ŽIADOSŤ O DOTÁCIU MESTA TRNAVA NA ROK 2020 

Oblasť (podčiarknite):	
športové aktivity 
	aktivity mládeže
výchova a vzdelávanie
	záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity
charita 
	prorodinne orientované mesto
	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:


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:

Ďalšie skutočnosti určené Komisiou mládeže a športu MZ:

Dotazníkový prieskum realizácie aktivít pre deti a mládež v Trnave v roku 2019

Členská základňa 
	do 15 rokov – 
	do 18 rokov –
	do 30 rokov – 
	nad 30 rokov – 
	počet členov s trvalým pobytom v Trnave - 
	počet dobrovoľníkov - 

	Aktivity:
	systematická práca s členskou základňou
	počet skupín - 

pravidelnosť stretávaní -
	počet účastníkov -

	organizované pre členov a sympatizantov + lokalita realizácie
	príležitostné aktivity (počet aktivít, počet účastníkov) -
	pobytové aktivity (počet aktivít, počet osobodní) -
	vzdelávacie aktivity (počet aktivít, počet osobodní) -


	organizované pre širokú verejnosť (počet aktivít, počet účastníkov, druh aktivity, lokalita realizácie)


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. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava a Všeobecne záväzného nariadenia č. 506, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava. Uvedené VZN je zverejnené na www.trnava.sk

