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A. Oblasť poskytnutia dotácie

p.č. oblasť do ktorej je žiadosť smerovaná

1

2

3

4

5

B. Žiadateľ

DIČ:

Fax:

*/ vysvetlivky - nezisková organizácia, nadácia, občianske združenie, podnikateľský subjekt a pod.

Identifikačné údaje žiadateľa

F O R M U L Á R 
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - dotácie

z rozpočtu obce Istebné na rok 

Bankové spojenie:
IČO:

Fyzická osoba podnikateľ - meno a 
priezvisko

Právnická osoba - obchodné meno

Štatutárny zástupca  - meno, priezvisko, titl.

telovýchova a šport

záujmovo - umelecká činnosť

rozvoj školstva a vzdelávania

zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

cirkev a charita

označiť krížikom

e-mail:
Telefón:

Sídlo - kontaktná adresa
Právna forma 
Charakter subjektu */

č. účtu:
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C. projekt

E. Rozpočet projektu

Celkové náklady projektu

V ...................................., dňa ................... .........................................................
podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu
žiadateľa

Prílohy:

2./ stanovy, resp. štatút žiadateľa, ak ide o právnickú osobu - nepodnikateľa
3./ doklad o pridelení IČO

1. Názov projektu
2. Autor projektu
3. Odborný garant projektu
4. Miesto realizácie projektu
5. Trvanie projektu (od - do)

- požadovaná čiastka od obce / max. 90%/

Rozpis predpokladaných výdavkov projektu

- vlastné zdroje
- sponzorské

z toho:

4./ čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané všetky záväzky voči obci a disponuje vlastnými alebo inými 
zdrojmi vo výške min. 10% z celkových nákladov na projekt

1./doklad o právnej subjektivite žiadateľa (napr. rozhodnutie o zápise do príslušného registra, resp. výpis z príslušného 
registra; fyzické osoby – podnikatelia predkladajú živnostenské alebo iné oprávnenie na podnikanie)

6. Cieľové skupiny projektu
7. Popis - charakteristika projektu:

- iné zdroje

Očakávané príjmy - predpoklad
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