Príloha č. 2a

č. projektu
schválený dňa
zmluva dňa

Dátum prijatia
Dátum platby
Dátum zúčtov.

Vypĺňa poskytovateľ

Formulár žiadosti o poskytnutie osobitnej účelovo viazanej dotácie
Názov projektu
Názov organizácie (meno žiadateľa o grant)
Právna forma
Celkové náklady
Požadovaná suma

Informácie o žiadateľovi:
Sídlo organizácie (žiadateľa)
ulica
mesto
PSČ
IČO
Štatutárny zástupca
meno
adresa
PSČ
O organizácii

telefón
e-mail
www
číslo bank. účtu
Číslo OP
telefón
e-mail
Menovitý zoznam členov riadiacich orgánov (správna
rada, výkonný výbor a pod.)

Dátum registrácie
Súčasný počet pracovníkov
Približný počet dobrovoľníkov

Svojim podpisom deklarujem správnosť a pravdivosť vyššie uvedených údajov a zároveň dávam súhlas s ich
spracovaním pre vnútorné potreby Mesta Banská Bystrica.

Podpis štatutárneho zástupcu_________________________________
Dátum podania __________________________
Predložte 1 originál a 1 kópiu formuláru a prílohy, bez obalu alebo zviazania

Vypracujte ako samostatnú prílohu :
Informácie o organizácii:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Poslanie a ciele organizácie /max. 5 riadkov/
Stručná história činnosti organizácie /max. 5 riadkov/
Náplň činnosti organizácie (aké aktivity organizácia vykonáva – pravidelné, nepravidelné) /v bodoch/
Charakteristika a veľkosť cieľovej skupiny (resp. cieľových skupín) organizácie /ku každej cieľovej skupine max. 5 riadkov/
Plán činnosti organizácie na obdobie/rok, na ktorý sa žiada grant /v bodoch/
Očakávaný prínos aktivít pre cieľové skupiny /ku každej cieľovej skupine max 5 riadkov/
Formy propagácie činnosti organizácie a podpory mesta Banská Bystrica /max 10 riadkov/
Projekty realizované v posledných troch rokoch (stručné anotácie projektov) /ku každému projektu max 5 riadkov/
Spolupráca organizácie s inými subjektmi (organizácie a forma spolupráce) /v bodoch/

Informácie o finančnej podpore:
1) Zdôvodnenie žiadosti na prevádzkové financovanie /max. 20 riadkov/ a zdôvodnenie súladu žiadosti a aktivít organizácie so
základnými strategickými dokumentmi mesta Banská Bystrica
2) Prevádzkový rozpočet organizácie na rozpočtový rok 1.1. až 31.12.
Podrobne uveďte všetky očakávané výdavky, ktoré budete potrebovať na prevádzkové financovanie organizácie a ich aktivít.
Názov položky
1.
2.
...
Spolu

Kalkulácia (ako ste to vypočítali)

Celkové náklady Požadovaná suma

Iné zdroje

Špecifikácia rozpočtu
Názov položky
1.
2.
...

Špecifikácia

Poznámky

3) Žiadate podporu (finančnú, nefinančnú, mediálnu a inú) aj z iných zdrojov, uveďte zdroje a konkrétnu formu.
Doplňujúce informácie
Iné informácie, ktoré považujete za dôležité a neboli súčasťou formuláru uveďte prosím tu /max. 20 riadkov/

Povinné prílohy k projektu:
1 fotokópiu zriaďovacej listiny alebo štatútu organizácie
1 fotokópiu potvrdenia o pridelení IČO
1 tlačenú verziu Výročnej správy z bezprostredne predchádzajúceho obdobia

