
Městský obvod Pardubice II

IČ:

Telefon:

E-mail:

Číslo účtu: Kód banky:

Sp. značka (nevyplňujte, vyplní poskytovatel):

Údaje o skutečném majiteli žadatele - právnické osoby1:

Žadatel - název nebo obchodní firma u právnické osoby (PO) nebo jméno a příjmení u fyz. osoby (FO):

Název aktivity na níž je žádáno o dotaci:

Datum narození (vyplňuje pouze FO):

Adresa webových stránek žadatele:

Sídlo (u PO) nebo bydliště žadatele (u FO) - ulice, čp., obec, PSČ

Bankovní spojení žadatele:

Osoby, v nichž má žadatel podíl a výše tohoto podílu (vyplňuje pouze PO) - pokud takové osoby nejsou, pole proškrtněte :

Název banky:

Žádost o poskytnutí dotace
 z rozpočtu městského obvodu Pardubice II

na rok 2023

Kontakt na zástupce (pokud se jedná o FO, která jedná svým jménem, uveďte kontakt na žadatele):

Zástupce žadatele, jeho funkce a důvod zastoupení (statutární orgán, na základě plné moci ...) - uvádí pouze PO:

ID datové schránky:
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Městský obvod Pardubice II

Datum zahájení činnosti organizace:

Popis akce (přínos, potřebnost, popis jednotlivých aktivit, časový harmonogram - pokud se jedná o vícedenní 

akci, způsob realizace):

Informace o akci2

Popis činnosti nebo oblasti, na níž je požadována dotace (přínos, potřebnost, popis jednotlivých aktivit, způsob 

realizace):

Územní působnost akce:

Místo realizace:

Jedná se o tradiční, již zavedenou akci? Pokud ano, uveďte ročník:

Období realizace (doba, v níž má být dosaženo účelu):

Informace o činnosti2

Územní působnost organizace:

Období realizace  (doba, v níž má být dosaženo účelu):
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Městský obvod Pardubice II

Seznam příloh žádosti:

Příloha č. 1 - Rozpočet

Příloha č. 4 - Prostá kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu

Příloha č. 2 - Prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zřizovací listina, 

stanovy, výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list...)

Pozn.: V případě, že přílohy č. 2 - 4 má poskytovatel k dispozici z předchozí žádosti a u žadatele nedošlo k žádným 

změnám, uvede žadatel tuto skutečnost do žádosti a nemusí je znovu přikládat. Pokud k nějaké změně došlo, musí žadatel 

tuto změnu doložit.

Příloha č. 5 - Čestné prohlášení - pouze pokud dotace spadá do režimu podpory de minimis

Příloha č. 3 - Originál nebo úředně ověřená kopie pověření nebo plné moci, pokud je žádost podepsána na jejich základě

Výše dotace od poskytovatele:

Výše skutečných výdajů:

Výše dotace od jiných poskytovatelů:

Procentuální podíl všech ostatních zdrojů na celkových výdajích:

Cílová skupina (vymezení, složení, velikost):

Důvod podání žádosti o dotaci, co je účelem:

Celková výše výdajů akce nebo činnosti:

Požadovaná výše dotace od městského obvodu:

Celková předpokládaná výše vybraného vstupného (pokud bude vybíráno) nebo členských 

příspěvků:

Celková předpokládaná výše sponzorských darů (pokud budou sjednávány):

Celková předpokládaná výše dotací od jiných poskytovatelů (pokud bude žádáno):

Období realizace:

Pokud je na stejný účel požádáno o dotaci u jiného poskytovatele, uveďte jeho název a výši požadované dotace:

Pokud byla dotace v minulosti na stejný účel obdržena, uveďte:

Procentuální podíl poskytovatele (=městského obvodu) na celkových výdajích:

Procentuální podíl žadatele na celkových výdajích:

Celková výše vlastního podílu žadatele:

Celková výše všech zdrojů, kterými bude akce/činnost kryta: 0,00 Kč
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E-mail:

Podpis:

2 vyplňte příslušný oddíl podle toho, na co požadujete dotaci - zda na akci nebo na činnost organizace
3 v případě zastoupení doložte plnou moc

1 netýká se organizací vyjmenovaných zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů

Potvrzuji správnost a pravdivost všech údajů uváděných v žádosti a prohlašuji, že vůči poskytovateli nemám/e žádné 

nevypořádané závazky po lhůtě splatnosti.

Další informace:

Telefon:

Jméno a podpis zástupce žadatele, razítko:3 Datum a místo vyhotovení žádosti:

Datum:

Žádost zpracoval

Jméno, příjmení, titul:
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