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Statutární město Liberec

Žádost o poskytnutí dotace 
z Ekofondu Statutárního města Liberce pro rok 2010

( číslo žádosti...........................................)
( vyplní město )

Název organizace :

Adresa :

Telefon :                                                                                 Fax :

e - mail:
Právní statut :

IČO :

Bankovní spojení :

Název projektu - akce :

Podrobný popis akce a rozepsaný rozpočet  včetně předpokládaného počtu účastníků uveďte na zvláštní přílohu jako součást této žádosti
Jméno osoby zodpovědné za realizaci projektu - akce :

Telefon :

Celkové náklady na projekt - akci :

Výše požadované dotace :

Termín realizace projektu - akce :

Doba působení projektu:

Příspěvek odsouhlasený zastupitelstvem města :
( vyplní město )

Informace o organizaci:


Stručný popis činnosti a cílů:





Finanční zdroje za uplynulý rok:

Finanční zdroj:                                                                     Výše v Kč:








Celkový rozpočet:


Seznam realizovaných projektů a iniciativ:

Název projektu









Informace o projektu:

Stručný popis projektu:
(podrobný popis dodejte v příloze)




Tematické zařazení projektu:  (označte, u označené položky uveďte konkrétní problematiku)

1)	ekologická výchova a osvěta
2)	ochrana přírody a krajiny
3)	údržba, ochrana a tvorba zeleně ve městě
4)	péče o vodní toky a vodní zdroje
5)	obnovitelné zdroje energie - neziskové projekty a studie
6)	předcházení, třídění, využívání a zneškodnění odpadů
7)	péče o zvířata v nouzi





Předpokládané participující subjekty:




Místo realizace projektu:




Cíl a cílová skupina osob:



Časový harmonogram projektu:
(jednotlivé kroky, předpokládané termíny jejich realizace, jména zodpovědných osob nebo organizací za části projektu zodpovědných)




Rozpočet projektu podle jednotlivých etap realizace:

Položka:                                       Celkové náklady:    Výše požadované dotace:
Osobní náklady:

Materiálové náklady:

Nemateriálové náklady:

Jiné náklady:




Celkem projekt:

Potvrzené zdroje na financování projektu:

Organizace:                          Celkem:                   Finanční:                Materiál:
1) Předkladatel:
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Celkem:


Jméno, adresa, telefon a profese přímých realizátorů jednotlivých etap projektu:




Název institucí, organizací, které mohou projekt doporučit:



Bankovní spojení:

Název a adresa bankovního ústavu
Číslo účtu:

Prohlášení:

Prohlašuji, že všechny uvedené informace jsou pravdivé.

Jméno a příjmení řešitele projektu:
Rodné číslo:
Číslo OP:
Adresa trvalého bydliště:
Datum předložení projektu:





………………………………
Podpis řešitele projektu





…………………………………………………….
Podpis statutárního zástupce organizace




………………………………….
Razítko organizace

příloha č. 3
právnická osoba


Čestné prohlášení

Příjemce dotace, příspěvku, daru : .........................................................................
(název dle aktuálního výpisu z OR, dále jen příjemce)


Sídlo :....................................................................................................................
(dle aktuálního výpisu z OR)


IČO: .......................................


Zastoupený : ..........................................................................................................
(jméno, příjmení, titul osoby oprávněné k jednání a zastupování)

Dotace, příspěvek, dar poskytnut z účelového fondu města Liberce (název) :

...............................................................................................................................


Ve výši Kč : ............................................


Účelově na : ..........................................................................................................


Dle rozhodnutí Zastupitelstva města Liberce č., ze dne :...............................
(Správní rada fondu, RM, ZM)

Příjemce prohlašuje, že nežádá, nebude žádat, nečerpá ani nebude čerpat na stejný jako shora uvedený účel dotaci, příspěvek, dar z jiného účelového fondu města Liberce či jakýchkoliv dalších zdrojů rozpočtu města Liberce.

Příjemce se zavazuje vrátit v úplné výši poskytnutou dotaci, příspěvek, dar, bude-li jednoznačně prokázáno, že porušil shora uvedenou podmínku tohoto prohlášení, a to nejpozději do 7 dnů od obdržení písemné výzvy poskytovatele.


V Liberci, dne .................................
									....................................
									razítko a podpis příjemce
.
                                                                                                                            

fyzická osoba

Čestné prohlášení


Příjemce dotace, příspěvku, daru : .........................................................................
(příjmení, jméno, titul, případně obchodní název dle živnostenského oprávnění, dále jen příjemce)


Trvalé bydliště :......................................................................................................


IČO/ RČ: .......................................


Dotace, příspěvek, dar poskytnut z účelového fondu města Liberce (název) :


...............................................................................................................................


Ve výši Kč : ............................................


Účelově na : ..........................................................................................................


Dle rozhodnutí Zastupitelstva města Liberce č., ze dne :...............................


Příjemce prohlašuje, že nežádá, nebude žádat, nečerpá ani nebude čerpat na stejný jako shora uvedený účel dotaci, příspěvek, dar z jiného účelového fondu města Liberce či jakýchkoliv dalších zdrojů rozpočtu města Liberce.

Příjemce se zavazuje vrátit v úplné výši poskytnutou dotaci, příspěvek, dar, bude-li jednoznačně prokázáno, že porušil shora uvedenou podmínku tohoto prohlášení, a to nejpozději do 7 dnů od obdržení písemné výzvy poskytovatele.


V Liberci, dne .................................



									....................................
									podpis příjemce (razítko)


