC VELKÁ POLOM

ŽÁDOST O DOTACI
Z ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK 20….
Název projektu:
Informace o žadateli
Název žadatele:
Právní forma:
IČ/DIČ/datum narození:
Adresa sídla žadatele (dle registrace)
Ulice:

č.p./č.o.:

Obec:

PSČ:
Doručovací adresa žadatele

Ulice:

č.p./č.o.:

Obec:

PSČ:
Bankovní údaje žadatele

Číslo účtu:

Název banky:
Odpovědný zástupce žadatele (statutární orgán)

Titul, jméno, příjmení:
Funkce:
Telefonní číslo:

Mobil:

E-mail:
Titul, jméno, příjmení:
Funkce:
Telefonní číslo:

Mobil:

E-mail:
Osoba zodpovědná za realizaci projektu
Titul, jméno, příjmení:
Funkce:
Telefonní číslo:

Mobil:

E-mail:
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/* nehodící se škrtněte

OBEC VELKÁ POLOM
Projektová část
Název projektu:

Popis projektu:

Cíl/e projektu:

Termín realizace od:

Termín realizace do:

Místo realizace:
Cílová skupina (věk):
Velikost cílové skupiny
(počet):
Způsob prezentace
obce:
Žadatel realizoval stejný nebo podobný projekt již v minulosti:

ANO / NE

Pokud ano, kdy:

ANO / NE
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OBEC VELKÁ POLOM

Rozpočet projektu
investiční / neinvestiční /*

Druh dotace
Celkové náklady na projekt:
Požadovaná výše dotace:
Účel použití dotace (zkráceně):

Další údaje*
Identifikace osob zastupujících
právnickou osobu s uvedením
právního důvodu zastoupení:
Identifikace osob s podílem
v právnické osobě:
Identifikace osob, v nichž má
žadatel přímý podíl a výše podílu:
*vyplňte pouze v případě, že je žadatel právnickou osobou

Odpovědná osoba (statutární orgán) žadatele svým podpisem stvrzuje, že projekt schválil, doporučil
předložení Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Velká Polom, stvrzuje pravdivost
uvedených údajů, souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů v žádosti a se zařazením do
databáze podporovaných subjektů obce Velká Polom.
Podpisy žadatele
Datum:

Datum:

Jméno a podpis osoby zodpovědné za realizaci
projektu:

Jméno a podpis odpovědného zástupce
(statutárního orgánu) žadatele, razítko:

Přílohy:
1. Položkový rozpočet projektu
2. další přílohy dle Pravidel pro poskytování individuálních dotací
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OBEC VELKÁ POLOM

Čestné prohlášení
Jméno fyzické osoby, název organizace:
Adresa fyzické osoby, sídlo organizace:
Identifikační číslo, datum narození:
Jméno statutárního zástupce:
Fyzická osoba nebo statutární zástupce žadatele prohlašuje, že k datu podání žádosti
1. její/jeho majetek není v likvidaci a vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech
neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh
nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl
konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních předpisů.
2. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vůči finančnímu úřadu,
3. není pravomocně odsouzena/odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,
4. nebyla/nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestána/potrestán podle zvláštních
předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem
poskytované dotace,
5. nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
6. nemá dluhy a nedoplatky po lhůtě splatnosti vůči obci Velká Polom, ke státnímu rozpočtu, ke
státnímu fondu nebo rozpočtu jiného územního samosprávného celku,
7. souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených v žádosti,
8. souhlasí se zveřejněním údajů v souladu s platnými právními předpisy.

Ve Velké Polomi, dne

Jméno, příjmení, podpis žadatele
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