
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor ekologie a veřejného prostoru

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

   

Žádost o poskytnutí dotace z Ekofondu pro rok 2018
   

Žadatel
Titul

Jméno*

Příjmení*

Datum narození*

IČO*

Datová schránka

Adresa webových stránek

  

Adresa místa trvalého bydliště žadatele  

Ulice*

Číslo popisné*

Orientační číslo

PSČ* 4

Obec* Liberec

  

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

 
Bankovní spojení
Název a sídlo bankovního ústavu*

Číslo účtu*

Kód banky*

  

Kontaktní osoba odpovědná za realizaci projektu*
Titul

Jméno*

Příjmení*

E-mail*

Telefon*

  

Název projektu:*
Veselá popelnice



 

Termín realizace projektu* (Vyberte zda se jedná o jednodenní nebo vícedenní akci.)

Jednodenní akce
Vícedenní akce  

Termín realizace* 14.06.2018

Čas konání projektu (od**)

Čas konání projektu (do**)

Místo realizace* Liberec-PKO

  

Program, ze kterého je žádána dotace*  

Veřejná zeleň
 Odpady
 Ekologie  

  

Celkové výdaje projektu (Kč) * 20000
Celkové uznatelné výdaje
projektu (Kč) * 20000

Výše požadované dotace od SML (Kč) * 10000
Příspěvek odsouhlasený
zastupitelstvem města (Kč) Vyplní úřad

  

II. Informace o žadateli:  

Stručný popis činností a cílů žadatele (max. 1500 znaků vč. mezer):*

Zabýváme se ekologickou výchovou a osvětou...

  

Nejvýznamnější realizované projekty (doplňte max. 5 projektů):



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

  

III. Zaměření projektu na účel podporovaný v rámci vybraného programu*
zlepšení informovanosti občanů

  

IV. Popis projektu (max. 2600 znaků vč. mezer):*



...

  

V. Výstupy projektu (max. 1800 znaků vč. mezer):*



...

  

VI. Harmonogram - jednotlivé kroky, na které je dotace vázána, musí být v souladu s vyhlášeným časovým intervalem;
předpokládané termíny realizace projektu (max. 1500 znaků vč. mezer):*
...

  



VII. Jména a profese dalších realizátorů projektu, příp. spolupracující organizace (max. 800 znaků vč. mezer):

...

  

VIII. Cílová skupina projektu

Jak rozsáhlé části liberecké veřejnosti, příp. kterým specifickým cílovým skupinám, je určen (max. 800 znaků vč. mezer):*

...

  

IX. Rozpočet projektu
a) Osobní výdaje žadatele*

Ano
Ne  

Název položky*
Jednotka
(hod., ks,
m, apod.)*

Cena za
jednotku
   (v Kč)*

Počet
jednotek*

Uznatelné
výdaje
celkem
(v Kč)*

Poznámka
Výše dotace
požadované

od SML (v Kč)*

DPP hod 100 100 10000 0

  

b) Materiálové výdaje (nákup materiálu)*



Ano
Ne

Název položky*
Jednotka
(hod., ks,
m, apod.)*

Cena za
jednotku 
  (v Kč)*

Počet
jednotek*

 

Uznatelné
výdaje
celkem
(v Kč)*

Poznámka
Výše dotace
požadované

od SML (v Kč)*

papír ks 2 2500 5000 5000

  

c) Nemateriálové výdaje (služby, pronájem, apod.)*
Ano
Ne

Název položky*
Jednotka
(hod., ks,
m, apod.)*

Cena za
jednotku
   (v Kč)*

Počet
jednotek*

Uznatelné
výdaje
celkem
(v Kč)*

Poznámka

 

Výše dotace
požadované

od SML (v Kč)*

tisk letáků ks 2 2500 5000 5000

  

Podíl dotace od SML na celkových uznatelných výdajích projektu:
Dotace požadovaná od SML / celkové
uznatelné výdaje projektu (%)*

50

 

Ostatní potvrzené, přislíbené nebo očekávané zdroje na financování projektu (vstupné či jiné příjmy apod.)   :*

Ano
Ne  

Žadatel, organizace, … Částka v Kč
Liberecký kraj 10000

 

Celkové ostatní potvrzené, přislíbené nebo očekávané
zdroje na financování projektu (v Kč):

10000

  

X. 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 nebudemít 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 elektronickou kopii:
- živnostenského listu
- dokladu o bankovním spojení
- čestného prohlášení de minimis
Bude-li žadatel zastupován, přiloží také elektronickou kopii plné moci ve formátu PDF.



U projektů, jejichž charakter to umožňuje, bude přílohou žádosti:  fotodokumentace výchozího stavu plochy,
případně uvedení čísel pozemků nebo situace – jednoduchá mapka lokality (ve formátech: PDF, PDF/A, PNG, TIF,
TIFF, JPEG/JFIF).
 

  

  

  

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

 
 

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

(osoby oprávněné jednat jménem žadatele)

  

Všeobecné informace:
Správce dílčího fondu postoupí k bodovému hodnocení pouze úplné, správně a čitelně 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 nemůže začínat nebo končit mezerou.

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

Možné formy podávání žádostí:
1. Portálové podání prostřednictvím datové schránky (tlačítko "Portálové podání")
2. Portálové podání prostřednictvím e-mailové schránky (tlačítko "Odeslat e-mailem") a následné podání žádosti buď:
a) v listinné podobě přes podatelnu nebo poštou s fyzickým podpisem, a to do termínu pro podávání žádostí (je vyžadováno
pouze doručení podepsané žádosti bez příloh)
b) e-mailem se zaručeným podpisem (při portálovém podání prostřednictvím e-mailové schránky bude žádost vč. příloh
zaslána jak na adresu posta@magistrat.liberec.cz, tak na e-mail žadatele, který obdržený e-mail s žádostí a přílohami opatří
elektronickým podpisem a přepošle na adresu posta@magistrat.liberec.cz), a to do termínu pro podávání žádostí

Kontaktní osoba: Bc. Leoš Vašina
Telefon: 485 243 458
E-mail: vasina.leos@magistrat.liberec.cz

IČ 00262978
Statutární město Liberec
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