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FOND ÚSTECKÉHO KRAJE – INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
Žadatel - identifikační údaje
Název projektu:

VZOR

Název právnické osoby:

Příspěvkovka, p.o.

Pravní forma:

Spolek (706)

Plátce DPH:

○ ANO

IČ:

◉ NE

Používané účetní období:

12345678
Kalendářní rok

Kontaktní údaje
Obec: Most – 43401

Ulice: Jahodová

č.p.: 123

č.o.: 1

Odpovědné osoby
Osoba zastupující právnickou osobu:
Jméno a příjmení:
Telefon:

František Vopršálek

1234567890123

Funkce: ředitel

E-mail:

Právní důvod zastoupení
(Jmenování nebo volba příslušným orgánem) :

mail@mail.cz
pověření

Osoba odpovědná za zpracování žádosti:
Jméno a příjmení:
Telefon:

Pepa Zdepa

1234567890123

Funkce: zástupce ředitele
E-mail:

mail@mail.cz

Informace o projektu
Popis projektu (Účel projektu) :
Podrobný časový a pracovní harmonogram realizace projektu a jeho částí. Vymezení aktivit, které budou v rámci
projektu realizovány...
Odůvodnění projektu (Výchozí situace vedoucí k podání žádosti) :
Stručný popis současného stavu a způsob financování, který projekt řeší. Odůvodnění proč by měl být projekt
podpořen...
Výstupy projektu (Uveďte konkrétní a pokud možno kvantifikované výstupy projektu) :
Definice konkrétních a měřitelných výstupů, které budou výsledkem projektu. Zaměření na cílové skupiny, způsob
splnění publicity, tzn. kde bude umístěno logo ÚK apod.
Datum konání akce/akcí
od:

Termín finančního ukončení projektu
do:

Místo konání akce
(Město/obec/mikroregion) :
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(Proplacení všech faktur a účetních
dokladů, kolaudace atd.) :
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31.1.2020

31.1.2020

Most

31.3.2020

Nákladový rozpočet projektu a specifikace využití poskytnutého příspěvku
(plátci DPH uvádějí celkové náklady bez DPH)

⊠ INVESTIČNÍ

⊠ NEINVESTIČNÍ

INVESTIČNÍ ČÁST
Položka

Částka (v Kč)

Z toho dotace (v Kč)

60 000,00

60 000,00

Celkem

60 000,00

60 000,00

Položka

Částka (v Kč)

Z toho dotace (v Kč)

20 000,00

2 000,00

20 000,00

2 000,00

Honoráře účinkujícím

20 000,00

20 000,00

občerstvení

5 000,00

5 000,00

propagace

5 000,00

5 000,00

pronájem aparatury a osvětlení

4 000,00

4 000,00

pronájem sálu

15 000,00

15 000,00

cestovné

10 000,00

doprava

7 000,00

nákup drobných cen

3 000,00

kancelářský materiál (papíry, tonery, tužky)

2 000,00

účetní služby

15 000,00

Nákup stanu

NEINVESTIČNÍ ČÁST
1) Osobní náklady
(např. mzdy, odměny z dohod, zákonné odvody):

DPP
Celkem (Osobní náklady)
2) Ostatní náklady (např. materiál, služby, cestovné):

Celkem (Ostatní náklady)

86 000,00

49 000,00

Celkem

106 000,00

51 000,00

SOUČET (INVESTIČNÍ + NEINVESTIČNÍ ČÁST v Kč) :

166 000,00

111 000,00

Celkové náklady:
166 000,00 Kč

Požadovaná částka:

Závazný ukazatel:

111 000,00 Kč

66,87 %
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Osobní náklady:
12,05 %

FUK_0003_20

Zdroje dofinancování vlastního podílu projektu
(Další přispěvatelé, sponzoři, vl. prostředky, předp. příjmy projekty atd.)

Druh příjmu

Částka (v Kč)

vlastní zdroje

55 000,00
Celkem

55 000,00

Soupis projektů realizovaných s přispěním Ústeckého kraje v průběhu předchozích 3 let
Název akce/činnosti

Datum (rok)

Poskytnutá dotace (v Kč)

Povinné přílohy
Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“) a o přijatých podporách
de minimis z jiného členského státu EU v rozhodném období;

◉

Čestné prohlášení o bezdlužnosti;

◉

Kopii dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, který je oprávněn jednat jménem subjektu
navenek a dále pak kopii vyhotovení stanov, na nichž je vyznačen den registrace;

○

Kopie smlouvy o vedení běžného bankovního účtu;

◉

Prohlášení právnické osoby k vlastnické struktuře;

◉

Další přílohy vyžádané správcem Fondu Ústeckého kraje;

○

Prohlášení a podpis
Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti a jejich přílohách jsou pravdivé, žadatel nečerpá a ani nežádá o finanční
prostředky na totožný projekt z jiných f inančních zdrojů Ústeckého kraje a žadatel se seznámil s podmínkami
poskytnutí dotace včetně podmínek publicity a použití logomanuálu.

V .......................... dne ..........................

(razítko a podpis)
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