
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor školství a sociálních věcí

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59  Liberec 1

   

Žádost o poskytnutí dotace z Fondu vzdělávání pro rok 2018
   

Program, ze kterého je žádána dotace:*
 3.1 Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cílovou skupinu
 3.2 Komunitní činnost přispívající rozvoji místních iniciativ
 3.3 Další vzdělávání a celoživotní učení
 3.4 Soutěže a časopisy

 

Žadatel
Titul

Jméno*

Příjmení*

Datum narození*

IČO*

 

Adresa místa trvalého bydliště žadatele
Ulice*

Číslo popisné*

Orientační číslo

PSČ*

Obec*

  

Adresa pro doručování *  (Je-li odlišná od adresy místa trvalého bydliště žadatele, zaškrtněte "Ano")

 Ano           Ne

Kontaktní osoba odpovědná za realizaci projektu*
Titul

Jméno*

Příjmení*

E-mail*

Telefon*

  

Název projektu*  

  

Výdaje projektu:
Celkové výdaje projektu (Kč)*

Výše požadované dotace od SML (Kč)*
Příspěvek odsouhlasený zastupitelstvem města
(Kč) Vyplní úřad

  



Finanční podíl žadatele (vyplývá z rozpočtu): *
více než 90%
více než 70%-90%
více než 50%-70%
více než 30%-50%
více než 10%-30%

  

Bankovní spojení
Číslo účtu / kód banky*
  

Nejvýznamnější realizované projekty (doplňte max. 3 projekty, 3 kalendářní roky):

Název projektu Rok realizace od  *** Rok realizace do  ***

  

Společenský dopad / rozsah projektu / akce: *
projekt má místní dosah (vymezená lokalita města)
projekt má celoměstský dosah
projekt má regionální rozsah
projekt má celostátní rozsah
projekt má mezinárodní dosah

  

Vazba projektu / akce na okruh příjemců: *
projekt zájmového charakteru, určený pro úzkou skupinu lidí
projekt určen pro specifickou skupinu lidí (např. mládež, senioři, menšiny, aj.)
projekt určen pro širokou veřejnost

  

Přesný popis projektu přiložte na vlastní příloze (1x A4): *
Tradiční akce     Novinka

  
Rozpočet projektu  

a) Osobní výdaje žadatele:*
Ano       Ne

  

b) Materiálové výdaje (nákup materiálu):*

Ano       Ne

  

c) Nemateriálové výdaje (služby, pronájem, apod.):*

Ano       Ne

  

SOUČET VÝŠE DOTACE POŽADOVANÉ OD SML* (v Kč):

  

Čestné prohlášení (pro vyjádření souhlasu zaškrtněte 4 vyjádření níže):
 Žadatel prohlašuje, že projekt, na jehož realizaci žádá poskytnutí dotace, nebude generovat zisk, žadatel z ní nebude

mít finanční prospěch a nejedná se o ekonomickou činnost.*



 Žadatel prohlašuje, že nežádá ani nebude žádat, nečerpá ani nebude čerpat na stejný projekt dotaci z jiného dílčího
fondu Dotačního fondu statutárního města Liberce ani jiného zdroje statutárního města Liberec.*

 Žadatel prohlašuje, že všechny uvedené informace jsou pravdivé.*
 Žadatel prohlašuje, že nemá vůči SML neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti.*

  

K žádosti přiložte ve formátu PDF:
- POVINNOU VLASTNÍ PŘÍLOHU s podrobným popisem projektu, případně doplněného obrázky       a elektronické kopie:
- živnostenský list
- doklad o bankovním spojení
- čestné prohlášení de minimis
- bude-li žadatel zastupován na základě plné moci, přiloží také její elektronickou kopii ve formátu PDF
 

  

  

  

 
 
V …………………….………
dne: ………….………………
 
 

 
 

……………………………………….
Razítko a podpis předkladatele

(osoby oprávněné jednat jménem žadatele)

  

Všeobecné informace:
Správce dílčího fondu postoupí k bodovému hodnocení pouze úplné a správně vyplněné žádosti (možnost konzultace na

příslušném odboru).
Číslo s desetinnými místy zapisujte ve tvaru "123.56" (tj. místo čárky používejte "tečku").

Jakýkoliv text nebo znak zapsaný do textového pole nesmí začínat nebo končit mezerou.

Vysvětlivky:
* takto označená   pole jsou povinná
** neplatí pro publikace, CD, DVD, apod.
*** v případě, že se jedná o projekt realizovaný během 1 roku, uveďte do pole "od“ i "do" stejný rok

Možné formy podávání žádostí:
1. Pokud máte zřízenou datovou schránku, použijte tlačítko "Portálové podání".
2. Pokud datovou schránku nemáte, použijte tlačítko "Odeslat e-mailem"  a následně musíte dokončit podání
žádosti buď:
a) e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem
- při podání žádosti prostřednictvím tlačítka "Odeslat e-mailem" bude tato vč. příloh zaslána současně na adresy
posta@magistrat.liberec.cz     i na e-mail žadatele, který elektronickou žádost opatří elektronickým podpisem a přepošle
ji na elektronickou adresu podatelny     posta@magistrat.liberec.cz
b) vytištěním identické žádosti, kterou jste obdrželi na e-mail žadatele (NIKOLI ŽÁDOST DOČASNĚ ULOŽENOU !!!)
- vytištěná žádost musí být podepsána (případně orazítkována) a doručena buď           poštou na adresu SML, Odbor
školství a sociálních věcí, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec         nebo osobně na podatelnu MML (je vyžadováno
pouze doručení podepsané žádosti bez příloh).

Kontaktní osoba: Michaela Menšíková
Telefon: 485 243 384
E-mail: mensikova.michaela@magistrat.liberec.cz

IČ 00262978
Statutární město Liberec
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