Žádost o dotaci MČ Praha 1
s názvem
Jednička pro rok 2020
A. Sociální oblast
B. Protidrogová prevence
C. Zdravotně sociální služby

Název projektu:
I. Údaje o žadateli
Realizátor projektu:

IČO:

Obchodní firma nebo název nebo
jméno a příjmení, přesně tak, jak je
uvedeno ve veřejném rejstříku nebo
obdobné evidenci

Datum narození, v případě, že IČO
nebylo přiděleno

Sídlo:

PSČ:

Adresa bydliště, v případě, že
žadatel nemá sídlo

Telefon:

Fax:

E-mail:

www:

Jméno, příjmení a funkce
zaměstnance odpovědného
za projekt:
Právní forma:

Kontakt:

Registrace právní
subjektivity žadatele kým:

dne:
pod číslem:

Cílová skupina:
Výše žádané dotace:
Název a adresa peněžního
ústavu:
Číslo bankovního účtu:
(vč. specifického symbolu)
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II. Stručná charakteristika žadatele:

Stručný popis projektu: (uveďte stručně obsah a cíle projektu, zdůvodnění žádosti o dotaci a
předpokládaný počet uživatelů služby – podrobně rozvést v příloze žádosti)

a

III.

IV. Přínos pro obyvatele MČ Praha 1:
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V. Rozpočet projektu na období od ………………. do…………………
Typy nákladů/specifikace položek:

Rozpočet projektu – ekonomická rozvaha.

1.

Celkový
rozpočet
projektu
(Plánované
výdaje)
v Kč

Osobní náklady:

2. Materiální náklady:

3. Nemateriální náklady (služby):

4. Jiné náklady:

Náklady CELKEM:
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Celková výše
požadované dotace
od MČ Praha 1
v rámci dotačního
programu
v Kč

Dotace na projekt z jiných zdrojů:
Vlastní zdroje (sponzoři, nadace) - celkem:

Kč

Dotace na projekt z jiných zdrojů – včetně podaných žádostí - celkem:

Kč

z toho:

MPSV ČR, případně jiná ministerstva ČR:

Kč

hlavní město Praha:

Kč

ostatní městské části:

Kč

ostatní (např. zahraniční zdroje):

Kč

VI. Přehled obdržených finančních prostředků v letech 2017 – 2019:
Poskytovatel dotace

2017
Kč

2018
Kč

MČ Praha 1
HMP
MPSV
zahraniční zdroje
jiné zdroje

VII. Reference:
(nepovinné)

VIII. Ostatní
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2019
Kč

Povinné přílohy:
dle Pravidel pro poskytnutí dotace MČ Praha 1 s názvem Jednička pro rok 2020:
A. Sociální oblast
B. Protidrogová prevence
C. Zdravotně sociální služby
Nepovinné přílohy:
Doplnění popisu činnosti.
IX. Ochrana osobních údajů
Žadatel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této žádosti budou zpracovány v souladu s
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen GDPR, pro
účely předmětného dotačního řízení a případného uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, podle
čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR. Další informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na
internetových stránkách vyhlašovatele, tj. www.praha1.cz pod záložkou Úřad, Informace o
zpracování osobních údajů. (https://www.praha1.cz/urad/informace-o-zpracovani-osobnichudaju/). Listinná podoba Informace o zpracování osobních údajů je k dispozici na oddělení služeb
a informací v přízemí úřadu.
X. Čestné prohlášení
Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto formuláři jsou úplné a pravdivé a že žadatel nemá žádné
nevyrovnané závazky vůči státním institucím, nedoplatky na zdravotním pojištění, státním
sociálním zabezpečení ani správě daní.
Žadatel svým podpisem stvrzuje a potvrzuje pravdivost údajů.

V ……. ………dne …………… 2020

…………………………………..
razítko organizace a
podpis statutárního zástupce
(rovněž uvést hůlkovým písmem)
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