
Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

 Žádost 
o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2021

Evidenční číslo (žadatel 
nevyplňuje)

Název dotačního programu/
výzvy
Název projektu/výzvy

Žadatel 

Název/jméno a 
příjmení
Sídlo/adresa

Doručovací 
adresa (pokud není 
totožná se sídlem žadatele)

IČ/datum narození
Právní forma

Bankovní spojení Název banky:
Číslo účtu:

Statutární 
zástupce 
právnické osoby

Jméno a příjmení :                              
Funkce:
Kontakt:                       
Bytem:

Řešitel projektu Jméno:

Telefon a email (na 

řešitele projektu), www 
stránky

Telefon:
Email:
WWW stránky:

Plátce DPH 
(*označte)

* ANO                                              *NE

Celkový rozpočet projektu/
výzvy
Požadovaná výše dotace
(% z celkového rozpočtu 
projektu)

                         
  ……………..  Kč       (………%)

Finanční prostředky 
žadatele (vlastní prostředky, dary, 
příjmy ze vstupného apod.)

(% z celkového rozpočtu 
projektu)

………………… Kč      (……….%)



Odůvodnění žádosti:

      INFORMACE O PROJEKTU/VÝZVĚ

     Základní popis projektu vč. specifikace cílové skupiny, předpokládané    
     počty klientů, účastníků akce... 

Působnost 
projektu/výzvy 
( * označte)

mezinárodní *     celostátní *     krajská *   regionální *    místní *

Časový 
harmonogram,
datum konání 
projektu/výzvy  

Místo realizace 
projektu/výzvy

Výstupy projektu/
výzvy



Obdržela  vaše  organizace  již  dotaci  z  finančních  prostředků  města
Nového Města na Moravě (pokud ano, uveďte rok poskytnutí a výši dotace
- 3 léta nazpět): 

      

Rok 2020:                                                                                          

Rok 2019:

Rok 2018:

Povinné přílohy (uveďte dle vyhlášených výzev a dotačních programů):

PROHLÁŠENÍ:

     Prohlašuji, že všechny poskytnuté informace jsou pravdivé.

Jméno a příjmení statutárního zástupce organizace: 
                                                                                                   
Podpis:

     V………………………………………………………………

     Datum: …................. Razítko organizace:
      

     



Příloha č.....
Rozpočet projektu 

Náklady na projekt
v tis. Kč                   

Druh výdajů celkový rozpočet úhrada z dotace
1. Osobní náklady zaměstnanců 
(členů) žadatele, z toho:

a) Mmzdy, platy a pojistné na SaZ P

b) Ddohody konané mimo pracovní poměr (u členů)

2. Ostatní osobní náklady, z toho:
a) Honoráře, odměny účinkujícím

b) Dohody konané mimo pracovní poměr 

3. Cestovné, z toho:
a) Dopravní náklady žadatele

b) Strava a občerstvení žadatele Nelze hradit z dotace

c) Dopravní náklady hostů

d) Ubytování hostů

4. Materiálové náklady   
a) spotřeba materiálu, kancel. potřeby, čistící 
    prostředky    

     

b) spotřeba energie, vody, plynu, PHM    

c) knihy, časopisy, odborné texty, učebnice   

d) ostatní

5. Služby a ostatní provozní náklady,  
    z toho:
a) poplatky poště, telefony, internet

b) školení  
c) reklamní a propagační služby

d) opravy a udržování

e) ostatní

6. Pronájmy (plochy, objekty…)
7. Drobný dlouhodobý hmotný 
majetek do       
    40 tis. Kč pořizovací ceny

  

 
Celkem náklady

 *netýká se projektů v oblasti sociální



Příjmy projektu:
v tis. Kč

1. Vlastní prostředky 

2. Očekávané příjmy (vstupné, kurzovné, 
z prodeje…)

3. Jiné (specifikujte)………

Celkem příjmy

Rozdíl mezi výdaji a příjmy (požadovaná výše dotace):






	Město Nové Město na Moravě

