ŽIADOSŤ O DOTÁCIU MESTA TRNAVA NA ROK 2016. 
Číslo projektu (vyplní zamestnanec mesta): 
Oblasť (podčiarknite):	
športové aktivity 
aktivity mládeže
	výchova a vzdelávanie
	záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity
charita 
zdravotne znevýhodnení 
zdravie a drogová prevencia
ekológia a životné prostredie 
adaptácia na dopady zmeny klímy

Žiadateľ 
	Fyzická osoba - podnikateľ: 
(meno a priezvisko)  
Právnická osoba:

(názov)


Štatutárny zástupca organizácie: (meno, priezvisko, titul)


Adresa trvalého pobytu/ resp. sídlo žiadateľa:



Kontaktná osoba zodpovedná za realizáciu projektu:
(meno a telefón)


Právna forma organizácie, predmet činnosti:


Telefón:
Email:
Fax:

Názov projektu: 



Autor projektu:
     

Odborný garant za realizáciu projektu:    


Miesto a dátum realizácie:  



Bankové spojenie:   
(v tvare IBAN)



Identifikačné údaje
Fyzická osoba – podnikateľ:
(číslo registrácie)
Právnická osoba: 
(IČO a DIČ) 


Zápis v Obchodnom registri: 


Zápis v Živnostenskom registri: 
Okresného súdu v ....................., odd.:..................., vložka č. ...........

Okresný úrad v ..................., č. živn. registra .....................
Požadovaná výška príspevku od mesta v eurách:

Celkové náklady na projekt v eurách:

Upozornenie:  
Žiadateľ je povinný k žiadosti priložiť kópiu dokladu o registrácii. V prípade, že v doklade nie je uvedené IČO, priloží aj kópiu dokladu o jeho pridelení.




POPIS PROJEKTU:
Vízia, zámery a ciele projektu: 



Cieľové skupiny (pre koho je projekt určený):

Popis realizácie projektu (jednotlivé etapy projektu):





Predpokladané prínosy projektu do budúcnosti:



Ďalšie spolupracujúce subjekty:

*
Členská základňa žiadateľa:
Družstvá a súťaže(kolektívne športy – napr. mladší žiaci – 10 členov – okresná súťaž):

Vekové kategórie a súťaže (individuálne športy -  dorastenci – 10 členov):

Počet a mená reprezentantov SR: 
**
Počet ročníkov podujatia:
Predpokladaný počet účastníkov:
Charakter podujatia: 
Upozornenie:
Povinnou súčasťou príloh k žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na vydanie knižných publikácií je aj ukážka rukopisu a obrazovej časti knihy.

* Vypísať pri žiadosti na činnosť klubu
** Vypísať pri žiadosti na podporu realizácie podujatia


ROZPOČET (celkový rozpis predpokladaných výdavkov a príjmov projektu):
Výdavky (rozpis výdavkov na zabezpečenie projektu)
Položka:
Suma v eurách:












VÝDAVKY SPOLU:


ZDROJE FINANCOVANIA: 
Príjmy (rozpis predpokladaných príjmov na zabezpečenie projektu)
Príjmy
Suma v eurách
Vlastné

Požadovaná dotácia od mesta Trnava

Sponzorské a iné

PRÍJMY SPOLU:





                                                                             - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                                                                               Podpis štatutárneho zástupcu 
                                                                         pečiatka (ak fyzická osoba, tak podpis)

Žiadosť musí spĺňať všetky požiadavky definované VZN č. 457, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava. VZN č. 457 je zverejnené na www.trnava.sk
 

