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ŽIADOSŤ O DOTÁCIU MESTA LEOPOLDOV na rok           _       


Oblasť (podčiarknite):          1. Športové aktivity                          
                                               2. Aktivity mládeže
3. Vzdelávanie
4. Záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity                                     
5.  Charita
6.  Zdravotníctvo a zdravotne postihnutí 
7 . Občianske združenia
8. Ekológia a životné prostredie             




Žiadateľ (Názov právnickej osoby, u fyzických osôb meno a priezvisko):      

Štatutárny zástupca právnickej osoby (Meno, priezvisko)

Adresa žiadateľa:


Charakter právnickej osoby:


Tel., fax, mail:


Názov projektu: 


Autor projektu:    


Odborný garant za realizáciu projektu:    

Miesto a dátum realizácie:  


Bankové spojenie v tvare IBAN:              


IČO a DIČ (ak fyzická osoba nemá IČO a DIČ, tak ČOP):

Požadovaná výška príspevku od mesta v EUR:

Výška spoluúčasti žiadateľa v EUR:

Celkové náklady na projekt v EUR:





Poskytnutá dotácia od mesta Leopoldov v predchádzajúcich 3 rokoch:

rok:
EUR
rok:
EUR
rok: 
EUR

POPIS PROJEKTU:

Ciele projektu (Aké ciele chcete realizáciou projektu dosiahnuť):









Cieľové skupiny (pre koho je projekt určený):








Popis realizácie projektu (jednotlivé etapy projektu):









Prínosy projektu do budúcnosti:











ROZPOČET (obsahujúci rozpis predpokladaných výdavkov a príjmov v projekte):
  
Výdavky (na akú položku a koľko budete potrebovať na projekt)
/ Položka:
Suma v EUR:












SPOLU VÝDAVKY:



ZDROJE FINANCOVANIA: (Predpokladané príjmy na projekt - odkiaľ zabezpečíte financie na realizáciu projektu)

Spolufinancovanie:
vlastné zdroje:
sponzorské a iné:

EUR
EUR
Dotácia od mesta Leopoldov
EUR
SPOLU PRÍJMY: 
EUR









                                                                                        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Podpis žiadateľa u fyzickej osoby, resp. oprávneného zástupcu žiadateľa a pečiatka u právnickej osoby






Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

