Příloha č. 2 Programu Města Nový Jičín na podporu sportu - list č. 2

ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA NOVÝ JIČÍN
FYZICKÁ OSOBA
Název programu podpory Města:

Program Města Nový Jičín na podporu sportu
A. Podpora jednorázových sportovních akcí
Název projektu:

I. Identifikační údaje žadatele:
IČ:

Jméno, příjmení a titul:

(je-li žadatel FO
podnikající)

Číslo průkazu
totožnosti:

Datum narození:
Adresa bydliště:
Obec:

PSČ:

Ulice:

č.p.:

Telefon:

e-mail:

Mobil:

web:

II. Bankovní údaje
Peněžní ústav (název a adresa):
Číslo účtu žadatele:

Kód banky:

III. Osoba odpovědná za realizaci projektu: (je-li odlišná od žadatele)
Jméno a příjmení:
Funkce:

Telefon:

e-mail:

Mobil:

IV. Projekt
Stručný popis, přínos a cíle projektu/akce: (v případě delšího textu přiložte jako samostatnou přílohu žádosti)
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Odůvodnění žádosti:

Místo konání:
Termín konání:
z toho
do 20let:

Předpokládaný počet účastníků:

Územní působnost projektu:

c zahraniční a republiková
c regionální
c městská

Tradice projektu:

c projekt je pořádán opakovaně déle než 5 let
c projekt je pořádán opakovaně 5 a méně let
c projekt je pořádán poprvé

Cílová skupina:

c akce zaměřená převážně na děti a mládež
c akce zaměřená pro smíšenou cílovou skupinu
c akce zaměřená převážně pro dospělé

Typ akce:

c vlastní akce
c spoluúčast na organizaci akce
c účast na akci

Působnost žadatele ve městě Nový
Jičín (v letech):
Zajištění publicity projektu:

Celková plánovaná výše uznatelných výdajů na projekt v Kč:

Požadovaná výše dotace:

Procentuální účast poskytovatele na
uznatelných výdajích:

Jiné zdroje financování uznatelných
výdajů v Kč:

Procentuální účast žadatele na
uznatelných výdajích:

V. Seznam příloh žádosti
1 Rozpočet projektu
2 Prostá kopie výpisu z živnostenského rejstříku nebo jiný doklad o oprávnění k podnikání (pouze u fyzické osoby
podnikající)
3 Prostá kopie smlouvy o zřízení běžného účtu (nesmí se jednat o termínovaný účet) - pokud je zřízen
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VI. Spolupráce s Městem Nový Jičín
Spolupráce žadatele na akcích pořádaných Městem za uplynulé 3 roky (vyjmenovat akce) :

VII. Upozornění
Příjemce dotace nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti poskytování finančních prostředků ve
smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie. V případě, že Evropská komise dospěje k závěru, že
poskytnuté finanční prostředky představují nepovolenou veřejnou podporu, je příjemce dotace povinen dotaci
(veřejnou podporu) vrátit, a to včetně úroků.

VIII. Čestné prohlášení žadatele
Čestně prohlašuji, že ke dni podání této žádosti:
(dle skutečnosti použijte zaškrtávací políčko, zaškrtnutím pole žadatel stvrzuje souhlas se zněním čestného prohlášení)

c údaje uvedené v žádosti jsou úplné a pravdivé a že nezatajuji žádné okolnosti důležité pro její posouzení

c jsem se seznámil a souhlasím se všemi podmínkami dle směrnice č. …/2015 Poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Nový Jičín schválené usnesením zastupitelstva města č. …../…../2015 ze dne
…. ….. 2015 a dle Programu Města Nový Jičín na podporu sportu
c nemám vůči Městu Nový Jičín žádné finanční a jiné závazky
c jsem c nejsem plátce DPH
tuto daň si v projektu c mohu c nemohu uplatnit formou nároku na odpočet DPH
c nejsem v úpadku a ani nebyl podán návrh na úpadek
c projekt nebude spolufinancován z jiné dotace poskytnuté z rozpočtu Města Nový Jičín
Zásadní změny, které v uvedených údajích nastanou, oznámí žadatel písemně do 8dnů ode dne, kdy nastaly,
poskytovateli dotace.
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IX. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím: (dle skutečnosti použijte zaškrtávací políčko, zaškrtnutím pole žadatel stvrzuje souhlas se zněním níže uvedených
skutečností)

c se zařazením do databáze poskytovatele dotace a zveřejněním svého jména, příjmení, adresy, názvu projektu a
výše poskytnuté dotace.

c se zpracováním osobních údajů obsažených v této žádosti ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění, za účelem administrace žádosti o dotaci, uzavření veřejnoprávní smlouvy a kontroly plnění
podmínek smlouvy.
c se zveřejněním výsledků dotačního řízení Města na úřední desce Města Nový Jičín.
Tento souhlas uděluji poskytovateli a zpracovateli, Městu Nový Jičín se sídlem Masarykovo nám. 1/1,
741 01 Nový Jičín, IČ 00298212, pro všechny osobní údaje obsažené v této žádosti, a to po celou dobu 10let ode dne
udělení souhlasu. Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Jméno, příjmení, datum a podpis žadatele: ………………………………………………………………………………………………………………

V

dne:

Jméno, příjmení a podpis
žadatele

Jméno, příjmení a podpis
osoby odpovědné za realizaci projektu
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