název odboru:

číslo žádosti:

odbor SPRP

FUK_0672

Název/Jméno Klub
Ulice
Svážná 80
Obec
Kotěhulky
PSČ

42001

Právní forma
IČ /RČ
Telefon
Používané
účetní období

Jsem plátce DPH

Název banky
Číslo účtu

706 – Spolek
12345678
777777777
Kalendářní rok
Nejsem plátce DPH

Air Bank a.s.
30303030

Kód banky

3030

Jméno a příjmení
Jan Vopršálek
Telefon 777777777
Funkce
předseda
E-mail
klub@mail.cz
Právní důvod zastoupení - jmenování nebo volba příslušným orgánem
volba

Jméno a příjmení
Funkce

Igor Hnízdo
referent

Telefon
E-mail

777777777
donat.p@kr-ustecky.cz

Jméno a příjmení
Funkce

Dana Vopičková
manažerka

Telefon
E-mail

777777777
klub@mail.cz

Test

Podrobný časový a pracovní harmonogram realizace projektu a jeho částí. Vymezení aktiv, které budou v
rámci projektu realizovány....
(výchozí situace vedoucí k podání žádosti)
Stručný popis současného stavu a způsob financování, který projekt řeší. Odůvodnění proč by měl být
projekt podpořen.....
(uveďte konktrétní a pokud možno kvantifikované výstupy projektu)

Definice konkrétních a měřitelných vstupů, které budou výsledkem projektu. Zaměření na cílové skupiny,
způsob splnění publicity, tzn. kde bude umístěno logo ÚK apod.
(od - do)
(město / obec / mikroregion)
1.10.2019
2.10.2019
Kotěhulky
(proplacení všech faktur a účetních dokladů, kolaudace, atd.)
31.12.2019

položka

částka (v Kč)
60 000,00

z toho dotace (v Kč)
0,00

položka
částka (v Kč)
(např. mzdy, odměny z dohod, zákonné odvody)
DPP - pořadatelé
20 000,00
Celkem (osobní náklady)
20 000,00
(např. materiál, služby, cestovné)
horáře učinkujícícm
50 000,00
občerstvení
5 000,00
propagace
5 000,00
pronájem aparatury a osvětlení
5 000,00
pronájem sálu
50 000,00
cestovné
10 000,00
doprava
10 000,00
nákup drobných cen
5 000,00
kancelářský materiál (papíry, tonery, tužky)
5 000,00
účetní služby
5 000,00
Celkem (ostatní náklady)
150 000,00

z toho dotace (v Kč)

nákup stanu

0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00

(investiční + neinvestiční část v Kč)
(plátci DPH uvádějí celkové náklady bez DPH)
Požadovaná částka
50 000,00 Kč
Celkové náklady
Kolik % z celkových nákladů tvoří požadovaná částka
Osobní náklady

230 000,00 Kč
21,74 %
8,70 %

(další přispěvatelé, sponzoři, vl. prostředky,
předp. příjmy projektu...)
Druh příjmu
Vlastní prostředky

Částka (v Kč)
180 000,00

Název akce / činnosti
Test 2018

Datum (rok)
2018

Poskytnutá částka
(v Kč)
100 000,00

Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti a jejich přílohách jsou pravdivé, žadatel nečerpá a ani nežádá
o finanční prostředky na totožný projekt z jiných finančních zdrojů Ústeckého kraje a žadatel se seznámil
s podmínkami poskytnutí dotace včetně podmínek publicity a použití logomanuálu.

Datum a podpis statutárního zástupce, razítko

1. Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“) a o přijatých podporách
de minimis z jiného členského státu EU v rozhodném období.
2. Čestné prohlášení o bezdlužnosti.
3. Kopii dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, který je oprávněn jednat jménem
subjektu navenek a dále pak kopii vyhotovení stanov, na nichž je vyznačen den registrace.
4. Kopie Smlouvy o vedení běžného bankovního účtu
5. Prohlášení právnické osoby k vlastnické struktuře
6. Další přílohy vyžádané správcem Fondu ÚK
7. Souhlas zřizovatele

