Příloha č. 3 Programu Města Nový Jičín na podporu kultury - List č. 1

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

Program Města Nový Jičín na podporu kultury
B. Podpora celoroční činnosti v kulturní oblasti
Název projektu:

I. Identifikační údaje žadatele
Název/obchodní firma žadatele dle zakládací nebo zřizovací listiny, dle zápisu ve veřejnéjm rejstříku, aj.:

Sídlo:
Obec:

PSČ:

Ulice:

č.p.:

Telefon:

e-mail:

Mobil:

web:

IČ:
Zapsán ve veřejném rejstříku
u:
Pod spisovou značkou:
Forma právnické osoby:
(označte)

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

Kód banky:

III. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu
zastoupení
Jméno a příjmení:
Funkce:
e-mail:

Tel./mobil:
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Jméno a příjmení:
Funkce:
e-mail:

Tel./mobil:

IV. Identifikace osob s podílem v této právnické osobě
(myšlen je "obchodní" podíl dle § 31 ZOK (90/2012 Sb.)

V. Identifikace osob, v níž má žadatel přímý podíl a výši tohoto podílu
(myšlen je "obchodní" podíl žadatele u osob v přímém obchodním vztahu)

VI. Osoba odpovědná za realizaci projektu
Jméno a příjmení:
Funkce:
e-mail:

Tel./mobil:

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

Odůvodnění žádosti:

Doba realizace projektu:
z toho
do 20let:

Členská základna žadatele:
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Reprezentace města žadatelem:
(výčet akcí pořádaných žadatelem)

Počet zahraničních reprezentací
v uplynulých 3 letech:
Počet hodin v týdnu, kdy žadatel
provozuje činnost:
Počet uspořádaných koncertů,
vystoupení apod. v průběhu roku:
Působnost žadatele
na území města (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:

VIII. Seznam příloh žádosti
1 Rozpočet projektu
2 Prostá kopie platné zakladatelské listiny žadatele, kterou bude doložena právní existence žadatele
3 Doklad o pověření osoby oprávněné k jednání za žadatele o dotaci (např. usnesení příslušných orgánů žadatele,
zápis z členské schůze, registrační list, plnou moc s ověřeným podpisem apod.)
4 Prostá kopie smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele (nesmí se jednat o termínovaný účet)
5 Čestné prohlášení o neměnnosti údajů pro žadatele, kteří v roce 2015 obdrželi dotaci z rozpočtu Města Nový
Jičín. (Úspěšní žadatelé, kteří v roce 2015 obdrželi dotaci z rozpočtu Města Nový Jičín, přiloží k vyplněnému
formuláři pouze přílohu č. 1. Dále tito žadatelé přiloží čestné prohlášení, že nedošlo ke změnám
v dokumentech předložených v předchozím období o existenci a právním postavení žadatele, v dokladech o IČ,
pověřené osobě a ve smlouvě o zřízení běžného účtu.)

Stránka 3 z 4

Příloha č. 3 Programu Města Nový Jičín na podporu kultury - List č. 1

IX. Spolupráce s Městem Nový Jičín
Spolupráce žadatele na akcích pořádaných Městem za uplynulé 3 roky (vyjmenovat akce) :

X. 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 povinen dotaci (veřejnou
podporu) vrátit, a to včetně úroků.

XI. 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 kultury
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 likvidaci či úpadku a ani nebyl podán návrh na likvidaci či 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.
V

dne:

Jméno, příjmení a podpis
osoby oprávněné zastupovat žadatele

Jméno, příjmení a podpis
osoby odpovědné za realizaci projektu

razítko žadatele
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